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Motion om en koldioxidbudget för Hässleholms kommun  

I klimatkollen.se kan man läsa om hur det går med koldioxidutsläppen för kommunerna. 

Den visar också mängden koldioxid vi har kvar att släppa ut enligt Parisavtalet. Det går att 

jämföra hur mycket (eller lite) utsläppen i kommunerna minskar jämfört med andra. Det går 

också att se hur kommunernas planer påverkar framtida minskningar eller ökningar.  

För att vara i linje med Parisavtalet och koldioxidbudgeten som motsvarar 1,5 graders 

uppvärmning krävs en årlig nationell utsläppsminskning med 21 procent från 2022. Sedan 

1990 har Sveriges utsläpp minskat med 35 procent totalt, eller drygt en procent per år. 

Minskningstakten måste öka avsevärt. Det är stor skillnad från kommun till kommun, något 

som beror på hur de olika kommunerna agerar i frågan. Hässleholm är långt ner på listan och 

trenden visar att kommunen inte kommer att minska utsläppen alls fram till 2050. Vi är på 

plats 227 av 290 och utsläppen kvarstår på samma nivå framöver. Detta måste ändras då 

Hässleholms kommun har samma ansvar som alla andra kommuner att bidra till att uppnå 

Sveriges klimatmål och Parisavtalets mål.  

Allt fler kommuner väljer att ta fram en koldioxidbudget som är en beräkning av hur mycket 

koldioxidutsläppen behöver minska per år för att klara klimatmålet. Beräkningar för 

kommuner bruka landa i att en kommun behöver minska sina utsläpp med cirka 16 % per år. 

Om man minskar med mindre så blir det kommande behovet av årlig minskning större. En 

koldioxidbudget sätter ett tak för utsläppen i ton koldioxid som en ekonomisk budget sätter 

ett tak i antal kronor. En koldioxidbudget är som en flerårsbudget, den visar det totala 

utsläppsutrymmet vi har att fördela för alla kommande år – det kommer ingen ny lön 

därefter. En kolldioxidbudget ska också ange vad som behöver göras för att kommunen ska 

hålla sig inom budget och kunna uppnå Parisavtalets överenskommelse. 

För en effektiv klimatomställning av Hässleholms kommun yrkar jag att kommunfullmäktige 

beslutar att:  

- utreda hur en bindande koldioxidbudget kan implementeras i Hässleholms kommun. 

- ta fram och godkänna koldioxidbudgeten och därmed arbeta för att minska utsläppen i 

den takt som behövs. 

- koldioxidbudgeten ska kopplas till den ekonomiska budgeten och följas upp i 

årsredovisningen samt vara ett verktyg i genomförandet av andra styrdokument.  

Dolores Öhman (MP)  
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