
 

Utlys snarast ett klimatnödläge i Kristianstads 
kommun 
 
 
Vi vänder oss till Kristianstads kommun med denna öppna vädjan. Tillsammans står vi inför 
mänsklighetens hittills största utmaning. Jorden, allas vårt hem, håller i snabb takt på att bli en 
farlig plats för oss som lever här. I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att 
temperaturökningen bör begränsas till högst 1,5 grader. Tyvärr tyder ingenting på att 
uppvärmningen stannar där. Istället närmar sig en drastisk förändring av klimatet med minst 3 
graders ökning av medeltemperaturen i slutet av detta sekel, baserat på de åtgärder som 
nationerna hittills utlovat. I flera vetenskapligt grundade FN-rapporter framgår hur detta kan leda 
till en kollaps av våra ekosystem och våra mänskliga samhällen. 
 
Nyligen beslutade parlamenten i både Storbritannien och Irland som första nationer att utlysa ett 
klimatnödläge. Men städer och kommuner spelar en avgörande roll i att nå en global krislösning. I 
skrivande stund har 590 lokala myndigheter i världen, med sammanlagt över 75 miljoner invånare, 
redan utlyst klimatnödläge. Vår vädjan är att Kristianstads kommun gör detsamma. 
 
Kristianstads kommun är hotad av klimatförändringarna bland annat genom stigande havsnivåer på 
grund av våra stora låglänta områden. Kommunen har som ambition att ligga i framkant i 
klimatarbetet. Men det behövs en snabb och kraftig omställning i hela samhällsstrukturen där 
huvudansvaret ligger på myndigheterna och inte enskilda människor. Genom att utlysa ett 
klimatnödläge visar kommunen att vi står inför en allvarlig kris som gemensamt och snabbt måste 
mötas med god beredskap och omfattande åtgärder i vårt samhälle. 
 
 
Vi vädjar till kommunen att genomföra följande: 
 

1. Utlys ett klimatnödläge snarast, att gälla till och med år 2021. Kommunen tillkännager 
därmed att vi befinner oss i ett kristillstånd som kräver akuta och genomgripande åtgärder 
på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vår kommun måste förbereda sig inför 
drastiska förändringar av vårt klimat, vårt samhälle och våra liv. Om de globala utsläppen 
av växthusgaser inte har sjunkit markant efter denna första period ska klimatnödläget 
förlängas med ytterligare två år i taget. 
 

2. Utarbeta skyndsamt en klimatnödlägesplan med både egna åtgärder och krav på andra 
aktörer och myndigheter att genomföra åtgärder för att snabbt minimera utsläppen av 
växthusgaser, genomföra klimatanpassning av samhället och slå vakt om den biologiska 
mångfalden. 

 
3. Förändra planering och ekonomiska system inom den kommunala kompetensen för att 

fördela ansvar och kostnader för den snabba omställningen på ett för kommuninvånarna 
rättvist sätt. 

 
4. Ta ett aktivt ledarskap genom att informera och påverka allmänhet, företag och 

organisationer, liksom grannkommuner, regionen och statliga myndigheter, att skyndsamt 
samarbeta för att hantera klimatnödläget. 

 



 

 

5. Avsätt och omfördela resurser inom kommunen för att utveckla beredskap, åtgärder och 
information för att tackla klimatnödläget. 

 
6. Tillsätt ett klimatråd eller liknande med engagerade medborgare och organisationer med 

syfte att uppnå en god dialog och förbättrat genomförande. 
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samt nedanstående deltagare i ”Fridays for future Kristianstad” och klimatengagerade 
privatpersoner: 
 
Lukas Agetorp, Degeberga Sigrid Malmkvist Padoan, Hammar 
Joanna Agetorp, Degeberga Ann-Mari Nilsson, Everöd 
Kerstin Blomberg, Kjuge Bo Nordh, Kristianstad 
Kerstin Dahlberg, Maglehem  Mona Alsalehi Nordfält, Sibbhult 
Michael Dahlman, Kristianstad Serge Padoan, Hammar 
Marit Fontana Oscarsson, Everöd Christel Palmehag Håkansson, Vanneberga 
Alice Hennig, Norra Strö Arne Persson, Kjuge 
Elsa Hennig, Norra Strö André Rannek, Kristianstad 
Luna Hennig, Norra Strö Anne Rimmenstedt, Åhus 
Märta Hennig, Norra Strö Håkan Svenbro, Vånga 
Ralf Hennig, Norra Strö Helena Thilderkvist, Färlöv 
Anna Larsson, Kristianstad Lo Westbom, Vånga 
Elisabeth Lewander, Kristianstad 
 

 

 


