
BUDGET 2021
KONFERENSEN OM KOLDIOXIDBUDGETAR

OCH HUR VI STYR UTSLÄPPSMINSKNINGARNA 

PÅ VETENSKAPLIG GRUND

 

CO2 BUDGET 2021 är en ny konferens som sammanför kommuner, 

regioner, forskare, klimatengagerade organisationer och allmänhet.  

I centrum av de tre konferensdagarna står konceptet med lokala   

koldioxid budgetar. Via seminarier, workshops och paneldiskussioner 

delar – och skapar – vi kunskap om hur nödvändiga utsläppsminskningar 

kan beräknas och genomföras på vetenskaplig grund.

26 - 28 MAJ

VARJE DAG KLOCKAN 14-00 - 17.00 

FÖR PROGRAM, BILJETTER & KONTAKT BESÖK:

www.co2-budget.com

sekretariatet
klimat

https://www.co2-budget.com/


KONCEPTET MED KOLDIOXIDBUDGETAR är ungt. Det är först efter att FNs  klimatpanel        
 publicerar sin femte utvärderingsrapport år 2014 som konceptet blir känt för  allmänheten 
och  kliver in i idédebatten.  

Sverige ligger redan långt framme och det är civilsamhället, kommunen och regionen 
som är föregångarna. På kort tid har de anammat koldioxidbudgeten som ett viktigt 
verktyg. I dag har drygt 30 svenska kommuner upprättat en lokal koldioxidbudget och 
antalet växer fort. Allt fler tar också steg två och tre:

1. Upprätta en koldioxidbudget i enlighet med ledande vetenskapliga ramverk 
2. Uppdatera denna koldioxidbudget löpande
3. Tillgängliggör denna koldioxidbudget för invånare, näringsliv och civilsamhälle

Men vad gör kommunen eller regionen sen? Och hur får vi näringslivet att följa en 
 koldioxidbudget? Vilken roll har miljöorganisationerna och civilsamhället? Det återstår 
att besvara många av dessa frågor, vilket beror på att konceptet är så nytt: det  saknas 
ännu verktyg, metoder, ramverk, information, kurser och läromedel. 

Av detta följer att kommunen och regionen står ganska ensam med sin koldioxid budget 
idag. Också för civilsamhälle, medborgare och media är det ofta svårt att förstå hur 
man ska arbeta med eller förstå konceptet, som bär på ett löfte om vetenskaplighet 
och  ansvarstagande i klimatmålstyrningen. Detta löfte finns det idag en stark vilja att 
 realisera bland miljöorganisationer, kommuner, regioner, lärosäten och institut.

Därför behöver vi snabbt bygga verktygen, metoderna, ramverken, informationen, 
 kurserna, läromedelen – och konferensen. Vi behöver skapa kunskap tillsammans och 
förstå våra respektive roller. Vi behöver också se att vi står inför en historisk folkbildnings
uppgift. Med konferensen CO2BUDGET vill vi samla, dela och skapa   kunskap  tillsammans 
med dig. 

Vi behöver ditt – och din organisations – stöd och engagemang!

Hälsningar,
Klimatriksdagen, Klimatledarskapsnoden vid Uppsala universitet 
och Klimatsekretariatet

 

Varför CO2-budget 2021?



We need the courage 
to seek and develop 

a new paradigm.

”
PROFESSOR KEVIN ANDERSON, 

ÖPPNINGSTALARE DAG 1 (26 MAJ)

CO2BUDGET 2021 är en digital konferens som pågår i tre dagar. Dag ett (26 maj) 

hålls på engelska och berör forskningsnära frågor. Dag två (27 maj) riktar sig 

främst tillkommuner, län och regioner som vill skaffa, eller redan har skaffat, en 

koldioxidbudget. Den tredje dagen (28 maj) står civilsamhället i fokus och till den 

dagen bjuder vi särskilt in miljö och klimatrörelsen. Beröringspunkterna är dock 

många, och skotten inte täta, mellan dessa tre dagar. Därför välkomnar vi alla att 

delta under hela konferensen! Besök www.co2budget.com för mer information.


