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Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige 
genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. De vill vara en 
pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder 
och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.  
 
Berättigad till medlemskap i Klimatkommunerna är kommuner och landsting/regioner som 
politiskt beslutar: 
att kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser 
att sätta upp mål för utsläppen 
att ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen 
att kontinuerligt informera om arbetet till föreningen. 
Varje medlem utser två kontaktpersoner, varav en förtroendevald och en tjänsteman. 
 
Robertsfors kommun samverkar idag nära kommunerna i länet samt är medlemmar i bland 
annat Sveriges kommuner och landsting (SKL). Inom ramen för det samarbetet pågår en rad 
för att påverka och stötta oss som kommun i vårt klimatarbete. Vi deltar bland annat i länets 
arbete med att minska klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn i länet. 
Robertsfors kommuns mål för mandatperioden  utgår helt från FNs globala Agenda 2030, 
vilka inkluderar mål rörande CO2 och klimatanpassningar. Kommunen kan sätta mål för 
utsläppen i likhet med de kommuner som idag är medlemmar i Klimatkommuner. En stor del 
av dem har mål gällande främst egna kommunala verksamheternas energianvändning samt 
energislag. 
 
I Robertsfors kommun finns idag inga medel avsatta för att regelbundet mäta och inventera 
utsläpp av växthusgaser, vilket är ett av föreningens krav på sina medlemmar. Därför 
föreslås att kommunen inte ansöker om medlemskap. 
 
Koldioxidbudgetar är ett vetenskapligt hjälpmedl för att räkna ut hur mycket utsläppen måste 
minska för att världen ska nå Parisavtalets mål. Det är ett sätt att kartlägga klimatpåverkande 
utsläpp. Med hjälp av koldioxidbudgetar kan kommuner ta reda på vilken ambitionsnivå som 
de har möjlighet att klara av. Om det är 1,5 eller 2 grader som de bör satsa på. När 
koldioxidbudgeten beräknas kan även en kartläggning göras över vilka områden som är mest 
väsentliga och inom vilket område som mest resurser ger bästa vinning och resultat.  
 
Koldioxodbudgeten rör kommunens geografiska område och inkluderar alla verksamheters 
och invånarnas aktiviteter, flygresor inkluderat. Budgeten kan visa hur mycket den 
geografiska ytan behöver minska sina koldioxidutsläpp för att Parisavtalets mål ska nås. 
Budgeten visar vilka som är kommunens största energirelaterade utsläpp i Co2. Det kan 
gälla tex  inrikes transporter ktCO2), utrikes transporter (ktCO2), arbetsmaskiner ( ktCO2) 
och egen uppvärmning av bostäder och lokaler ( ktCO2) mm. 
 
Eftersom kommunen som organisation endast har direkt rådighet över en liten del av 
utsläppen ger Klimatbudgeten främst ett underlag för samverkan mellan näringsliv, 
privatpersoner, föreningar, liksom regional och nationell samverkan. Budgeten tas även fram 
av extern konsult och måste då finansieras. 
 

 
Vinnova bedriver idag ett utvecklingsprojekt, Beräkning klimatbudget, för att ta fram en 
digitalt stödd arbetsmodell som kan utgöra ett stöd för kommunerna att själva ta fram 
underlag och beräkna CO2 för var kommun. Möjligt kan då det verktyget utgöra ett verktyg 
för samverkan mellan kommunen, näringslivet, klimatgruppen och andra intressenter för att 
tillsammans göra analys och arbeta fram förslag på åtgärder och insatser i vår kommun. Den 



insatsen bör kunna säkerställa att framtagandet av Koldioxodbudgeten aktiverar och ger 
förutsättning för aktiv bevakning. 
 
Samlat föreslås därför att lagda medborgarförslag avslås men att kommunstyrelsen ges 
uppdraget att kontakta Vinnova för att få ta del av modellen Beräkning Klimatbudget. Samt 
att kommunstyrelsen bjuder in klimatgruppen och andra intressenter för att undersöka 
intresset från parterna att gemensamt ta fram en Klimatbudget för Robertsfors kommuns 
geografiska yta med stöd av det digitala beräkningsverktyget. 
 

 

 


