Medlemskap i Klimatkommunerna.
År 2020 var det varmaste år som hittills uppmätts och Antarktiska kontinenten fick ett nytt
absolut värmerekord. Naturkatastroferna i världen blev enligt två FN rapporter allt fler
samtidigt som sårbara grupper i den fattigare delen av världen drabbades hårdast. De
ekonomiska konsekvenserna uppgick till flera miljarder Det går med andra ord inte att
fortsätta "business as usual"
Klimatförändringen innebär en allvarlig och akut utmaning. Men den innebär också en
historiskt unik möjlighet att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle, där social välfärd och
global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser
Det lokala och regionala klimatarbetet spelar i sammanhang mycket viktig roll för att Sverige
ska kunna nå både våra uppsatta nationella, men också internationella, klimatmål. Våra
kommuner och regioner har en nyckelroll i omställningen och kan göra mycket mer än idag
men då behövs inspiration, erfarenhetsutbyte och stöd från andra kommuner och regioner i
samma situation.
Därför finns klimatkommunerna som är en förening för kommuner och regioner som vill ligga
i framkant på klimatområdet. Deras grunduppdrag är att stötta både kommunala och
regionala utsläppsminskningar. Detta gör de genom att skapa forum för erfarenhetsutbyte,
sprida goda exempel, diskutera lösningar och kommunicera lokalt klimatarbete. En
grundpelare i Klimatkommunernas verksamhet är nätverksträffar för medlemmarna som de
genomför tre gånger per år. Syftet med nätverksträffarna är att skapa en plattform för
erfarenhetsutbyte, ny kunskap och inspiration. Föreningen har sedan starten 2003 vuxit till
att gemensamt representera över 4 miljoner invånare.
Bland de kommuner som är medlemmar finns stora kommuner som Stockholm, Göteborg
och Malmö men även mindre kommuner som Upplands Väsby och Eskilstuna - två
kommuner som fått pris för sitt miljöarbete. Regionerna är idag mindre representerade men
det behöver bli fler!
Utöver att få konkret stöd i klimatomställningen har Klimatkommunerna också ett stort
internationellt nätverk, bland annat genom Borgmästaravtalet, Fossilfritt Sverige och Energy
Cities. Allt för att det ska vara så lätt som möjligt att få till en hållbar omställning.
Vänsterpartiets regiongrupp yrkar att regionfullmäktige skall besluta att:
-Region Norrbotten ansöker om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna.
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