Medborgarförslag om klimatpolitiken 191207
Klimatförändringarna har redan börjat skada samhällen runtom i världen. Vi har
enbart ett fåtal år på oss att få ner utsläppen så att inte våra samhällen, vår
välfärd och våra efterkommandes framtid utsätts för övermäktiga krafter.
IPCC:s säger i sin rapport att enastående, omfattande och snabba åtgärder
krävs för att situationen inte skall spåra ur. De globala och svenska utsläppen
har dock inte minskat under senare år. Den globala medeltemperaturen och
CO2 nivåerna i atmosfären är rekordhöga.
Sverige kan, om inget görs, ha fyllt sin kvot på mindre än tio år. I stället måste vi
reducera utsläppen med minst 10 % varje år. Detta kräver samarbeten och
kännbara insatser på alla nivåer: enskilda, företag, kommuner, stater och i
internationella organisationer.
Kommunerna har ett unikt ansvar genom sitt planmonopol, möjlighet till lokala
föreskrifter t.ex. för trafiken, och myndighetsansvar (miljöbalken, klimatlagen
och kommunallagen)
Många svenska kommuner har redan en ambitiös klimatpolitik. Halmstads mål
behöver skärpas betydligt. Snabba och effektiva åtgärder kommer att krävas.
Därtill behövs omfattande planering inom kommunen för att klara väntade
påfrestningar på grund av klimatförändringarna. Det gäller översvämningar,
skyfall värmeböljor. Det omfattar VA, bostäder kommunikationer och annan
infrastruktur. Det måste påverka översikts och detaljplaner i högre grad.
Undertecknarna förväntar sig att kommunstyrelsen genomför följande:
1) Upprättar en budget för alla klimatgasutsläpp inom kommunens egna
verksamheter.
2) Skaffar sig underlag för att beskriva de totala utsläppen inom
kommunen.
3) Upprättar en plan så att kommunen når Parisavtalets mål om högst 1,5
graders global uppvärmning. Då krävs 10-15%årlig minskning av
klimatgasutsläppen.
4) Divesterar placeringar i företag som bygger på hög konsumtion och
produktion av fossila råvaror.
5) Investerar i gröna fonder, obligationer och aktier.

6) Deltar i utbyte med andra kommuner och statliga organisationer för
informationsutbyte, jämförelse och inspiration för att nå klimatmålen
7) Inleder dialoger med medborgare och företag för information,
meningsutbyte och inspiration kring lösningarna.
8) Inrättar en styrgrupp med ansvar för processen att nå klimatmålen.
9) Tillsätter en bred utredning hur klimatmålen skall nås, med rapport
redan 200101.
10)
Upprättar en tillräckligt effektiv klimatpolicy.
11)
Kommande mycket höga kostnader för klimatanpassning tas upp i
planeringen. Man bör beakta kreditproblemen när många kommuner
samtidigt konkurrerar om krediter. Dagens investeringar särskilt inom
trafiken bör vägas in.
Halmstad 191207
För undertecknarna:
Nils Werner.

