Motion till Alingsås kommunfullmäktige 2019-08-02

Utlys Klimatnödläge i Alingsås kommun
För att möta klimathotet måste samhället mobilisera alla tänkbara resurser. Det behövs
genomgripande krisåtgärder i mycket stor omfattning.
I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att den globala genomsnittliga
temperaturökningen, som nu ligger runt 1 grad, bör begränsas till 1,5 grader.
Om inte världens nationer tar större krafttag för att lösa klimatkrisen inom det närmsta
årtiondet är risken stor att avgörande brytpunkter, så kallade tipping points, där utvecklingen
blir utom människans kontroll, nås. En massdöd av arter, 100-miljontals människor på flykt
och en hotad matproduktion är några av följderna av ett varmare klimat. En mycket
omfattande förödelse pågår redan nu till följd av den pågående klimatkrisen.
Kommunerna behöver ta sitt ansvar och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när
det gäller att nå en global krislösning för klimatet. Ett stort antal lokala myndigheter i världen
har redan utlyst klimatnödläge.
Klimatkrisen utgör mänsklighetens hittills största utmaning. Det krävs stora uppoffringar för
att mobilisera samhället, men förändringarna kan också göra människors liv bättre.
Klimatkrisen innebär en möjlighet att skapa en värld som är ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbart och som inte hotar att förstöra planeten.
Vi yrkar att Alingsås kommun:
1. Gör ett principiellt ställningstagande om, och anser att, jorden befinner sig i ett
Klimatnödläge.
2. Tar ställning för att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande
åtgärder på lokal nivå.
3. Beslutar att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala
uppvärmningsmålet inte passerar ödesdigra 1,5 grader uppnås.
4. Skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens
strategiska arbete.
5. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioriterar att påverka andra
kommuner och andra politiska och beslutande forum till att utlysa ett klimatnödläge.
6. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioritera att samarbeta med
andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta
kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning.
7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare
om klimatnödläget och att samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.
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Övriga ordinarie Kommunfullmäktigeledamöter och tjänstgörande ersättare som önskar skriva
på (alla partier välkomna) kan göra det här:

