
Medborgarförslag till Växjö kommun (inlämnat i maj 2019) 
 

Ett fossilbränslefritt transportsystem där bilen är onödig för de flesta. 

Kraftfull satsning på gång-, cykel och kollektivtrafik. Prioritera utbyggnaden av gång- och cykelvägar 

framför bilvägar. Avgiftsfri kollektivtrafik, med möjlighet att ta med sig cykeln eller låna/hyra en vid 

hållplatserna.  

Skrinlägg planerna på utbyggnad av Fagrabäcks trafikplats och satsa de pengarna på åtgärder som 

minskar biltrafiken enligt punkten ovan. Utbyggnaden av Fagrabäcks trafikplats motiverades med en 

planerad utbyggnad av staden österut (Hollstorp och Södra Fylleryd) men detta är såvitt vi förstår 

inte aktuellt före år 2030.  

Genomför en kampanj på temat ”Inte bilen under milen”. 

Biokol 

Investera i en pyrolysanläggning för produktion av biokol, så som man gjort i Stockholm 

(https://www.stockholmvattenochavfall.se/biokol). Biokol binder koldioxid i hundratals år och är ett 

utmärkt jordförbättringsmedel.  

Klimatsmart byggande.  

Fortsätt och utvidga satsningen på trähus. Användningen av betong måste i princip upphöra, 

åtminstone till dess cement kan tillverkas utan utsläpp av växthusgaser. 

Solceller på taken. Låt fastighetsägare hyra ut sina tak till VEAB. 

Omställningscentrum  

Här är allt inriktat på hållbarhet och cirkulärt.  En inspirationskälla som finns tillgänglig för alla. Här 

kan finnas återbruk, lagning utbildning lösa upp alla knutar och problem som det medför att ställa 

om. Öka samarbeten mellan olika näringar. För alla åldrar. Ett nätverk för att nå 2030 målen.  

Främja lokal och klimatsmart produktion  

I första hand av livsmedel. 

Genom upphandling  

Genom kampanjer 

I alla beslut ska miljö och klimat stå i centrum och vara vägledande för en hållbar och cirkulär 

framtid. 

  

https://www.stockholmvattenochavfall.se/biokol


Johan Rockströms 10 steg för de kommande tio åren 
 

1. Sätt stopp redan 2020 för alla investeringar i ny fossil infrastruktur - från Adanis kolgruvor i 

Australien till Preem i Lysekil 

2. Dra bort alla subventioner för fossil energianvändning (regeringar i världen ger enligt IMF 

500 miljarder USD per år i direkta subventioner till fossilindustrin + ovanpå detta finns 

skatteundantag som t.ex. för dieselanvändning i svenskt jordbruk) 

3. Inför ett pris på kol för alla sektorer på alla marknader, länder och regioner. 90 % av 

världens klimatförstörande utsläpp av koldioxid släpps ut helt gratis. Priset måste vara minst 

50 euro per ton CO2 (svensk nivå 100 euro) och måste tillämpas i alla sektorer, från mat till 

transport och värme, utan undantag. För att lyckas, eftersom det här kommer att ske bottom 

up land för land måste de länder som inför ett pris på kol samtidigt få införa importtullar på 

kol för att straffa all import som inte betalar sitt pris för att förstöra klimatet. På det sättet 

får vi snabbt ett indirekt globalt pris på kol. EU bör vara först på banan. 

4. Det finns bara ett ledarskap för klimatet i världen idag – även om det är bräckligt – och det är 

EU. Satsa allt på att stötta Frans Timmermans och Ursula von der Leyen, EU-

kommissionens två ordföranden att lyckas med en ny klimatlag, 55 procentiga minskningar 

av utsläppen till 2030, en ny utsläppshandel för alla sektorer och hårda straffavgifter för 

medlemsländer om man missar målen. 

5. Sparka nu igång den stora matomställningen, från ohållbar och ohälsosam till hållbar och 

hälsosam. Första steget: sätt ett globalt moratorium för expansion av ny jordbruksmark. vi 

måste nu bevara alla återstående naturliga ekosystem från regnskogen till torvmarker. 

6. Säkra kolsänkor, alltså naturens förmåga att plocka upp kol, och säkra vattenflöden och 

återstående biologisk mångfald i alla naturliga ekosystem. Starta med att avsätta 30 % av 

haven och 30 % av ekosystemen på land fram till 2030 som skyddade allmänningar för 

människor lokalt och planetens stabilitet. Men den långsiktiga målbilden är kristallklar: noll 

förlust av arter, noll utarmning av naturliga ekosystem. Vi har nått vägs ände med vår 

exploatera-, konsumera-, släng-livsstil. 

7. Lås in den globala finanssektorn inom planetära gränser. Kontrollera alla finansflöden så att 

de inte bidrar till att öka klimatkrisen och underminera naturkapitalet på jorden. Det här 

gäller alla skalor. Från tvingande regler för svenska pensionsfonder – enkelt att fixa genom 

beslut i riksdagen – till nya regler; inga nya pengar till fossil infrastruktur, för Världsbanken, 

IMF, Kinas Belt and Road Initiative, G7 och G20. 

8. Inför nya principer för ekonomisk utveckling. (…) Vi hinner inte vänta på ett nytt ekonomiskt 

system. Pragmatism måste råda. Och då gäller två saker: 1) Korrigera där marknaden 

misslyckas genom att straffa allt som är skadligt genom skatt och avgifter; och 2) Reglera 

fram cirkulärt ekonomiskt beteende som återanvändning av plast, eller som i Sverige att 95 % 

av allt i din bil skall återvinnas. 

9. Alla länder måste anta en klimatlag som gör omställningen till fossilfritt om 30 år tvingande. 

10. Gör Rädda Tellus till vad det är: Världens mest spännande Apolloprojekt. Ny ska vi landa 

jorden säkert på 10 år. Vi ska rikta om hela världslogiken. Vi kan vi måste och vi vinner om vi 

gör det. Vår nya berättelse för framgång måste börja penetrera på djupet. Nå alla skrymslen i 

hela världen. Planetär hållbarhet som Apolloprogramet för framgång, modernitet, rättvisa 

och hälsa.  

(Avskrift från radioprogrammet Vinter i P1, 1 januari 2020) 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1417244

