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Miljöpartiet de gröna i Sundsvall

Motion om att ta fram en plan för hur Sundsvall ska bli fossilfritt till 2045
Sverige har skrivit under Parisavtalet och riksdagen har antagit en klimatlag där det slås fast att vi inte
ska ha några klimatpåverkande utsläpp 2045.
Det är ett ambitiöst mål. Det är också ett fullkomligt nödvändigt mål. För att världen inte ska kastas in i
en mycket farlig utveckling med en spiral av självgenererande processer sorn, när de startar skyndar på
uppvärmningen än mer, måste vi klara att hålla oss inom max 2 graders uppvärmning, enligt
klimatforskare världen över. Forskarna varnar också for att varje fordröjning av omställningen gör att
det blir svårare och dyrare att stoppa utvecklingen. Just nu är vi på väg mot en temperaturhöjning på
mellan 4 och 6 grader under detta århundrade, enligt SMHI:s prognoserSlutsatsen måste bli att ALLA, rika som fattiga, företag, stater, kommuner, och privatpersoner måste
vara med och dra sitt strå till stacken. Då frågar sig många: HUR? I Sundsvalls kommun har vi idag
inget svar på den frågan. Det finns ingen plan for hur Sundsvalls kommun ska nå nollutsläpp till 2045.
Miljöpartiet tror att risken är stor att den nödvändiga utvecklingen går alldeles for långsamt om det inte
finns ett ledarskap som vet vart man är på väg och vilken väg man tar for att komma ditAlltså behövs en tydlig, konkret. realistisk, tidsatt och genomforbar plan for hur Sundsvall ska bli
fossilfritt senast 2045. Planen måste omfatta kommunens verksamheter, företag, organisationer och
privatpersoner som bor eller verkar inom kommunens gränser, samt även de utsläpp som orsakas
indirekt av medborgarna i Sundsvalls kommun, genom varor och tjänster som köps från andra håll.

Miljöpartiet

föreslår kommunfullmäktige

besluta:

- att kommunen tar fram en plan for hur Sundsvalls kommun, inklusive alla verksamheter
inom kommunens gränser. ska vara fossilfri 2045
- att planen ska innehålla konkreta delmål avseende mängden växthusgaser
tidpunkter (årtal).

som sker

som får släpps ut vid olika

- att planen ska följas upp på ett sådant sätt att mängden växthusgaser som orsakas av medborgare,
företag och organisationer i Sundsvall. beräknas och järnförs mot målen.

Miljöpartiet de gröna i Sundsvall genom
Angel Villaverde, gruppledare

