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 Kommunfullmäktige 

 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. 

(Budgetuppdrag 2019) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ärendet läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag 

att ta fram en koldioxidbudget. I den bifogade rapporten definieras 

koldioxidbudgeten för Borås. Rapporten beskriver även hur budgeten kan 

tänkas förvaltas. Här finns dock en sammanfattning av rapporten med de 

viktigaste punkterna.  

En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser 

jordens befolkning kan släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären 

leder till en global uppvärmning som överskrider en önskad gräns. Denna 

globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder eller kommuner. 

Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 

aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges 

alltså en total mängd som kan släppas ut och det anges också hur mycket som 

kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk budget finns det en total mängd 

som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på en gång eller 

om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det 

möjligt att skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar 

koldioxidhalten i atmosfären exempelvis plantera träd eller producera biokol 

eller biogas. 
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Konsumtionsperspektiv  

Invånare i Borås 

Geografiskt perspektiv 
(elförbrukning, skorstenar och 

avgasrör i Borås) 

Konsumtionsperspektiv 

Borås Stad 

 (varor och tjänster som 

 invånarna köper,  

vissa leder till geografiska  

utsläpp)  

 

Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv. Perspektiven 

överlappar varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads 

koldioxidbudget bygger därför på tre olika perspektiv för att fånga in alla 

utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som 

invånare och samhället tillsammans är ansvariga för. Den totala 

utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton 

eftersom Borås Stads aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av 

konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller 

åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från 

produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än 

boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av 

den totala utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en 

minskning på 16 % av koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 

2040. Minskningen appliceras på alla tre perspektiven. Det viktiga i metoden är 

att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som är svårt se 

konsekvenserna av nu.  

Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stads arbete kring minskade 

koldioxidutsläpp är i framkant efter att ha arbetat med frågan under flera år 

tidigare. Genom att tillämpa ett mål om 16 procent för minskade utsläpp utöver 

det arbete som redan har bedrivits, så ställer detta enorma krav på kommunen. 

Detta kommer i sin tur medföra stora merkostnader då målet endast kan 

uppnås genom bland annat inköp av banbrytande teknologier.  

Materialet som använts för att kartlägga Borås Stads koldioxidutsläpp om 16 

procent är även aggregerade uppskattningar, baserat på nationella siffror och 

studier från andra kommuner. Det är därmed en närmast omöjlig uppgift att 

följa upp en trend om förändrade utsläpp, utan dessa måste uppskattas. Detta 

gör att arbetet kan uppfattas som subjektivt och sakna relevans.  
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För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en 

organisation bestående av klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. 

Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och klimatområdet 

(stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består 

av miljökommunalråden samt ordförande, vice och andra vice från miljö- och 

konsumentnämnden.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både 

näringsliv, akademi, kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de 

olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att lättare nå koldioxidbudgeten. 

Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom samverkan, 

kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 

Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband 

med att den revideras.               

           

Beslutsunderlag 

1. Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28 

2. Bilaga – Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28   

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 


