
Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande deltagande i WWF:s One Planet City Challenge

Klimatet är v̊ar tids stora ödesfr̊aga. Trots att många är medvetna om hur mycket som behöver göras,
och hur kort tid vi har p̊a oss, g̊ar utfasningen av fossila bränslen alldeles för l̊angsamt. För att leva upp
till Parisavtalet och h̊alla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behövs en rad kraftfulla åtgärder.
Och det är br̊attom eftersom varje år som vi ligger kvar p̊a fjol̊arets utsläppsniv̊a leder till att vi måste
minska utsläppen i än snabbare takt i framtiden för att inte överskrida v̊ar totala koldioxid-budget (som
vi redan har förbrukat 4/5 av).

Vi anser att Vaxholms kommun måste ta sitt ansvar och upprätta en trovärdig och genomförbar plan p̊a
hur vi ska halvera v̊ara utsläpp av växthusgaser de kommande 10 åren. D̊a behövs investeringar bland
annat i fossilfria transportlösningar, förnybar energi och en h̊allbar konsumtion.

För att hjälpa kommunerna med omställningen till h̊allbara samhällen har Världsnaturfonden (WWF)
lanserat kampanjen “One Planet City Challenge”1. Städer som deltar i One Planet City Challenge rap-
porterar varje år sina klimatmål, utsläpp och åtgärder p̊a en internationellt erkänd klimatdataplattform.
Bedömningsverktyget för One Planet City Challenge är baserat p̊a data fr̊an FN:s klimatpanel IPCC,
som klargör den ambitionsniv̊a som krävs i klimatarbetet. De deltagande kommunernas klimatutsläpp
jämförs med de snabba utsläppsminskningar som krävs för att n̊a 1,5-gradersmålet i en skräddarsydd
analys. I den analysen ing̊ar även förslag p̊a kraftfulla åtgärder för utsläppsminskningar och klimatan-
passning. Mer än 400 städer fr̊an fem världsdelar har hittills deltagit i utmaningen som nu är inne p̊a sin
sjätte omg̊ang. I Sverige deltog följande kommuner i 2016 års utmaning: Eskilstuna (finalist), Göteborg,
Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Lund (finalist), Pite̊a, Sollentuna, Stockholm, Täby, Trollhättan,
Ume̊a (Årets klimatstad), Upplands Väsby, V̊arg̊arda, Växjö och Örebro.

Deltagande i One Planet City Challenge skulle innebära en rad fördelar för Vaxholms kommun:

• Det skulle placerar oss p̊a världskartan av lokalsamhällen som jobbar för att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader.

• Vi skulle f̊a ta emot feedback fr̊an experter och förslag p̊a åtgärder som skulle kunna minska v̊ara
utsläpp av växthusgaser.

• Vi skulle f̊a en möjlighet att strukturera och stärka v̊art klimatarbete genom att rapportera p̊a
globalt erkända plattformar, och f̊a kontakt med investerare som vill investera i urbana lösningar i
linje med 1,5-gradersmålet.

• Ett deltagande skulle signalera att vi prioriterar klimatfr̊agan.

Men framförallt skulle ett deltagande vara ett viktigt verkyg i arbetet med att leva upp till Parisavtalet.

Med anledning av ovanst̊aende yrkar vi p̊a att Vaxholms kommun ansluter sig till WWF:s

One Planet City Challenge.
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1https://www.wwf.se/hallbara-stader/one-planet-city-challenge/


