
 

 
 

  Solna den 26 augusti 2019 
 Kommunfullmäktige 

           Ärende 8, KS/2019:86 
Motion om koldioxidbudget 

 

Yttrande 
Under åtminstone 500 000 år så har koldioxidhalten i atmosfären varierat inom ett 
intervall på cirka 180–300 ppm. Idag ligger vi på halter över 400 ppm, och det beror 
till största del på mänskliga utsläpp av koldioxid. Denna kraftiga och exempellösa 
ökning av koldioxid i atmosfären har gjort att jorden värms upp och vi står inför en 
klimatkris. 

Sverige har tillsammans med de flesta av världens länder anslutit sig till Parisavtalet. 
Alla länder ska vidta åtgärder för att den genomsnittliga temperaturökningen inte ska 
överstiga två grader och helst inte mer än 1,5 grad. 1,5 graders-målet bedöms idag i 
princip vara omöjligt att nå, men om vi ska klara två graders-målet måste vi 
successivt minska våra utsläpp av koldioxid i atmosfären. Och det är bråttom. 

Det är här koldioxidbudget kommer in som ett effektivt verktyg. EU beslutade för en 
tid sedan att en koldioxidbudget ska vara ett viktigt inslag i unionens arbete att uppnå 
Parisavtalet. Stockholms län har en koldioxidbudget för 2020–2040 som visar att de 
energirelaterade utsläppen i länet behöver minska med ca 16 % per år med start vid 
årsskiftet. 
 
Denna länsbudget ger en fingervisning, men för att vara användbar behöver den 
brytas ner på lokal nivå. Kommunen har också pekats ut av flera instanser som den 
organisation som bäst skulle kunna samordna den snabba omställning som behövs 
för att klara Parisavtalets mål.  
 
Därför ville vi i Vänsterpartiet att Solna skulle ansluta sig till Vinnova-projektet för att 
ta fram en lokal koldioxidbudget. Målet med projektet är nämligen inte, som svaret av 
motionen antyder, bara att undersöka var utsläppen finns. Syftet är också att ta fram 
effektiva förslag till åtgärder för att minska kommunens koldioxidutsläpp. Solna jobbar 
idag inte ens mot några mätbara mål, vilket gör det otroligt svårt att bedöma om vi 
drar vårt strå till stacken i detta arbete. Denna brist på tydliga målsättningar är något 
som våra revisorer har kritiserat i den granskning av stadens hållbarhetsarbete som 

presenterades i vår. 
 
Sedan den här motionen lämnades in har dock Vinnovaprojektet-avslutats. Därför 
kommer vi inte yrka bifall till motionen idag. Däremot är koldioxidbudget något vi vill 
lyfta in i arbetet med den klimatstrategi som ska arbetas fram. Solna behöver verktyg 
för att ta klimatarbetet till nästa nivå, med mätbara och tydliga mål. En koldioxid-
budget är ett utmärkt verktyg för att göra det. 

 

  
 

Sandra Lindström (V)               Tove Pehrsson (V) 



 

 


