
Koldioxidbudget

Motion till Landskrona kommunfullmäktige 2020.03.10

I Landskrona stad har vi tagit många viktiga steg på vägen mot en hållbar stad. Elbussarna och 
handlingsplanen Klimatsmart stad är exempel på utmärkta satsningar. Men utmaningarna vi står 
inför är så stora och de nödvändiga åtgärderna så brådskande att vi tyvärr inte kan säga att vi redan 
gör det som krävs. Vänsterpartiet lägger därför fram två motioner för att accelerera arbetet mot 
katastrofala klimatförändringar, för en effektiv och rättvis omställning och för att kommunens 
styrande ska leva upp till det ledarskap situationen kräver.

Handlingsplanen Klimatsmart stad 2019-2022 är ett gediget arbete men omfattar enbart delar av den
nödvändiga omställningen. Därför måste kraftfulla initiativ tas för att informera och leda en 
omställning för invånarna och olika aktörer i Landskrona. 

För att få en överblick över vad enskilda regioner och kommuner måste åstadkomma behöver 
Parisavtalets mål brytas ner till regional och kommunal nivå. Handlingsplanen utgör en del av ett 
sådant arbete, men vi behöver en heltäckande bild, en beräkning av vad som behöver göras totalt 
sett och en plan för de mest effektiva åtgärderna beträffande såväl tid som ekonomi. 

En sådan metod erbjuds av Klimatledarskapsnoden vid Uppsala universitet, Klimatsekretariatet och 
konsultbolaget Ramboll. Den innebär att en koldioxidbudget upprättas över åren 2020-2040. 
Åtskilliga kommuner och regioner har fått gjort en sådan. Alla dessa budgetar visar på en önskvärd 
årlig nedskärningstakt på över 10%, i flera fall 16%. Ytterligare fakta:

· EU har nyligen beslutat att en koldioxidbudget ska bli del av EU-ramverket för att nå 
Parisavtalet.

· Uppsala universitet anordnar en årlig konferens för att dela erfarenheter, lyssna till ny 
forskning och tillsammans försöka utveckla metoder och praxis för hur vi kan styra de lokala 
utsläppen mot Parisavtalet på vetenskaplig grund.

· 17 kommuner och regioner har fått sin koldioxidbudget under 2018 och ytterligare ca 12 under
2019. Det gemensamma angreppssättet ger en förstärkt position i omställningsarbetet för hela 
kommunen.

· Ett digitalt verktyg för att kommunicera kommunens koldioxidbudget till allmänheten är 
under utveckling, med planerad lansering i maj. Denna kan t ex läggas på kommunens hemsida.

· Kostnaden för en koldioxidbudget är i dagsläget 25 000 kronor.  

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige i Landskrona att snarast låta utarbeta en 
koldioxidbudget för Landskrona stad.


