
Klimatkommunernas 
Årsmötesdagar 2022

25-26 april i Stockholm



Klimatkommunernas röst blir allt 
starkare och allt viktigare. Med-
lemmarna strömmar till och vår 
gemensamma kunskap efter-
frågas när klimatpolitik på såväl 
lokal som nationell nivå formas.

Det är imponerande att se hur 
takten i omställningen ökar hos 
var och en av er. Under året som 
gått har vi samlat era klimatini-
tiativ och erfarenheter i materi-
alet Klimatkommunernas 13 upp-
gifter som vi hoppas ska inspirera 
fler att göra mer.

Tillsammans lyfter vi de positiva 
effekter som lokala klimatsats-
ningar har på kommuninvånar-
nas hälsa, näringslivsutveckling, 
vår natur och livsmiljö. Klimat-
omställning är en nödvändighet 
i alla kommuner. Det beskriver 
vi i vårt förslag Inkludera alla 
kommuner i Sveriges klimatarbete 
genom ett klimatavtal. Med för-
slaget vill vi väcka en diskussion 
om hur staten kan möjliggöra för 

Välkomna till Klimatkommunernas 
årsmötesdagar 2022!

alla kommuner att delta i arbe-
tet med att uppnå Sveriges kli-
matmål.

Tack för allt engagemang under 
året som gått, och varmt väl-
kommen till årsmötesdagarna i 
Stockholm!

Anmäl deltagande och politiskt 
ombud senast den 25 mars.

 

Lennart Bondeson 
Ordförande Klimatkommunerna



Praktisk information

Kostnad Respektive kommun står för resa och övernattning. 
Klimatkommunerna och Stockholms stad står för fika, 
lunch 25 april och lunch 26 april. Klimatkommunerna 
står för middag 25 april, var och en står för sin egen 
dryck.

Anmälan Vi behöver er anmälan senast den 25e mars, anmälan 
är bindande och du behöver anmäla dig även om du 
bara tänker vara med på årsmötet.  Anmäl dig här!

Frågor Varmt välkommen att kontakta oss på kansliet om du 
har frågor på kansliet@klimatkommunerna.se.

Digitalt/
På plats

Efter många webbmöten har vi valt att köra program-
met endast på plats och äntligen ses på riktigt. Det 
enda som är möjligt att vara med på digitalt är själva 
årsmötet 09.00-10.30 på tisdagen 26e april. Vi ser gär-
na att både politiskt ombud och kontaktperson från 
respektive medlemskommun deltar vid själva årsmö-
tet.



Program 25 april
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

12.00 Lunch Piperska muren 
  Välkomna till Stockholm! Vi startar årsmötes-   
  dagarna med en gemensam lunch. 

13.00  Stockholms klimatarbete 
  Miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr och  
  Klimatchef Björn Hugosson presenterar Stockholms  
  klimatarbete.

  Klimatbudget/Koldioxidbduget 
  Catrin Robertsen från Oslo jobbar med C40s pilot 
  Climate Budgeting. Catrin har tidigare jobbat på   
  Oslo kommun med deras klimatbudget och berättar  
  om sina erfarenheter. Därefter har vi en workshop i  
  ämnet.

  Klimatvandring 
  Örjan Lönngren tar med oss på en klimatvandring   
  med historisk inriktning genom Stockholm.   

19.30 Gemensam middag på restaurang Chouchou 
  Adress: Mäster Samuelsgatan 18



Program 26 april

09.00  Klimatkommunernas årsmöte 
  Med möjlighet att vara med digitalt.  
  Se dagordning på nästa sida. 

10.45 Samtal med miljöminister Annika Strandhäll  
  Om kommunernas roll i Sveriges klimatarbete och   
  Klimatkommunernas förslag Inkludera alla kommu- 
  ner i Sveriges klimatomställning genom ett klima-  
  tavtal.

12.00 Gemensam lunch på Piperska Muren

13.00 Workshop om Scope 3 
  Stockholms stad håller i workshopen med fokus   
  på vad kommuner kan göra, hur vi kan arbeta    
  med konsumtionsbaserade utsläpp på nya sätt   
  och hur uppföljningen kan se ut. 

15.00 Slut

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm



Dagordning Årsmöte 2022

Handlingar skickas ut 4 veckor innan årsmötet.  

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

3. Val av justerare 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fastställande av mötets behöriga utlysande 

6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och disposition av 
vinst/förlust 

8. Verksamhetsberättelse 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av ordförande 

11. Val av vice ordförande 

12. Val av styrelse samt ersättare 

13. Val av revisorer 

14. Val av valberedning 

15. Beslut om budget inkl medlemsavgift för efterföljande år 

16. Beslut om verksamhetsplan 

17. Inkomna motioner 

18. Övriga ärenden 

19. Årsmötet avslutas 


