
Motion angående hur Göteborgs stad kan ställa sig bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, 
globalt fossilnedrustningsavtal. 

FN:s senaste rapport från FN:s klimatpanel IPCC visar att klimatet förändras oerhört snabbt och utan 
motstycke på tusentals år. Klimatförändringarna leder till stigande havsnivåer och smältande isar. 
FN:s generalsekreterare Guterres kallar rapporten för ”röd flagg för mänskligheten” och kräver ett 
stopp för fossila bränslen. IPCC pekar på att vi med dagens utsläppstakt så snart som inom 10–20 år 
riskerar att passera Parisavtalets mål om maximalt 1,5 graders temperaturhöjning, vilket är tio år 
tidigare än forskningen tidigare trott. De många extrema väderhändelserna och skogsbränderna runt 
om i världen under 2021 illustrerar att klimatförändringarna utsätter människor för stora risker redan 
nu och kommande generationer kommer att drabbas än hårdare.    

Detta innebär att Göteborg behöver intensifiera sitt klimatarbete för att minska de fossila utsläppen. 
Genom att agera föregångare kan Göteborg påverka långt mer än stadens egna utsläpp. Göteborg 
kommer att drabbas av mycket stora påfrestningar genom stigande havsnivåer och extrema 
väderhändelser genom läget vid havet och Göta Älv. Göteborg ligger i det område i Sverige med 
störst allvarliga risker att drabbas av översvämningar, ras, skred och erosion, enligt Statens 
Geotekniska institut och MSB och nödvändiga klimatanpassningar kommer att medföra mycket stora 
ekonomiska kostnader.   

Världen är på väg att utvinna mer än dubbelt så mycket kol, olja och gas till 2030 än vad som är 
förenligt med att begränsa den globala temperaturhöjningen till under 1,5 grader, enligt FN och 
andra organisationer. Ett omedelbart stopp för prospektering och expansion till nya 
utvinningsområden behövs för att förhindra spridning av fossila bränslen. Den befintliga 
produktionen av fossila bränslen behöver också fasas ut. Detta för att skydda befolkning, samhällen 
och biotoper och för att undvika att låsa in världen i katastrofala och irreversibla klimatstörningar. 
Fossila bränslen har blivit ett hot av samma kaliber som massförstörelsevapen. 

Fossil Fuel Treaty* är ett nytt globalt initiativ som kräver ett fördrag om icke-spridning av fossila 
bränslen och skulle avsluta ny prospektering och expansion av fossila bränslen, fasa ut befintlig 
produktion i linje med globala åtaganden om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och 
påskynda rättvisa övergångsplaner. 

Städerna behöver gå före och visa vägen i klimatarbetet. Städer som Vancouver, Barcelona och Los 
Angeles har redan anslutit sig och fler är på väg. Vi vill därför utreda förutsättningarna för Göteborgs 
stad att ställa sig bakom det globala fossilnedrustningsavtalet Fossil Fuel Treaty och hur vi formellt 
kan stödja kravet på ett fördrag om utfasning och icke-spridning av fossila bränslen. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Miljö- och klimatnämnden utreda 
förutsättningarna för att Göteborgs stad ställer sig bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, 
globalt fossilnedrustningsavtal. 
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*https://fossilfueltreaty.org/ 


