
 

 

Till kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om Halmstads kommuns klimatarbete. 

 

Vi vill att kommunen genomför följande: 

 

1. Upprättar en budget för alla klimatgasutsläpp inom de egna verksamheterna. 

2. Skaffar sig ett underlag för att beskriva de totala utsläppen inom kommunen ( förvaltningar, företag, 

transporter och enskilda. 

3. Upprättar en plan för utsläppsminskning som minst når  riksdagens klimatmål men rimligen de större 

minskningar som som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet  (+1,5˚ maximum + 2˚ ökning av jordens 

medeltemperatur).  Den årliga reduktionen av koldioxidutsläpp bör överstiga 10%. 

4. Upprättar ett åtgärdsprogram där kommunen divesterar  alla sina placeringar i fossilindustri eller företag 

som bygger på hög konsumtion av fossila råvaror. 

5. Upprättar en motsvarande plan för aktiva investeringar som befrämjar lösningar på klimatproblemen ( 

gröna obligationer aktier  och fonder. 

6. Deltar i utbyte med andra kommuner inom och utom landet för informationsutbyte , jämförelse och 

inspiration. 

7. Tar initiativ till  möten med  medborgare och  företag för att  informera om kommunens synpunkter, 

inleda en dialog och inspirera andra  till egna mätningar och initiativ. 

8. Inrättar en bred politisk styrgrupp med ansvar för processen att nå målen. Sannolikt fins ett behov att 

tillsätta en utredning som bör rapportera senast 20190101. 

9.  Beskriver och offentliggör en klimatpolicy som inspirerar och leder till att Halmstad tar ett ansvar att nå 

klimatmålen. 

 

Bakgrund: 

Det är välkänt att pågående och kommande klimatförändringar påverkar alla samhällen i betydande, på vissa 

platser katastrofal omfattning  . IPCC: s rapport från oktober 2018 är alarmerande. 

Vår förmåga att erbjuda fortsatt välfärd och erbjuda en god framtid för kommande generationer förutsätter 

enastående , skyndsamma och genomgripande åtgärder (IPCC oktober 2018) för att mildra 

klimatutvecklingen. 

Enligt flera samstämmiga bedömningar krävs minskning av Sveriges  koldioxidutsläpp med 8-15% år..  

Det har inte varit någon tydlig minskning av svenskarnas utsläpp sedan Parisavtalet 2015. 

Liknande beräkningar visar att återstående totala  globala koldioxidutsläpp ej får överstiga 60 miljarder ton. 

Motsvarande andel för Sverige är då 600 miljoner , motsvarande 5-10 års utsläpp ( bruttor respektive netto). 

Effektiva åtgärder kräver att alla nivåer i samhället tar ansvar i samverkan och enskilt. Det är inte acceptabelt 

artt undandra sig ansvar  

Det är en utmaning för stater och kommuner att presentera en beskrivning av utsläppen . EU: parlamentet har 

nyligen ett förslag att alla stater ska presentera en budget för koldioxidutsläppen eftersom ger det ett  

underlag för hur man skall gå vidare och blir en referens till effekten av företagna åtgärder. 

Flera metoder för inventering finns att använda  . 

Det är av stor vikt att arbetet med  en utsläppsbudget inte  hämmar kommunens nuvarande planer. 

Ambitionsgraden bör snarare höjas.  En  tydlig referensbudget  bör kunna förstärka insatserna och ge 

möjlighet att mäta effekterna  

Kommunernas roll är stor t.ex genom planmonopolet och möjlighet till lokala föreskrifter, lösning av 

trafikproblem och myndighetsansvar ( miljöbalken, klimatlagen och kommunallagen) 

Halmstads  sårbarhet för klimateffekterna underskattas . Det föreligger sannolikt en eftersläpning i 

planeringen. Det innebär  en stor utmaning för ett intensivt fortsatt arbete.  
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