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Om koldioxidbudget för Jönköpings kommun 
 
Klimatkrisen tar inte paus för att det pågår en pandemi. Den nedgång i koldioxidutsläpp som 

synts hittills riskerar att bli högst tillfällig och är långt ifrån tillräcklig för att vi ska nå Paris-

avtalets mål på max 1,5 graders uppvärmning. Det är fortfarande tekniskt möjligt att minska 

utsläppen av växthusgaser till en nivå som klarar 1,5-gradersmålet. Men tiden rinner iväg utan att 

politiken fattar de avgörande besluten.  

Följderna av den pågående uppvärmningen är fullt synliga för alla som vill se. Det är inte vi i 

Sverige som drabbas värst men vi hör till värstingarna när det gäller utsläpp som har orsakat 

klimatförändringarna. Därför har vi ett stort ansvar och måste göra vår beskärda del i arbetet att 

begränsa dem. 

Nummer ett är att få ner de fossila utsläppen till noll. Det ska vi helst ha klarat av redan till år 

2030 om vi ska hålla oss under 1,5 grader. Det finns olika sätt att räkna ett lands utsläpp av 

växthusgaser. Det mest rättvisa sättet är att räkna på vad befolkningens totala konsumtion 

genererar, även om vissa delar är svåra att beräkna. Medelsvenssons utsläpp ligger på 10 ton per 

år (alla utsläpp av växthusgaser omräknat till koldioxid). Ett uthärdligt klimat tillåter max 1 ton 

per år. Här krävs drastiska åtgärder och det är politiken som måste ge förutsättningarna. Beslut 

måste fattas på alla politiska nivåer för att det ska bli verkstad i klimatarbetet, även på 

kommunnivå. Och det är riktigt bråttom. 

För att det tydligt ska framgå hur mycket som krävs totalt av invånarna i en kommun för att 1,5-

gradersmålet ska nås är en konsumtionsbaserad koldioxidbudget nödvändig. Några kommuner 

har gjort en sådan. Efter att ha gjort en beräkning på hur utsläppen per invånare fördelar sig på 

olika sektorer har man tittat på möjliga kommunala åtgärder. Åtgärderna har ”poängsatts” efter 

vilken utsläppsminskning de beräknas ge, vad de kostar och hur lång tid det tar innan de får 

effekt. Utifrån detta kan man optimera insatserna. 

Jönköpings kommun har beslutat att ta fram en koldioxidbudget. I VIP 2020 - 2022 fick 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till modell för koldioxidbudget och förslag till hur 

en sådan ska implementeras. Uppdraget ska återredovisas till kommunfullmäktige senast i 

december 2020. 

Det finns uppgifter om att arbetet med koldioxidbudgeten av olika anledningar har stannat upp. 

Därför vill jag fråga  

- Hur ligger arbetet med kommunens koldioxidbudget till tidsmässigt? 

- Kommer den att utgå från invånarnas konsumtionsbaserade utsläpp? 

- Vad tänker du att en koldioxidbudget ska tillföra arbetet med klimatfrågan? 

- Hur tänker du se till att koldioxidbudgetens åtgärder blir genomförda? 
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