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Motion till Kommunfullmäktige i Härnösands kommun

Borgmästaravtalet: Genomförandet av Parisavtalet COP21
År 2015 visade sig bli ett historiskt år för världens klimat, eftersom 195 länder antog det
första rättsligt bindande, globala klimatavtalet den 12 december. EU har gått l spetsen
för de internationella Insatserna för att få till stånd detta avtal, där det fastställs ett
tydligt ~tagande för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader C.
För kommunerna och regionerna var Parisavtalet ett avgörande ögonblick, då deras roll
och bidrag formellt erkändes l den globala strategin. Det är ett välförtjänt erkännande,
då vi vet att den lokala och regionala nivån både i Europa och i resten av världen g~r l
främsta ledet när det gäller att motverka och anpassa sig till klimatförändringarna.
VI vet dock att mycket återstår att göra, och vi har alla ett ansvar nät det gäller att vidta
ännu krafttullar åtgärder för att uppnå de mål som fastställdes l Paris. En del i detta
arbete och l att visa politisk vilja att bekämpa klimatförändringarna är att ansluta sig till
borgmästaravtalet.
Detta avtal, som Europeiska kommissfonen lanserade 2008, omfattar tusentals lokala och
regionala myndigheter som frivilligt förpliktigar sig att genomföra EU:s klimat- och
energimål inom sitt geografiska område. sedan starten har Europeiska regionkommitten
aktivt stött avtalet.
Borgmästaravtalet har blivit ett av de största klimat~ och energiinitiativen l världen, med
över 6 700 anslutna kommuner och regioner (varav ett 50-tal l Sverige) som
representerar över 200 miljoner medborgare.
I oktober förra året lanserades det nya borgmåstatavtalet om klimat och energi. Nya
avtalsparter uppmanas att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030
samt att anta en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till
klimatförändringar. I samband med COP21 blev borgmästaravtalet globalt

Härnösands kommun ligger l framkant när det gäller lokalt klimatarbete. Det tydligaste
tecknet på vår beslutsamhet när det gäller att uppnå Parisavtalet COP21 åtagande är att
fortsatt föregå med gott exempel.
Centerpartiet föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:
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Härnösands kommun ansluter sig till Europeiska kommisslonens
initiativ "Borgmästaravtalet för klimat och energi".

Jonny Lundin (C)

