
Motion fraii Miljöpartiet de gröna i Gislaveds kommun angaende
k liinatonistiil ln ingspian

Denna motion läggs fram mot bakgrund av att Miljöpartiet tar för givet att Gislaveds kommun
ämnar följa de åtagande och möjligheter som Parisavtalet, Miljömålsberedningen och
Energiöverkommelsen mellan flertalet ger. Klimatlagens inverkan på kommunala beslut
behöver också beaktas.

Det är högst rimligt att medborgarna får vetskap om vad som kommer att krävas även på lokal
nivå, men även vilka långsiktiga möjligheter som kan öppnas för näringsliv och nya tjänste
och gröna näringar. Men framför allt ge politiken heltäckande beslutsunderlag för kloka
långsiktiga beslut ur både ekologiskt, ekonomiskt som socialt perspektiv, då dessa är helt
avhängiga till varandra. Vår uppfattning är att kunskapen är god på de två sistnämnda, men
högst bristfällig på den viktigaste, den ekologiska som faktiskt sätter de planetära gränserna
för mänskligheten.

Klimathotet är den absolut viktigaste frågan, som måste hanteras omgående så väl globalt,
nationellt som lokalt. Det är dock på lokal nivå merparten måste genomföras, vilket givetvis
får konsekvenser som måste klargöras för alla beslutsfattare. Det är politikens ansvar att peka
ut vägen och på allvar starta omställningen och visa våra invånare att Gislaved vill vara i
tätposition även här.

Det är bara tre mandatperioder till 2030 och tidsfaktorn gällande klimatfrågan är central.

Miljöpartiet de gröna yrkar på:

- att en klimatomställningspian tas fram för Gislaveds kommun för att uppnå
Parisavtalet om 1,5% grader och Miljömålsberedningens mål om klimatneutralitet 2045
med delmål 2030. Planen bör innehålla en koldioxidbudget med de årliga
utsläppsminskningar som krävs för att nå dessa mål.

- att förslaget hanteras i samband med framtagandet av klimatstrategin och dess
eventuella handlingspianer

- att utreda hur samtliga tre hållbarhetskriterier kan vägas och åskådliggöras i
kommunala beslutsunder och ges samma tyngd

För Miljöpartiet de gröna i Gislaveds kommun

Peter Bruhn
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Med stöd av gällande arbetsordning remitterar jag denna motion till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning

Lars-Ove Bengtsson (“
Kommunfullmäktiges rWörande
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