
Motion till Kommunfullmäktige: 

Ta fram ett klimatramverk 

Klimatomställningen behöver sättas i framkant i stadens verksamhet. Under den nuvarande 
mandatperioden har vi på policynivå tagit ett antal steg framåt. Vänsterpartiet har till exempel 
välkomnat koldioxidbudgeten, utredningsuppdraget om hur denna kan kopplas samman med 
budgeten och energi- och klimatstrategin. Samtidigt är det tydligt att policydokumenten inte omsätts 
i praktisk handling i den utsträckning som skulle behövas. 

Arbetet med klimatomställningen går för långsamt. Inte under något av de år som har gått sedan 
koldioxidbudgeten klubbades har utsläppsminskningarna ens varit i närheten av de uppsatta målen. 
För 2021 missades målet med 26 procentenheter! Utsläppen från Borås Stad egen konsumtion har 
knappt minskat överhuvudtaget sedan starten. I 2022 års klimatrapport konstateras att klimatfrågan 
i praktiken inte är prioriterad bland flertalet (alltså en majoritet) av förvaltningsledningarna och 
nämnderna. Resurstilldelningen är otillräcklig, klimathandlingsplaner har inte tagits fram och 
kraftfulla åtgärder saknas. Kritiken är allvarlig och det behövs ett tydligare politiskt ledarskap på 
klimatområdet. 

För att insikterna i klimatrapporten och skrivningarna i policydokumenten ska omsättas i praktisk 
handling anser Vänsterpartiet att vi behöver ta ett organisatoriskt omtag kring stadens arbete med 
klimatomställningen. Därför föreslår Vänsterpartiet att Borås Stad ska ta fram ett klimatramverk som 
tydligt reglerar hur vi arbetar med denna helt avgörande fråga. Exempel på innehåll i ett sådant 
ramverk kan vara följande: 

- Nämnderna åläggs att i budget ett beskriva vilka åtgärder man planerar att genomföra på 
klimatområdet för att minska utsläppen av koldioxid under det kommande året. Bolagen ska 
genom ägardirektiven instrueras att göra samma sak i sina budgetar. 
 

- På Stadsledningskansliet inrättas en klimatstyrningsenhet som likt hur ekonomistyrning följer 
hur nämnderna arbetar med ekonomin följer upp nämndernas arbete med 
klimatomställningen. På så vis skapas bättre förutsättningar för att Kommunstyrelsen ska 
kunna spela en strategisk roll i klimatarbetet. 
 

- Det ska utkrävas politiskt ansvar om nämnderna inte når ända fram i sitt klimatarbete. En 
nämnd som gör ett ekonomiskt underskott behöver redovisa bakgrunden och en 
handlingsplan för att åtgärda situationen. Samma sak kan göras på klimatområdet., 
 

Med anledning av detta föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

- Att Borås Stad ska ta fram ett klimatramverk i linje med vad som beskrivs ovan 

 

Borås, 2022-06-21 

Stefan Lindborg (V) 

 


