Motion från Vänsterpartiet i Vaxholm

Vaxholm bör stärka sitt engagemang i
klimatomställningen

Insatser riktade mot företag och andra verksamheter
”Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.” FN:s klimatkonvention
Om 35 år måste utsläppen av växthusgaser vara nere på noll. Och ska den globala kolbudgeten
fördelas rättvist måste Sverige vara fossilfritt till 2030. "Fönstret till en hållbar värld är fortfarande öppet,
om så bara precist.”, menar miljöprofessorn och vår kommunmedborgare Johan Rockström. Men,
fortsätter vi som idag, ökar den globala medeltemperaturen vid århundradets slut med 3,7-4,8 grader [1].
Då kollapsar världens korallrev och Amazonas regnskogar. Så småningom smälter Grönland med en
höjd havsnivå med upp till 6-7 meter som följd (ca 1-1,5 m hos oss i Sverige till 2100, vilket innebär att
vår vattentäkt Mälaren blir salt om vi inte bygger barriärer [1,2,3]). Kol och olja måste stanna i marken,
och det är bråttom. Sol, vind och vatten är framtiden. Det handlar om vilken värld vi vill lämna efter oss
till våra barn och barnbarn. En värld med extremväder och där stora områden på vår jord är obeboeliga
eller en planet i balans med förutsättningar för ett liv i harmoni, skönhet och gemenskap, och där
människorna ännu har handlingsfrihet?
I och med det viktiga klimattoppmötet i Paris (30 nov-11 dec) finns nu ett internationellt och nationellt
läge som vi alla - privatpersoner, företag, myndigheter och kommuner – måste ta vara på om vi ska
lyckas vända utvecklingen och minska risken för farliga klimatförändringar. Nu har världens länder
rapporterat in sina åtaganden till FN:s klimatpanel och de motsvarar en uppvärmning på 2,7-3 grader [4],
alltså en nivå som skulle få förödande konsekvenser för vår jord. Alla aktörer måste nu anstränga sig
ännu mer, även vår kommun. Vi vill se ett konkret klimatomställnings- och folkbildningsprogram i vår
kommun nu!
Mot bakgrund av de alarmerande riskerna menar vi att kommunen ska öka ambitionsnivån i
informations- och omställningsarbetet, allt i syfte att minska utsläppen av växthusgaserna, och om det
behövs begära mer resurser i statliga bidrag och EU-bidrag – eller ta ut mer skatt. Investeringar och
pilotprojekt kan finansieras på olika sätt.
Vi yrkar att kommunfullmäktige tillstyrker följande:
Att stadens tjänstemän får i uppdrag att kontakta företag, organisationer och offentlig
verksamhet inom kommunens gränser för att hjälpa till med en hållbarhetsanalys och stimulera
energieffektivisering och andra omställningsinsatser.
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