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Kommunfullmäktige

Dnr KS-2019-108

§ 179.

Svar på motion från Kerstin Dreborg (MP) om
koldioxidbudget

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till motionen men med hänvisning till svar
från Jacob Spangenberg (C) avslå yrkandet. (Bilaga 8)
Reservationer
Kerstin Dreborg (MP), Fredrik Jansson (BoA), Jan-Olof Ahlinder (BoA), Irmeli Bellander
(L), Julia Carlström (L) och Ingeborg Sevastik (V) reserverade sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kerstin Dreborg (MP) yrkar i motion daterad 2019-02-17 att kommunen ska ta fram en plan
för att bli klimatneutral till 2030. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga
utsläppsminskningar på minst 10 %.
Beslutsunderlag
− Motion om koldioxidbudget daterad 2019-02-17
− Svar från Jacob Spangenberg (C)
− Yttrande från energi-och klimatstrateg Marcus Jakobson
Ärendets behandling
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2019-02-19, § 30 och överlämnades till
kommunstyrelsen för beredning.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Kerstin Dreborg (MP), Fredrik Jansson (BoA) och Irmeli Bellander (L) yrkar bifall till
motionen.
Jacob Spangenberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jacob Spangenbergs (C) bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag och på Kerstin Dreborg (MP), Fredrik Jansson (BoA) och Irmeli
Bellanders (L) bifallsyrkande till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
− Motionär
− Webbredaktör för publicering på webbsida motioner
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Motion om koldioxidbudget

Under den torra och varma sommaren 2018 fick vi en försmak av det som klimatforskarna varnar för.
Stigande temperaturer, brist på vatten, brist på mat.

I FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport från oktober 2018 varnas för kraftigt ökade klimatförändringar
om den globala uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5 grad. IPCC:s rapport pekar på att den halva
graden kan bli avgörande för planetens framtid.

Att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad är möjligt, men det kräver snabba och långtgående
förändringar inom energi, industri, byggnader, transporter och städer. Det är nu upp till oss politiker
runt om i världen att omsätta de vetenskapliga slutsatserna i konkret samhällsomställning. Vi måste få
ner nettoutsläppen av klimatgaser till noll senast 2030, för att undvika de allra värsta skräckscenarierna
vad gäller klimatförändringarna, och då gäller det att vi sätter igång att arbeta strukturerat med de här
frågorna NU. Om inte vi så vilka? Om inte nu så när?

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi

·

att kommunen ska ta fram en plan för att bli klimatneutral till 2030. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget
med årliga utsläppsminskningar på minst 10 %.

Morkarla den 17 februari 2019

Kerstin Dreborg (MP)
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Svar på motion från Kerstin Dreborg (MP)
om koldioxidbudget
I bilagda tjänsteskrivelse från Marcus Jakobsson beskrivs väl förutsättningarna och därmed
svårigheterna för att besluta i enlighet med Dreborgs förslag. Trots de goda intentionerna i
motionen, är det mycket svårt att mäta förändringar i utsläppsnivåer på kommunnivå. Dessutom
kräver ett sådant mätningsarbete stora resurser, som vi hellre bör lägga på utsläppsminskande
aktiviteter. Som beskrivs i skrivelsen har Östhammars kommun som organisation ett antal aktiviteter,
vilka kommer att bidra till minskade CO2-utsläpp. För att kommunen som helhet ska lyckas med att
uppnå nationella mål, krävs att medborgare, privata företag och ideella organisationer bidrar med
egna aktiviteter.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Att ställa sig positiva till motionen men med hänvisning till ovanstående avslå yrkandet.
Jacob Spangenberg (C)
Ordförande i kommunstyrelsen
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Marcus Jakobson

Svar på motion från Kerstin Dreborg (MP) om koldioxidbudget
Ärendebeskrivning
Kerstin Dreborg (MP) yrkar i motion att kommunen ska ta fram en plan för att bli
klimatneutral till år 2030. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga
utsläppsminskningar på minst 10 procent.
Förslag till svar
Det nationella målet för Sverige är att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till år
2045. Begreppet koldioxidbudget, i bemärkelsen att det finns ett begränsat globalt
utsläppsutrymme för att kunna hålla oss inom en viss global medeltemperatur, är grunden för
exempelvis IPCC:s arbete och rapporter. På senare år har metoder utvecklats för att på ett
rättvist sätt fördela den globala koldioxidbudgeten till olika geografiska nivåer, till exempel
länder och kommuner.
Arbetet med att ta fram en sådan budget för länet har nyligen slutförts. Man har då utrett hur
stor årlig minskning kommunerna i länet behöver göra för att ligga i nivå med de
utsläppsminskningar som krävs för att uppfylla Parisavtalet. Man har då kommit fram till att
det krävs en minskning av koldioxidutsläppen med 16 procent per år för åren 2020-2040.
Ska kommunen formellt fastställa en målsättning vad gäller minskning av koldioxidutsläpp
inom kommunens geografiska område, är det kanske snarare ovanstående målsättning, än den
som föreslås i motionen, som bör gälla. Detta om man vill gå längre än det nationella målet
till år 2045 som vi idag har att förhålla oss till.
Vi måste vara medvetna om att om målet ska kunna nås, är vi också beroende av att alla
samhällssektorer bidrar och sätter upp målsättningar, då kommunen endast har rådighet över
en liten del av utsläppen.
Kommunstyrelsen har nyligen föreslagit/antagit ett antal preliminära åtaganden inom det
regionala åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan. Programmet syftar till att samla
prioriterade åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera
energianvändningen i länet. Dessa åtaganden ska fastställas av kommunfullmäktige inför att
Östhammars kommun och andra kommuner i länet under hösten erbjuds att teckna s.k.
hållbarhetslöften med länsstyrelsen. I dessa hållbarhetslöften åtar vi oss att arbeta med ett
antal åtgärder för minskad klimatpåverkan.
Detta är ett delvis annat angreppssätt, än att sätta målnivåer för utsläppen inom ett geografiskt
område, då man på regional och lokal nivå sett svårigheter att följa upp hur stora utsläppen/
minskningarna egentligen är. Här är tanken att man istället arbetar med vedertagna åtgärder
som leder till/ger förutsättningar för en minskad klimatpåverkan.
Vi har begränsade resurser att arbeta med klimatfrågan och förslagsvis ska fokus i arbetet med
minskade koldioxidutsläpp ligga här, med dessa konkreta åtaganden där vi har rådighet.
Samtidigt är det förstås önskvärt att kommunerna i länet och i Sverige ställer sig bakom
Parisavtalet med ett formellt antaget mål om en minskningstakt vad gäller utsläppen. Då
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måste och att man också tillföra betydligt mer resurser för att arbeta med åtgärder för minskad
klimatpåverkan, för att det inte ska bli ett mål utan reella möjligheter att nås.

Marcus Jakobson
Energi- och klimatstrateg

