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Motion till Landskrona kommunfullmäktige 2020.03.10

I Landskrona stad har vi tagit många viktiga steg på vägen mot en hållbar stad. Elbussarna och 
handlingsplanen Klimatsmart stad är exempel på utmärkta satsningar. Men utmaningarna vi står 
inför är så stora och de nödvändiga åtgärderna så brådskande att vi tyvärr inte kan säga att vi redan 
gör det som krävs. Vänsterpartiet lägger därför fram två motioner för att accelerera arbetet mot 
katastrofala klimatförändringar, för en effektiv och rättvis omställning och för att kommunens 
styrande ska leva upp till det ledarskap situationen kräver.

När Parisavtalet tecknades 2015 var världens ledare överens om att begränsa jordklotets 
uppvärmning väl under 2 grader och med förhoppningen att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad 
globalt sett. Det har efterhand visat sig att framför allt 2 gradersmålet, men i viss mån också 1,5 
gradsmålet är alltför högt satta för att säkerställa kontroll över framtida klimatförändringar. Det är 
också så att tiden som står till buds för att nå målet har krympt från två håll: dels har det gått fyra år 
sedan Pariskonferensen utan att utsläppen minskat nämnvärt, dels har det visat sig att det krävs mer 
kraftfulla åtgärder än vad man först trodde för att nå målen.

En omställning av Landskrona stad i enlighet med Parismålen måste inkludera inte bara den 
kommunala verksamheten utan hela befolkningen och alla verksamheter. Vi vet idag tillräckligt om 
vad som driver utsläppen för att börja planera för minskade utsläpp, för att uppmuntra till 
livsstilsförändringar för Landskronas invånare, och för att allvarligt diskutera förändringar inom 
olika verksamheter. En koldioxidbudget kommer naturligtvis att ytterligare öka precision och 
prioriteringar av insatserna. 

Den kommunala ledningen är den givna platsen för sådana initiativ. Det är också härifrån 
ledarskapet måste komma för att åstadkomma en snabb, effektiv och genomgripande omställning.  
Vänsterpartiet vill också påminna Landskronas styrande partier om möjligheten att i en krissituation
som denna bjuda in samtliga partier till deltagande i det föreslagna klimatrådet.

Vänsterpartiet förslår därför:

· att Landskrona stad snarast inrättar ett klimatråd bestående av politiker och tjänstepersoner för
att starta och driva en omställning i enlighet med Parisavtalets mål.

· att rådet skapar ett medborgarforum, en mötesplats med representanter för stadens olika 
funktioner, t ex föreningar, skolor, handlare, industrier och jordbruk, ett forum för dubbelriktad 
kommunikation, delaktighet och nya initiativ.

· att informationsteknik används kraftfullt och kreativt för att nå alla invånare och skapa en 
samsyn och ett deltagande kring omställningen; den allvarliga situationen måste kommuniceras 
omedelbart liksom förslag till frivilliga insatser.


