Motion: koldioxidbudget
I december 2015 i Paris enades nästan alla världens länder om ett nytt klimatavtal: Parisavtalet.
Målet är att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva
efter att begränsa den till 1,5 grader. Haken är att Parisavtalet sätter upp mål för själva
temperaturen, och inte för utsläppen som orsakar temperaturhöjningen. Att målet inte är anknutet
till handling, utan till konsekvenserna, gör det otydligt exakt hur mycket som behöver göras för
att nå målet. En mer konkret åtgärd vore att i Uppsala kommun införa en koldioxidbudget.
I en koldioxidbudget kartläggs hur stor mängd utsläpp vi kan ge upphov till utan att passera den
temperaturgräns som Sverige och världens länder enats om i och med Parisavtalet. En
koldioxidbudget utgår från en total mängd utsläpp som tillåts, och därefter fördelas utsläppen
årsvis. En sådan koldioxidbudget har Klimatledarskapsnoden på Uppsala universitet och
Ramboll tagit fram för bland annat Uppsala län. Nu jobbar Klimatledarskapsnoden tillsammans
med Klimatsekreteriatet vid framtagande av koldioxidbudgetar åt kommuner och regioner.
Med utgångspunkt i Parisavtalets skrivelser om rättvisa, allokeras utsläppsmängderna över alla
världens länder och kan därifrån brytas ner på lokal nivå. Genom att ta fram en koldioxidbudget
för Uppsala kommun blir det tydligt hur mycket vi släppt ut hittills och vilket budgetutrymme vi
har framöver om vi ska uppfylla vårt åtagande i Parisavtalet.
En koldioxidbudget skulle ger oss den information som behövs för att säkerställa att vårt
klimatarbete motsvarar den nivå som faktiskt krävs. Det handlar dock inte bara om att synliggöra
utsläpp. Koldioxidbudgeten måste även vara bindande och sätta upp faktiska gränser.
Utsläppen som görs kan inte kompenseras med negativa utsläppstekniker. Vi bör inte förlita oss
på tekniker som inte redan finns. Det handlar om falska förhoppningar om lagringar av koldioxid
i anläggningar som det skulle krävas enorma insatser för att få på plats.
Klimatkrisen är en fråga om rättvisa. Vi har ansvar för vilken värld vi lämnar efter oss. Besluten
vi fattar idag avgör kommande generationers möjligheter och levnadsvillkor. Redan idag tvingar
klimatkrisen människor på flykt såväl från som inom länder. De som drabbas värst är kvinnor i
globala Syd som livnär sig på jorden de brukar. Samtidigt är det länder i globala Nord, och inte
minst globalt sett rika människor som bidrar till merparten av utsläppen. Uppsala kommun har
ett särskilt ansvar som en rik kommun, i ett rikt land, i globala Nord.

Förändringen börjar lokalt. Rättviseaspekten är avgörande för att klimatledarskapet ska kunna
sprida ringar på vattnet och dra med sig fler kommuner och länder på samma bana. Det är inte
helt enkelt att få en global koldioxidbudget på plats. Kommuner har därmed en unik roll att
snabbt bidra till den nödvändiga omställningen som behövs - inte minst Uppsala kommun som
utnämnts till världens bästa klimatstad. Med en koldioxidbudget kan vi klara Parisavtalets
målsättningar.

För en rättvis klimatomställning yrkar vi att:
-

Uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur en bindande koldioxidbudget kan
implementeras i Uppsala kommun, där minskningstakten är tydliggjord år för år.

-

Forskare som arbetar med koldioxidbudgetar är delaktiga i processen att ta fram
koldioxidbudgeten.

-

Uppfyllelsen av budgeten ska inte förutsättas av negativa utsläppstekniker eller
återplantering av skog.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)

Källor:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/koldioxidbudget-for-uppsala-lan-2020-2040.html
https://www.klimatsekretariatet.se/

