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Klimatkontrakt 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ingå i föreslaget Klimatkontrakt 2030.  

 

Sammanfattning 

Syftet med Klimatkontrakt 2030 är att öka tempot i klimatomställningen i 

städer inom ramen för Agenda 2030 och samtidigt bidra till återhämtningen i 

svensk ekonomi i kölvattnet av corona-pandemin. Klimatkontraktet uttalar 

parternas avsikt att höja ambitionen inom hållbar stadsutveckling och 

klimatomställning. Åtgärderna i Klimatkontrakt 2030 version 2022 utgår från 

Borås Stads befintliga styrdokument.  

Förslaget om Klimatkontrakt 2030 har en koppling till kommunfullmäktiges 

från 2019 om att upprätta en koldioxidbudget, där utsläppen skulle minska med 

16 procent per år. Kommunstyrelsen konstaterar att fastställt mål i 

koldioxidbudgeten inte har uppnåtts. 

Det rimliga är att man i nuläget stannar upp och underkastar detta arbete en 

nyanserad analys. 

Till att börja med är det ganska svårt att mäta en kommuns utsläpp på ett 

tillförlitligt sätt. Om man ändå utgår från att utsläppen går att uppskatta så 

konstateras att en minskningstakt à 16 procent per år inte är rimlig. Om man 

blickar tillbaka på nationell statistik så tar det åtskilliga år att minska utsläppen 

med 16 procent och då har man sannolikt plockat “lågt hängande frukter”. 

Vad gäller själva kontraktet så är det inte ett kontrakt utan snarare en sorts 

avsiktsförklaring eller visionstext. Man ska “öka prioriteringen”, man 

“samordnar och följer upp” och ägnar sig åt “dialog och samverkan”. 

Ytterst handlar det om att man har satt upp ett orimligt mål och nu vill man 

göra sken av att det är på väg att uppfyllas. Så är dock inte fallet. Det framgår 

ingenstans hur mycket utsläppen skulle minska genom ett påskrivande av ett 

klimatkontrakt, ej heller vilka kostnader det skulle medföra. 

I ett perspektiv är dokumentet harmlöst, så till vida att det inte innebär några 

direkta inskränkningar i invånarnas vardag. Det finns dock ett par konkreta 

problem. 
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1. Kommunen ska inte tänja på begreppet “kontrakt”, som 

definitionsmässigt innehåller konkreta åtaganden som levererar 

konkreta resultat. Det man håller på med här är att ta fram ett kontrakt 

som egentligen inte är ett kontrakt för att hålla en budget som 

egentligen inte är en budget.  

2. Trots dokumentets vaga innehåll vad gäller konkreta resultat så kommer 

det att användas för att skapa ytterligare miljöbyråkrati, vilket uppenbart 

kommer att belasta kommunens ekonomi och konkurrera med viktigare 

åtaganden. 

Mot bakgrund av ovanstående bör kommunen inte skriva på något kontrakt i 

dess nuvarande form. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Klimatkontrakt 2030 version 2022, 2022-11-10 

 

 

 

Andreas Exner (SD)   Kristian Silbvers (SD) 
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