
Mälarökoalitionen är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och Miljöpartiet

de gröna i Ekerö kommun. 

Datum 2019-12-11

Motion- Upprätta en koldioxidbudget samt 
genomför en nollmätning

Att erkänna problemets existens är första steget till att lägga en plan för att lösa det. Det är 
samma insikt som tv-programmet ”Lyxfällan” förmedlar när de granskar intäkter, utgifter och 
beteende hos dem som överspenderar så till den milda grad att allt kommer att haverera om de
inte gör något. 

På samma sätt har vi ett destruktivt beteende som överkonsumerar vår jords tillgångar. Med 
rätt kunskap, verktyg och planer kan vi ändra vårt beteende så att vi slipper haverera. För att 
ha en rimlig chans att uppfylla Parisavtalets 2-gradersmål återstår ca 500 miljarder ton co2. 
Med dagens utsläppsnivåer kommer hela co2-budgeten att överskridas inom ca 8 år. För 
Sveriges del återstår ca 300-500 miljoner ton av vår co2-budget, eller ca 6-10 år. Både 
Sverige och Ekerö behöver påbörja en omedelbar minskning av koldioxidutsläppen med ca 
15% per år precis som alla andra kommuner behöver anamma en minst lika ambitiös agenda.

För att vi ska klara detta globalt tillsammans så behöver inte bara Sverige på riksnivå göra sitt 
utan vi är alla del av samhället och regioner, kommuner, företag och individer måste alla bidra
med sin del. För att kunna förstå vilka insatser som krävs så behöver vi först göra en s.k. 
nollmätning. Vi behöver helt enkelt ta reda på vilken co2-budget som vi i Ekerö kommun har 
till vårt förfogande för att kunna lägga den åtgärdsplan som krävs av oss som politiker, för att 
möta målet för det avtal som vi har förbundit oss till. För varför är vi annars politiker?

I Sverige har fler och fler kommuner och regioner insett att för att kunna ta rätt beslut behöver
de ett gediget beslutsunderlag. Region Stockholm och ett antal kommuner i länet har redan 
gjort det grundläggande arbetet som man kan läsa om på: 
https://uppsala.app.box.com/v/Koldioxidbudgetar-2020-2040

Nu är det dags att Ekerö gör sin del. Vi behöver förstå och mäta problemets omfattning för att 
kunna lägga en realistisk plan för hur vi ska leva upp till vår del av vårt gemensamma 
kontrakt. 

Sida 1 av 2

https://uppsala.app.box.com/v/Koldioxidbudgetar-2020-2040


Mälarökoalitionen är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och Miljöpartiet

de gröna i Ekerö kommun. 

Mälarökoalitionen yrkar på att Ekerö kommun snarast:

• Beställer och genomför en oberoende s.k. nollmätning avseende kommunens produktions- 
och konsumtionsbaserade co2-utsläpp

• Tar fram en koldioxidbudget för Ekerö kommun baserat på IPCC rapporter

• Tar fram en tidssatt åtgärdsplan för att möta Parisavtalets 1,5 samt 2-gradersmål baserat på 
koldioxidbudgeten.

 

För Mälarökoalitionen

Carl Ståhle (MP)

Hanna Svensson (S)

Göran Hellmalm (L)

Desirée Björk (Ö)
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