
 

 
 

Vår tids enskilt största ödesfråga är frågan om klimatförändringarna. Globalt sett 
har vi större klimatpåverkan än vad planeten tål. Sverige och Halmstad är inget 
undantag. För snart fyra år sedan enades världens länder genom Parisavtalet att 
minska klimatpåverkan på ett sådant sätt att 1,5-gradersmålet uppnås. Det ställer 
höga krav på klimatomställning, globalt, nationellt och i Halmstad. 
 
Halmstads kommun har goda förutsättningar att genomföra en klimatomställ-
ning. Vi är en av Sveriges rikaste kommuner, har en hög befolkningsökningstakt 
och har en organisation som åtminstone i ord har ambitioner om att ställa om i 
linje med de globala målen i Agenda 2030. Inrättandet av Kommunstyrelsens 
utskott för tillväxt och hållbar utveckling är ett led i detta arbete och visar på en 
ambitionshöjning när det gäller hållbarhetsfrågor. 
 
I Halmstads kommun finns det dock idag ett alltför litet fokus på klimatomställ-
ning – istället fokuseras främst klimatanpassning. Båda delar är nödvändiga, 
men klimatomställningen får inte hamna i skymundan – det är akut! För att sätta 
nödvändig press på kommunens organisation och politiker samt en ökad omställ-
ningstakt föreslår vi därför att Halmstads kommun inrättar en koldioxidbudget. 
 
Ett tiotal kommuner och sex regioner har i samarbete med Uppsala Universitet 
tagit fram en koldioxidbudget för sitt geografiska område. Koldioxidbudgeten 
återspeglar den delen av det globala ansvaret för klimatomställningen som kom-
munen behöver ta för att vi ska kunna uppnå 1,5-gradersmålet. Den genererar en 
budget för hur stora koldioxidutsläpp kommunen kan ha årligen och föreslås 
vara styrande för kommunens planering. 
 
För att Halmstad kommun ska ta sitt ansvar för klimatomställningen och därmed 
en hållbar planet för kommande generationer föreslår därför Vänsterpartiet i 
Halmstad att Halmstads kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Införa en koldioxidbudget för Halmstads kommun 

 
2. Koldioxidbudgeten är styrande för kommunens planering såväl verksamhets- 

som budgetmässigt. 
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