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Motion till Boo föreningens och Nacka AK:s årsmöten 2022 
 
 

Fullmäktige och klimatkrisen 
 
 
Vi står inför  ett paradigmskifte och behöver inrätta en tjänst som hållbarhetsansvarig i Nacka 
kommuns ledning. 
Inom näringslivet är man idag medveten om att vikten av att bevaka och inspirera till 
hållbarhet för att vara konkurrenskraftig. Att verka som hållbarhetsdirektör i beslutande 
ställning kommer att ha betydelse för att lyckas. 
Kommunen har idag en klimat-och miljöansvarig i en position som inte motsvarar det 
nödläge som krisen gäller.  
Sveriges regering följer EU:s direktiv och har beslutat om en klimatlag samt utsett ett 
klimatråd med särskild samordnare. 
En hållbarhetsdirektör kan bidra till nya reformer och att skapa jobb. 
Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande inom klimatomställningen och en 
förebild för världen. 
 
Otillräckliga kunskaper 
 
Kunskaper om klimatförändringen är ojämnt fördelat i befolkningen. Medelålders 
personer tror mindre på forskningens resultat än yngre.  
 
I Parisavtalet artikel 12 stadgas  att utbildning om den globala uppvärmningen måste öka, ett 
avtal som Sverige har förbundit sig att följa. 
Forskarnas resultat visar att människans påverkan genom utsläpp av fossila bränslen 
drabbar djur, växter och bidrar till kraftiga försämringar av klimatet. Stora områden blir 
obeboeliga och förändrar det ekologiska systemet. 
60 procent av planetens djurarter har gått förlorade.  
 
Kommunens hållbarhetsansvarige 
 
Kunskapen om effekterna av koldioxidutsläpp måste fördjupas och underlätta en hållbar 
livsstil och stärka invånarnas vilja till förändring. 
En särskild hållbarhetsansvarig/direktör ska därför utses och ha som uppgift i kommunens 
miljöarbete att sprida kunskap, samverka och kommunicera med medborgarna. Denna tjänst 
ska befästas i kommunens styrdokument samt ingå och intensifieras i kommunens ledning. 
En ytterst ansvarig väl insatt i forskningen och som kan förmedla kunskaper och engagera i 
denna för planeten och mänsklighetens ödesfråga. Till uppgiften ska även ingå att upprätta 
en koldioxidbudget med god insyn i kommunens planering. 
 
Jag föreslår därför att Nacka arbetarkommun beslutar  
 
 

• att Nackas kommun följer Parisavtalets uppmaning att öka kunskapen om 
klimatförändringar och avvisar påstående skeptiska till mänsklig påverkan  av 

            ekosystem och utsläpp 
 
 

• att göra tjänsten synlig och medverka aktivt i nämnder och media samt delta i beslut 
som rör kommunens planering av bostäder, transporter, naturområden osv  
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• att tjänsten ska innehålla krav på att kommunen upprättar en transparent 
koldioxidbudget som löpande mäter och utvärderar kommunens miljöarbete  

 
Saltsjö-Boo 2022-01_30  
 
Madeleine Wrang och Boo socialdemokratiska förening 
 


