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Justerandes signatur 

§ 200 Dnr 2018-00146 

Svar på motion (MP) om klimatstrateg 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med anledning av att tjänsten för 
närvarande inte avses budgeteras samt att eventuellt ytterligare kompetensbehov 
inom området får hanteras inom ramen för kommunens strategiska 
utvecklingsarbete.    

Sammanfattning 

Margareta Holm, tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige, har 2018?09?06 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en ny tjänst som 
klimatstrateg. 

Någon sådan tjänst finns för närvarande inte med i kommunens budget inför 2019 
och det finns för närvarande inga beslut om att en sådan ska tillsättas.  

Beslutsunderlag 

 Motion, inlämnad 2018-09-06 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-26 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Christian Nordin Olsson (SD) yrkar på att ”inte finns budgeterad” ändras till ”inte 
avses budgeteras”.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta förslag till beslut med Christian 
Nordin Olssons (SD) revidering.      

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 
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Datum 

2018-09-26 
Diarienummer 

KINKS 2018-00146 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (MP) om klimatstrateg 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med anledning av att tjänsten för 
närvarande inte finns budgeterad samt att eventuellt ytterligare kompetensbehov 
inom området får hanteras inom ramen för kommunens strategiska 
utvecklingsarbete.    

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Holm, tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige, har 2018‐09‐06 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en ny tjänst som 
klimatstrateg. 

Någon sådan tjänst finns för närvarande inte med i kommunens budget inför 2019 
och det finns för närvarande inga beslut om att en sådan ska tillsättas.  

Beslutsunderlag 

 Motion, inlämnad 2018-09-06 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-26 

Syfte 

Hantera en motion som inlämnats till kommunfullmäktige. 

Önskad effekt 

Effektiv hantering av motioner. 

Berörda 

Motionsställaren 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

I det fall fullmäktige beslutar om att avslå motionen får ärendet inga ekonomiska 
konsekvenser. Ett bifall till motionen medför ett behov av utökade budgetmedel. 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 



Kinda kommun 
Kommunstyrelsen 
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Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Förslaget till svar på motionen behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

Ingen återrapportering föreslå ske i det aktuella ärendet. 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 



Från: neta holm <neta.holm@gmail.com> 
Skickat: den 6 september 2018 11:04 
Till: Kinda Kinda Kommun 
Ämne: Motion mp 

Motion Miljöpartiet de Gröna i Kinda. Klimatstrateg 

Inför omorganisation i kommunen sa man att det skulle anställas en klimatstrateg vilket 
dessvärre försvunnit från dagordningen. 

Klimatet är en ödesfråga och en anpassning till de förändringar som vi redan får känna på är 
nödvändigt att arbeta aktivt med. Att ligga i framkant kommer att spara stora summor både för 
kommunen och för enskilda invånare förutom att det direkt kan innebära att spara liv.  

Miljöpartiet i Kinda föreslår att: 

Man snarast anställer en klimatstrateg på som ska arbeta strategiskt med klimatfrågor och ett 
hållbart samhälle.  

Margareta Holm (mp) 




