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Motion till Regionfullmäktige

Motion om regional koldioxidbudget
Vi i Västra Götalandsregionen måste så klart uppfylla vår del av Parisavtalet. Det kan vi göra
genom att ha en regional koldioxidbudget och göra verklighet av den.
När Parisavtalet tecknades 2015 var världens ledare överens om att begränsa jordklotets
uppvärmning till maximalt 2 grader och med målsättningen att få stopp av uppvärmningen vid
1,5 grad globalt sett. Det är en hög ambitionsnivå och den kommer inte att uppnås om vi inte
gör något för att uppnå målet. Ett strukturerat sätt är att kartlägga vad just vi behöver göra är
att ta fram en regional koldioxidbudget.
Flera kommuner och regioner är nu aktiva med att ta fram sina lokala och regionala
koldioxidbudgetar. CEMUS vid Uppsala universitet är ett studentinitiativ till en
multidisciplinär centrumbildning med det uttalade syftet att bidra till en mer hållbar värld.
CEMUS och konsultbolaget Ramboll har samarbetat med Järfälla kommun och Region
Stockholm. De har utarbetat en metod att bryta ner Parisavtalets mål och föreslår att arbetet
att nå dit koncentreras till just koldioxiden och de kan kartlägga vart koldioxidutsläppen i
varje region och kommun kommer ifrån och kan åtgärdas. Parisavtalet innebar ett historiskt
åtagande av ledare i världen och de nödvändiga utsläppsminskningarna ska ske i linje med
den bästa tillgängliga vetenskapen och baserat på principer av rättvisa.
I första hand ska vi i Västra Götalandsregionen ta ansvar för den egna verksamheten, så som
våra sjukhus, kollektivtrafiken och skolverksamheterna. Men när vi skriver om regional
koldioxidbudget i den här motionen menar vi inte Västra Götalandsregionens egna
verksamheter, utan territoriet Västra Götaland. En regional koldioxidbudget syftar till att vara
ett stöd och samarbete med kommunerna, men också med alla andra aktörer. Vi måste
samarbeta med näringslivet, enskilda personer och organisationer. Alla har vi ett ansvar att
uppfylla Västra Götalandsregionens del av Parisavtalet.
En koldioxidbudget ska också vara just en budget. Den ska leda till att vi bestämmer vad som
är mest prioriterat att göra och beräknar vad det kostar. Ska vi på ett verkningsfullt sätt få ner
koldioxidutsläppen gäller det att prioritera det som har verklig effekt och välja de åtgärder där
vi får ner utsläppen mest i relation till vad det kostar.
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