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Svar på interpellation ställd av Yvonne Knuutinen (V) 
gällande klimatrådet  

 
Yvonne Knuutinen (V) ställer frågan om det har varit något möte i rådet och om 
det finns protokoll från dessa. Den andra frågan gäller om övriga personer som 
ska ingå i rådet utöver de förtroendevalda, kommer att utses av kommunstyrelsen 
eller väljas på annat sätt, och i så fall när? Slutligen efterfrågas vad som har hänt 
med de medel som kanaliseras genom rådet.  
 
Jag är medveten om att det har tagit tid att få till stånd arbetet i 
samverkansgruppen och därmed klimatrådet. Detta beror på att 
samverkansgruppen fortfarande håller på att formas och därför inte har påbörjat 
sitt arbete. Samtidigt har det under hösten pågått ett arbete med att närmare 
klarlägga klimatrådets arbetsformer och dess roll som plattform mellan 
kommunen och Solör. Utöver detta pågår arbete med att ta fram kriterier för 
projekt som kan komma i fråga för stöd. Detta arbete sker med utgångspunkt i de 
riktlinjer som har utarbetats i samverkansavtalet mellan kommunen och Solör. 
 
Jag har en förhoppning om att vi relativt snart skall kunna genomföra det första 
mötet med representanterna i klimatrådet som nyligen utsågs av 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
Magnus Brandel (S) 
Ordförande klimatrådet  
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Interpellation:
Vad ska Klimatrådet göra och
när ska det hända något?

Ställd till Klimatrådets ordförande

Kommunfullmäktige 23 januari 2023

Strängnäs kommuns samarbetsorgan med Solör Bioenergi Fjärrvärme
AB, det så kallade Klimatrådet, bildades 30 mars 2022 och fick då
ledamöter från de olika partierna.

Rådet har sedan 2 maj 2022 en gällande arbetsordning som vad vi
förstår pekar på att rådet ska jobbar med fjärrvärmefrågor och hållbar
energianvändning samt exempelvis cirkulär bränsleförsörjning.

Enligt arbetsordningen “kan” personer väljas från näringslivet, SFAB,
Solör, ungdomsrådet och bland de politiskt förtroendevalda, där alla
partier i fullmäktige har en plats.

Rådet ska ha minst ett möte per halvår.

Då rådet hittills haft en anonym tillvaro så har vi några frågor.

1. Har det varit något möte i rådet? Var hittar vi protokollen?

2. Kommer andra personer i rådet, utöver de redan valda, att utses
av kommunstyrelsen eller väljas på annat sätt? När?

3. Under kampanjen för försäljning av det kommunala
fjärrvärmesystemet så framfördes många löften och idéer om de
pengar för lokala klimatåtgärder som skulle kanaliseras genom
rådet, vad har hänt med de pengarna?

Yvonne Knuutinen
Vänsterpartiet Strängnäs
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