Medborgarförslag, XX/XX- för NAMN stadsdel
NAMN stadsdel bör stärka sitt engagemang i
klimatomställningen
»Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet
inte blir farlig.« FN:s klimatkonvention
Ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas ”väl under 2 grader C” och vi ska ”vidta åtgärder” för att
begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader. Det globala klimatavtalet i Paris 2015

Vilken värld vill vi lämna efter oss till våra barn och framtida generationer: 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 och gemenskap, och där människorna ännu har
handlingsfrihet? Fossila bränslen måste stanna i marken, och det är bråttom.
Alla aktörer - privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner, stadsdelar - måste nu
anstränga sig ännu mer om vi ska lyckas vända utvecklingen och minska risken för farliga
klimatförändringar. Även vår stadsdel. Genom att utarbeta ett konkret klimatomställningsoch folkbildningsprogram kan vi bidra och göra stor skillnad.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för en viss del av den kommunala servicen till oss som bor
här, Mot bakgrund av de alarmerande riskerna menar vi att stadsdelsförvaltningen ska öka
ambitionsnivån i informations- och omställningsarbetet, allt i syfte att minska utsläppen av
växthusgaser och om det behövs begära mer resurser från kommunledningen. Vi vill se ett
utvecklat klimatomställnings- och folkbildningsprogram med målet att stadsdelen ska vara
fossilfri till år 2025.
Vi föreslår att stadsdelen fattar beslut om:
A. Att klimatomställningsplanen skall omfatta energieffektivisering på alla kommunägda
lokaler och lämpliga markområden. All nybyggnation ska ske i form av passiv- eller plus-hus
och kollektivtrafik, cykel- och gångvägar ska prioriteras. Grön- och vattenområden ska
skyddas för att motverka höga temperaturer.
B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom stadsdelens
gränser för att hjälpa till med en hållbarhetsanalys och stimulera energieffektivisering och
andra omställningsinsatser.
C. Att skapa en informations- och folkbildningskampanj i dialog med
lokala organisationer, skolor och näringsliv, gärna i anslutning till lokaltrafiken eller centrum
där många människor rör sig.
Med förhoppning om en bekräftelse på mottaget medborgarförslag och ett snabbt beslut av
stadsdelsnämnden.
Vänliga hälsningar

NN, fysisk adress och e-postadress

