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Boråsavtalet - ett lokalt Parisavtal för klimatet 
Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids stora globala utmaningar och 
lösningarna är ofta gränsöverskridande, men det reella miljöarbetet börjar trots allt i 
kommunerna. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och 
integrerad del i alla stadens verksamheter. I Borås finns det förbättringsområden inom alla 
delar både vad det gäller miljöförbättrande åtgärder och klimatsmarta lösningar.  
 
Rubriken ”Borås - en ledande miljökommun” finns i Borås Stads miljömål. Trots ambitiösa 

mål och intentioner lyckas Borås endast placera sig på plats 17, inom kommungruppen 

större städer och kommuner nära större stad i Aktuell hållbarhets kommunranking. En 

kommun med höga ambitioner ska naturligtvis ligga betydligt högre. 

 

Till 2021 ska nya miljömål antas och för att få hela Borås att bidra till att nå de nationella 

miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen ser Moderaterna ett behov av att 

involvera och samla näringsliv och civilsamhälle för att tillsammans med staden arbeta 

gemensamt för att nå målen.  

Liksom Parisavtalet samlade världens regeringar skulle ett Boråsavtal kunna betyda ett 

effektivare lokalt klimatarbete, där staden och andra aktörer i framkant jobbar mot samma 

mål och ger draghjälp åt varandra. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

ta initiativ till en kraftsamling där staden bjuder in näringsliv och civilsamhälle till ett 

samarbete syftande till att skapa ett lokalt klimatavtal.  

Miljöarbete börjar lokalt. För att klimatarbetet ska bli framgångsrikt krävs att privatpersoner, 
företag, kommunen och regionenen gör aktiva val för att gynna klimatet. Ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något. Med ett ökat fokus på klimatfrågan i kommunen hoppas vi se ett 
bredare och större engagemang. Genom mer information och kunskapsspridning ska vi öka 
medvetandet så att det blir enklare att göra rätt val. Det ska vara lätt att göra rätt. 
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta   
 
ge Kommunstyrelsen uppdraget att ta initiativ till en kraftsamling där staden bjuder in 
näringsliv och civilsamhälle till ett samarbete syftande till att skapa ett lokalt klimatavtal. 
Uppdraget ska vara utfört och redovisat i kommunstyrelsen senast den 31 december 2020. 
 
För Moderata Samlingspartiet i Borås 
 
Annette Carlson (M)  


