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Kommunstyrelsen i Halmstad 

 

Planera konkret för fossilfritt Halmstad!  

Anslut kommunen till Fossilfritt Sverige och/eller Klimatkommunerna! 

Den accelererande klimatförändringen tvingar alla aktörer, på alla nivåer, att delta i 

omställningsarbetet, vilket tydliggörs bland annat av det globala och rättsligt bindande avtal, 

som världens länder enades om i Paris december 2015. Fossilindustrins framtid är begränsad 

och fortsatta investeringar i denna är inte bara oetiska utan också ekonomiskt riskabla.  

I Handlingsprogram för hållbar energi 2015-2020, antagen av kommunfullmäktige 2015-11-

24, anges som viljeyttring att Halmstad ska bli en fossilfri kommun.  

Vi efterlyser konkreta planer på hur detta ska ske samt tidplaner och uppföljningsmetoder.  

Vi tror att samarbete i nätverk underlättar, förstärker och effektiviserar förändringsarbetet och 

vill här ge några exempel. 

Sverige lanserade på klimatkonferensen i Paris konceptet Fossilfritt Sverige, se 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/, ett nationellt åtagande som 

samlar näringsliv, kommuner, regioner och organisationer i Sverige, som på allvar avser att 

minska sin del av utsläppen av växthusgaser.  

De femton svenska kommuner som hittills anslutit sig har ställt upp - ofta ambitiösa - mål att 

reducera utsläpp av växthusgaser, såväl beträffande de egna förvaltningarna som för 

kommunen som helhet. Åtagandena skiljer sig mellan de olika kommunerna men gemensamt 

är, att man lovar att mäta och följa upp hur man uppfyller sina mål.  

Växjö, Kalmar, Helsingborg och Lund, som alla deltar, är kommuner som Halmstad gärna 

jämför sig med i andra sammanhang. 

En annan sammanslutning med liknande syfte är Klimatkommunerna. Nätverket omfattar f.n. 

33 svenska kommuner, som representerar 3,5 miljoner svenskar. Här kan man utbyta 

erfarenheter, jämföra mål i klimatarbetet och fungera som en starkare politisk kraft för att 

förverkliga den offensiva klimatpolitik som framtiden kräver, och som också är en 

konsekvens av klimatavtalet i Paris. 

Vi vill också peka på möjligheterna för Halmstad att finansiera viktiga investeringar inom 

miljöområdet genom att ge ut gröna obligationer. Här kan man få erfarenheter från andra 

kommuner (t.ex. Örebro, Uppsala och Linköping) och från internationella nätverk. 

Vi uppmanar Halmstads kommun att ansluta sig till Fossilfritt Sverige och/eller 

Klimatkommunerna. Kommunens ambitioner och konkreta planer för att göra Halmstad 

fossilfritt skulle härigenom tydliggöras och mätning och uppföljning underlätta och 

effektivisera omställningen till ett samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser. Vi är 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/


övertygade om att detta är en framsynt satsning, som motsvarar de förväntningar som 2015 

års klimatavtal ställer på oss alla. 
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Detta brev har skickats till Kommunstyrelsen i såväl digital form som i pappersform  
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