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Motion av Miljöpartiet de gröna om att upprätta en 
koldioxidbudget  
 

 
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal i Paris. 
Parisavtalet anger att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 
grader, vilket enligt forskning är absolut nödvändigt för att inte konsekvenserna 
av den globala uppvärmningen ska bli oöverstigliga. Danderyds Miljö- och 
klimatprogram har Globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet som grund, det är 
bra! 
 
Alla som bor, lever och verkar på vår planet ger upphov till utsläpp i atmosfären 
som påverkar klimatet. Utsläppen mäts i mängd koldioxid (CO2). Internationellt 
har man satt målet att utsläppen av koldioxid måste minskas ner till noll för att vi 
ska förhindra en uppvärmning av jordens klimat som överstiger 2°C. 
 
En koldioxidbudget ger kommunen en vetenskapligt förankrad överblick på hur 
utmaningen kring koldioxidutsläpp ser ut lokalt. Koldioxidbudgeten som verktyg 
lyfts fram av FNs klimatpanel (IPCC) som viktig i arbetet med att minska 
klimatpåverkan och efterleva Parisavtalet. I Sverige har ett 30-tal kommuner 
idag i samarbete med Uppsala universitet upprättat lokala koldioxidbudgetar 
som ett led i sitt klimatarbete. Dessa koldioxidbudgetar beskriver hur mycket 
den enskilda kommunen släppt ut historiskt samt hur mycket som återstår att 
släppa ut – om man vill leva upp till Parisavtalet. 
 
En koldioxidbudget omfattar hela kommunens geografiska yta och kartlägger 
vilka områden som är mest väsentliga att arbeta med och inom vilket område 
som mest resurser ger bästa vinning och resultat. Kommunen kan i miljöplanen 
då tydligt kan peka ut vilka åtgärder som behövs för att minska utsläppen utifrån 
koldioxidbudgeten.  
 
När kommunen publicerar en aktuell koldioxidbudget på hemsidan visas den 
vetenskapliga vägen mot Parisavtalet. Den hjälper alla att förstå och agera på 
vägen mot globala, nationella och lokala klimatmål.  Den vägen behöver alla 
klimatomställningens parter kunna se och följa, eftersom det är tillsammans 
med invånare, civilsamhälle och näringsliv som man har möjlighet att nå målen. 
 
Danderyds Miljö- och klimatprogram har bra mål och uppdrag inom 
klimatområdet men indikatorerna ger inte den nödvändiga helhetsbilden för 
Danderyds geografiska område. De visar inte ens hela kommunens 
verksamhetsområde eftersom koldioxidutsläppen från upphandlade tjänster, tex 
hemtjänst, inte redovisas. 
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Aktuell Hållbarhet som årligen presenterar miljörankning av Sveriges kommuner 
skriver ”Att införa en koldioxidbudget, och följa den, skulle revolutionera 
klimatpolitiken”. En koldioxidbudget är ett tydligt och transparent verktyg som 
gör det möjligt att se att vi inte tar utsläppsutrymme från våra barn och 
barnbarn. 
 
Nu behöver politiken utgå från det som vetenskapen visar är nödvändigt. 
 
Miljöpartiet yrkar att kommunen upprättar en lokal koldioxidbudget för 
Danderyd. Uppsala universitets metod kan därvid vara en god hjälp. 
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