Motion till Alingsås kommunfullmäktige 2022-03-09

Klimatarbete för radikalt minskade utsläpp av växthusgaser
Klimatförändringarna eskalerar och behovet av åtgärder ökar för varje dag som går. Trots att det
mycket länge funnits ett starkt vetenskapligt stöd för att klimatförändringarna pågår, med allvarliga
konsekvenser, så vidtas inte åtgärder i rimlig utsträckning.
Klimatkrisen orsakas av utsläpp av växthusgaser såsom metan och koldioxid. Dessa gaser
reflekterar tillbaka jordens värmestrålning och vi får en växthuseffekt med ständigt ökande
medeltemperatur. Den ökande medeltemperaturen leder också till instabilitet och extrema
väderfenomen. Det blir kaos. Problemen drabbar olika lokalt och omfattar till exempel värmeböljor,
torka/vattenbrist, höjd havsnivå, häftiga skyfall, sämre skördar, massdöd hos växter och djur,
osanitära förhållanden, ökad smittspridning, ekonomiska chocker med kraftigt höjda priser, brist på
mat, och förstörd infrastruktur. Den allt mer ökande instabiliteten i klimat och väder bidrar också till
instabilitet i samhällen och demokratin. För en fungerande civilisation behövs ett fungerande
klimat.
För att klimatkrisen ska bromsas behöver radikala åtgärder vidtas för att utsläppen ska minskas. Det
är människans överkonsumtion av jordens resurser som orsakar för stora utsläpp. Några av de
områden med störst effekt på klimatutsläppen är transporter, livsmedel, bostäder, lokaler, och övrig
konsumtion av produkter och tjänster. Förbränning av fossila bränslen och produktion av animaliska
livsmedel är några av de största källorna till utsläpp av växthusgaser.
En viktig faktor för att klimatförändringarna ska kunna bromsas är att alla länder, regioner, och
organisationer bidrar till den omställning som behövs. Alingsås kommun behöver ta sin del av
ansvaret. Kommunens egna verksamheter, privata aktörer, våra invånare och tillfälliga besökare
bidrar alla till alltför höga utsläpp av växthusgaser, till följd av överkonsumtion. Kommunens
klimatarbete har hitintills inte varit tillräckligt kraftfullt. Klimatarbetet behöver ha högsta prioritet
och hanteras i högsta instans. Det behövs en tydlig målbild och konkreta planer för åtgärder.

Jag yrkar att:
1) Alingsås kommun tar fram en klimatbudget för förslag till beslut på kommunfullmäktige.
2) Alingsås kommun tar fram en konkret handlingsplan för radikalt minskade utsläpp av
växthusgaser, för förslag till beslut på kommunfullmäktige.
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