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Motion från Jesper Sahlén (V) och Angelica Svensson
(V) "Skapa en lokal koldioxidbudget för Lunds
kommun"
Sammanfattning
Jesper Sahlén och Angelica Svensson (V) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige
beslutar att Lunds kommun anmäler sitt intresse att delta i
samverkansprojektet med att beräkna lokala koldioxidbudgetar i
syfte att ta fram Lunds kommuns koldioxidbudget.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 15 april 2019
Kommunstyrelsens beslut den 3 april 2019, dnr KS 2018/0653
Motion från Jesper Sahlén och Angelica Svensson (V) skapa en lokal
koldioxidbudget för Lunds kommun den 8 januari 2019

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik,
och grunden i de svenska miljökvalitetsmålen, är att lämna över ett
samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Ärendet
Jesper Sahlén och Angelica Svensson (V) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige
beslutar
 att Lunds kommun anmäler sitt intresse att delta i
samverkansprojektet med att beräkna lokala koldioxidbudgetar i
syfte att ta fram Lunds kommuns koldioxidbudget samt
 att Lunds kommun anmäler sitt intresse att delta i
Vinnovaprojektet ”Digital plattform för beräkning av
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koldioxidbudget och simulering av samskapande av
klimatåtgärdspaket” med syfte att få hjälp med att ta fram
effektiva förslag till åtgärder för att minska Lunds kommuns
klimatutsläpp.

Kommunstyrelsens beslut
I jämförelse med kommunens befintliga klimatmål har
koldioxidbudget, beroende på hur den beräknas, styrkor och
svagheter. En koldioxidbudget beräknad såsom forskare vid Uppsala
Universitet utarbetat gjort missar kopplingen till kommunens
antagna klimatmål då endast utsläpp från energi- och
transportsektorn räknas in.
Kommunstyrelsen har beslutat att koldioxidbudgetering ska
inarbetas som en metod att ange, mäta och följa klimatmålen i
LundaEko II baserat på Parisavtalets målsättningar och Lunds
kommuns klimatmål.
För att ta fram en koldioxidbudget som utgår från kommunens
klimatmål behöver ett antal vägval göras för att avgränsa arbetet.
Vilka metoder och verktyg, samt vilka externa stöd och projekt som
krävs, behöver klargöras i den fortsatta processen med koldioxidbudgetering för Lunds kommun.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen
föreslå Kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen
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