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Snabba på klimatomställningen i kommunen - ett samhällsbyggnadsförslag 

Beskrivning* 

Kommunens hantering av klimatomställningen är inte tillräckligt snabb. Målet att nå 
max 1,5 graders global uppvärmning och Sveriges nollutsläpp av växthusgaser år 
2030 kommer inte att uppnås med dagens situation och aktiviteter. Det måste 
införas åtgärder att påskynda klimatomställningen så att kommunens egen 
förvaltning, medborgare och företagare kan leva och agera på ett sätt som minskar 
belastningen på klimatet. Bilagt krav, som lämnades över till kommunens politiker 
vid klimatmanifestationen 2018-11-30, är rimliga och mitt förslag är att kommunen 
skall genomföra detta. Det är 5 punkter som tillsammans ger resultat som minskar 
utsläppen och fossilberoendet i kommunen. Sammanlagt har 370 invånare skrivit 
under kraven. 

Kommunens klimat- och energistrategi antogs 2011 och sträcker sig till 2020 men 
den räcker inte. Det var före Parisavtalet 2015 och grundar sig inte på det akuta läget 
som vi har idag 2019. Förutsättningarna för att medborgarna ska kunna sänka sina 
utsläpp är små och omfattas knappt i strategin. 
Namn * 
Maria Olausson 
K Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast med bo rgarförs laget. 

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 



"Det ni gör nu kan inte vi barn ändra på när vi blir äldre" 
Greta Thunberg 

QjC» [ ^ -ö t-i ^ 
Vi stödjer den klimatmanifestation som pågår i hela landet 
och som Naturskyddsföreningen i Österåker arrangerar i 
Åkersberga, fredag 30 november 2018 

Vi anser att alla har ett ansvar för klimatet och naturen på vår jord. Vi vill att ni, våra lokala 
politiker ska ta ert ansvar i dessa frågor. Vi medborgare måste få förutsättningarna för att 
kunna leva klimatsmart och det kan ni se till! 

Målet är ett hållbart samhälle och en frisk värld i balans med naturens villkor! 

Vi uppmanar Österåkers kommun att: 

1. bli medlem i sammanslutningen "Klimatkommunerna" med starka åtagande för 

att minska utsläppen av växthusgaser i Österåker och därmed bidra till att 1,5-
gradersmålet kan uppnås och Sverige ha ett nollutsläpp 2030 

2. ta fram en klimatomställningsplan för att kommunen ska göra sin del för att nå 
målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en 
koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer 
och uppnå nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, 
sjö- och flygtrafik. Satsningar bör exempelvis göras på: 

o energieffektivisering och förnybara energikällor 
o en elförsörjning som är helt fossilfri 
o att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik 
o att minska matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt 

närområde 
o klimatneutrala bostäder 
o att främja hållbara konsumtionsmönster 
o gröna jobb och en klimatsmart välfärd 

3. kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så 
att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. 
Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och 
koldioxidbudgetar. 

4. göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala 
organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i 
kommunen. 

5. dela ut gratis SL-kort en månad till de vanebilister som vill prova på att resa 
kollektivt och därmed minska på sina fossila utsläpp 

* https://klimatkommunerna.se/Om-klimatkommunerna/ 
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