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Motion till kommunfullmäktige i Säter från Magnus Gabrielson (MP) 

Kraftfullt arbete mot klimatförändringen 
Klimatet kan inte vänta. De senaste rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC och andra 
vetenskapliga arbeten visar att för att uppfylla målet i Parisavtalet att hålla den globala 
temperaturökningen till 1,5 grader så behöver vi göra kraftiga minskningar av utsläppen av 
växthusgaser under de närmaste tio åren. Vi kan inte vänta  - vi måste handla nu. 

Skillnaden mellan att klara målet på 1,5 grader och att inte gör det är stor. Redan vid 1,5 
graders uppvärmning är följderna enorma, men 2 graders uppvärmning innebär 
dramatiska konsekvenser för ekosystem, människor och andra arter. Varje tiondels grad 
spelar roll.  Effekterna kommer att bli stora även i Sverige, vilket vi ju redan sett. 

Någonstans vid 2 grader får vi en akut risk för att temperaturökningen blir självgående t.ex 
genom att tundran tinar och släpper ut stora mängder metangas och att jordklotet blir 
mörkare och därmed varmare på grund av att snö och is förvinner. 

Det räcker inte att veta vad vi kan göra. Vi måste utgå från vad vi måste göra. Den 
klimatförändring vi är mitt uppe i är mänsklighetens största hot idag 

En koldioxidbudget är en beräkning av den sammanlagda mängd växthusgasutsläpp som 
kan ske för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Det är alltså en beräkning av 
alla utsläpp som sker från idag fram till vi når hållbara halter i atmosfären.  

Det finns en koldioxidbudget för Säters kommun framtagen av forskare knutna till Uppsala 
universitet. Den visar att de största utsläppskällorna för Säters del är inrikes transporter, 
utrikes transporter, arbetsmaskiner och egen uppvärmning. Koldioxidbudgeten visar vad 
vi måste uppnå men det är upp till oss att besluta hur det ska gå till. 

För Miljöpartiet är det nödvändigt att vi klarar att hantera klimatförändringen med 
solidaritet både med resurssvaga grupper nationellt och globalt med respekt för alla 
människors lika värde. För att klara det behöver vi en tydlig handlingsplan.  

 

Miljöpartiet de gröna i Säter yrkar  

att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan uppnå målet om 
klimatneutralitet senast år 2040.  

att denna handlingsplan visar vilka åtgärder som krävs på de områden där kommunen 
både har full och begränsad rådighet samt att målkonflikter utreds och redovisas. 

att detta arbeta bedrivs i sådan takt att resultatet kan användas senast under 2021. 

 
För Miljöpartiet de gröna i Säter 

 

Magnus Gabrielson 


