” Vill du att klimatfrågorna blir centrala i valet 2018?”
Inspiration till en klimatpolitisk plattform på kommunal nivå
Under valår är möjligheterna att påverka politikerna och intressera
allmänheten som störst. Därför har vi gjort en manual med fyra aktiviteter
för att påverka valet. Den finns här: http://klimatsverige.se/klimatvalet/.
För den som vill ta fram en bredare klimatpolitisk plattform på kommunal
nivå har vi här även tagit fram inspiration till en sådan. Se längre ned. Allt
för att göra det så lätt som möjligt att vara en del av en rörelse för att
påskynda omställningen.
Anmäl gärna er grupp till Klimatvalet så vi kan inspirera varandra:
http://klimatsverige.se/klimatvalet/.
I vår Facebookgrupp delar vi tips, goda exempel och erfarenheter. Den finns här:
https://www.facebook.com/groups/KLIMATVALET/
Och missa inte årets stora klimatmobilisering KLIMATRIKSDAGEN den 4-6 maj 2018.
Där hålls även ett forum för lokala initiativ!
Vänliga hälsningar
Pontus Björkman (Latinamerikagrupperna)
Torbjörn Vennström (Klimataktion)
för www.klimatsverige.se
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1. EN KLIMATPOLITISK PLATTFORM, ett utkast
Nedan finns en text som kan fungera som inspiration till ett manifest eller en plattform.
Den bör jämföras mot de kommunala planer som finns. En del kommuner är långt
framme i sina policydokument även om det saknas åtgärder i den praktiska politiken. Så
denna klimatplattform behöver anpassas till de lokala förhållandena.
Vi arbetar för att vår kommun ska bli fossilfri och miljömässigt och socialt
hållbar till 2030.
Bakgrunden är ofrånkomlig: Genom mänsklighetens utsläpp av växthusgaser är vi på
väg att förändra jordens klimat. Konsekvenserna kan bli ödesdigra för miljarder
människor. Nu finns en medvetenhet om att ökningen av jordens medeltemperatur ska
hållas väl under 2 grader och helst begränsas till max 1,5 grader. Det beslutade världens
länder i det globala klimatavtalet i Paris, december 2015. Men de åtaganden som
världens länder gjort i sina klimatplaner motsvarar en uppvärmning på omkring 3
grader. En sådan klimatförändring skulle få förödande konsekvenser.
Ambitionerna behöver därför öka! Sverige är ett rikt land och bör gå i spetsen. Det
brådskar med konkreta omställningsplaner för varje sektor och varje beslutsnivå. Vi
behöver hållbara investeringar och lösningar inom ramen för vad vår planet kan bära och samtidigt skapa nya klimatsmarta jobb, ökad livskvalitet och trygghet.
Vår kommun ska vara en av dem som går i spetsen för att Sverige ska bli
fossilfritt och hållbart så snart som möjligt. Vi behöver sätta relevanta och
ambitiösa mål och vidta konkreta åtgärder inom alla viktiga områden.
Vi vill ha en kommunal Klimatbudget som strävar att uppnå Paris-avtalets
mål om begränsad global uppvärmning
En svensk forskningsgrupp har tagit fram beräkningar som visar att en svensk
kommun kan behöva minska sina utsläpp med 10-15 procent per år för att göra sin
beskärda del av de globala klimatåtgärderna. För att klara det behöver kommunen en
lokal koldioxidbudet för hur mycket växthusgaser vi kan släppa ut varje år, och följa
upp detta i en årlig redovisning. Hur ser koldioxidbudgeten ut för vår kommun? Vilka
mål och åtgärder behöver vi inom olika sektorer av samhället?
http://www.web.cemus.se/wp-content/uploads/2017/08/Koldioxidbudget-ochva%CC%88gar-till-en-fossilfri-framtid-fo%CC%88r-Ja%CC%88rfa%CC%88llakommun-20171017.pdf
Vi vill ha en elförsörjning som är helt fossilfri
Hur kan kommunen se till att all elförsörjning i kommunen är fossilfri (om den inte
redan är det)? Målet kan vara fossilfri elförsörjning 2030.
Vi vill ha en samhällsplanering som bidrar till ett transportsnålt samhälle
med fossilfri trafik
Hur kan vi planera samhället så vi minskar behovet av transporter, och ser till att de
transporter som behövs är fossilfria och så effektiva som möjligt? Målet kan vara att

fördubbla andelen av transporterna i kommunen som görs med kollektivtrafik, cykel
eller gående till 2030.
Vi vill minska matens klimatpåverkan och ha en hållbar matförsörjning där
mer produceras i vårt närområde.
Hur kan vi minska matens klimatpåverkan och se till att så mycket som möjligt av det
som äts inom skattefinansierad verksamhet i kommunen är producerat hållbart och i
vårt närområde? Målet kan vara att halvera köttkonsumtionen, minska matsvinnet
med 50 procent, öka andelen lokalt producerad mat och stimulera egenodlingar.
Vi vill ha klimatsmarta energieffektiva bostäder där människors behov av
ett tryggt hem är första prioritet.
Hur kan vi göra bostäder och lokaler så energieffektiva som möjligt och se till att de
bara värms upp med fossilfria alternativ? Målet kan vara att kommunen ska använda
30 procent mindre energi 2030 och att i princip all energitillförsel ska vara
fossilfri/förnybar
Vi vill ha en kommun som främjar hållbara konsumtionsmönster och egen
skaparkraft hos medborgarna.
Hur kan vi påverka medborgares konsumtionsmönster så att förbrukningen av energi
och materiella resurser minskar samt att mängden avfall minskar. Målet kan vara att
genom folkbildning och information minska konsumtionens klimatpåverkan.
Vi vill ha gröna klimatsmarta jobb och en tryggad välfärd
Hur kan kommunen, medborgare, lokalt näringsliv och entreprenörer samverka för
att skapa klimatjobb och gröna jobb i närområdet? Målet kan vara att skapa X hundra
eller X tusen nya klimatjobb inom kommunen till 2030, bland annat genom att
stimulera omställningen till cirkulär ekonomi.
Exempel på åtgärder
Transporterna: Exempel på åtgärder
• Vi kan ersätta alla fossildrivna bilar och maskiner i kommunens organisation
• Vi kan prioritera cykel- och gångtrafik i tätorterna
• Vi kan begränsa trafiken för fossildrivna bilar i stadskärnorna
• Vi kan starta samåkningspooler och bilpooler
• Vi behöver samordnade transporthanteringar av gods, avfall, och service
Maten: Exempel på åtgärder
• Vi kan se till att all offentlig verksamhet har vegetarisk och lokalt producerad mat
som grundprincip och att vi ställer klimatkrav vid inköpen
• Vi kan främja samarbete mellan konsumenter och lokala odlare, t ex
andelsjordbruk, bondens marknad och liknande
• Vi kan främja koloniträdgårdar, innergårdsodlingar, gemenskapsodlingar för
egen matförsörjning

•
•

Vi kan genom informationskampanjer påverka invånarnas beteendemönster vad
gäller konsumtion av kött och importerade livsmedel (särskilt flygimporterade
livsmedel)
Vi kan se till att allt matavfall insamlas för biogas och kompostering

Bostäderna och energin: Exempel på åtgärder
• Vi prioriterar bygglov och markanvisningar till dem som har den mest hållbara
byggprocessen och som avger minst utsläpp av växthusgaser
• Vi kan bygga fler trähus
• Vi kan se till att nybyggen blir nollenergihus
• Vi kan se till att energieffektivisering prioriteras i husrenoveringar
• V kan utveckla de allmännyttiga bostadsföretagen till att bli ledande i att ge
klimatsmarta hyresrätter till rimliga villkor
• Vi kan uppmuntra flerfamiljshus att ha kollektiva verktyg och vissa
hushållsmaskiner
• Vi kan främja boendelösningar som effektiviserar användningen av boytan
• Vi kan förbjuda oljeeldning i flerfamiljshus och samordna konvertering till
bergvärme eller fjärrvärme
• Vi kan förbjuda bensindrivna gräsklippare
• Vi kan ha öppna fjärrvärmesystem som ser till att spillvärme från industrier
används i fjärrvärmen
• Vi ser till att det inte finns någon plast i de sopor som förbränns
• Vi kan se till att solceller finns på alla offentliga byggnader
• Vi kan främja solceller till nybyggen och ombyggnationer i privatägda fastigheter
• Vi kan se till att begränsa onödig belysning (t ex i verksamhetslokaler och företag
nattetid)
• Vi kan bygga anläggningar som producerar biokol med hjälp av växtrester från
park, trädgårdar, skog och jordbruk. Biokolen används till jordförbättring i
kommunens marker. Det bidrar till att sänka koldioxidhalten i atmosfären.
Konsumtionen: Exempel på åtgärder
• Vi kan se till att det finns lånebibliotek för verktyg och vissa hushållsmaskiner
• Vi kan se till att underlätta för bytesverksamhet, andrahandsbutiker, och
reparationsverksamheter
• Vi kan främja hållbara semesteraktiviteter i vårt närområde och gynna lokal
turism
• Vi kan arbeta för koldioxid- och hållbarhetsmärkning av produkter i butikerna
• Vi kan se till att kommunen bara köper ekologiskt, hållbarhetsmärkt och
prioriterar lokalproducerat
Gröna klimatsmarta trygga jobb: Exempel på åtgärder
•
Vi kan stödja lokala matproducenter, andelsjordbruk, stadsodlingsgemenskaper
som skapar jobb och närproducerad mat.
•
Vi kan stödja återbruk, reparationer, uthyrningsverksamhet,

•
•
•
•
•

Vi kan storsatsa på att förbättra cykelframkomligheten som ger jobb inom
anläggning och drift
Vi kan investera i lokal grön energiproduktion inom bioenergi, solenergi och
vindkraft
Vi kan främja socialt hållbara klimatrenoveringar av äldre bostäder, och bygga
nollenergihus och hus som producerar energi
Vi kan stödja innovatörer och entreprenörer som vill utveckla lokala
klimatlösningar
Vi kan satsa på den gemensamma välfärden då jobb inom vård, skola och omsorg
är klimatsmarta

2. UTKAST TILL DEBATTARTIKEL för att lansera den
klimatpolitiska plattformen
Byt ut gulmarkerat och gör alla ändringar ni vill! Kolla med den lokala tidningen hur
många tecken en debattartikel får innehålla. Anpassa längden! Längre ned finns en
kortversion i form av en insändare.
(Debattartikel)

Gör (namn på kommunen) fossilfritt och hållbart till 2030
Vi i Klimatvalet xxx arbetar för att vår kommun ska bli fossilfri och
miljömässigt och socialt hållbar till 2030. Vi behöver sätta ambitiösa och
relevanta mål och vidta konkreta åtgärder inom alla sektorer som påverkar
klimatet.
Bakgrunden är ofrånkomlig: Det slås nya värmerekord på planeten om och om igen.
Genom mänsklighetens utsläpp av växthusgaser är vi på väg att förändra jordens klimat.
Det märks redan nu i smältande polarisar, i förödande torka och skogsbränder, i
omfattande översvämningar och våldsamma orkaner. Konsekvenserna kan bli ödesdigra
för miljarder människor.
Idag finns en medvetenhet om att ökningen av jordens medeltemperatur måste
begränsas till väl under 2 grader, helst högst 1,5 grader. Det beslutades vid
klimattoppmötet i Paris i december 2015. Men ländernas egna klimatplaner pekar mot
att världen riskerar en uppvärmning på omkring 3 grader. En sådan klimatförändring
skulle få förödande konsekvenser.
Ambitionerna behöver därför öka! Sverige är ett rikt land och ska gå i spetsen. Det
brådskar med konkreta omställningsplaner för varje sektor och varje beslutsnivå. Därför
behöver vår kommun satsa på hållbara investeringar och lösningar för att skapa en
utveckling inom ramen för vad vår planet kan bära - och samtidigt skapa nya
klimatsmarta jobb, ökad livskvalitet och trygghet.
Vi vill ha en elförsörjning som är helt fossilfri
Vi behöver få bort alla fossila bränslen i vår elförsörjning. Vår el ska komma från sol,
vind, vatten och växtriket.
Vi vill ha ett transportsnålt lokalsamhälle med fossilfri trafik
Vi behöver både minska behovet av transporter, och se till att de transporter som behövs
är fossilfria och så effektiva som möjligt. Vår kommun bör ersätta alla fossildrivna bilar
och maskiner i kommunens organisation, utveckla kollektivtrafiken och sänka
biljettpriserna, stimulera cyklandet, bilpooler och samåkning.
Vi vill minska matens klimatpåverkan och ha en hållbar matförsörjning där
mer produceras i vårt närområde.

Matens klimatpåverkan kan minskas betydligt genom ändrade matvanor, förändrade
produktionsmetoder och mer närodlad mat. Målet bör vara att halvera
köttkonsumtionen, minska matsvinnet med 50 procent och öka andelen lokalt
producerad mat. Kommunen kan se till att all offentlig verksamhet har vegetarisk och
lokalt producerad mat som grundprincip. Kommunen bör se till att allt matavfall
insamlas för biogas och kompostering.
Vi vill ha klimatsmarta energieffektiva bostäder där människors behov av
ett tryggt hem är första prioritet.
Både nya och äldre bostäder bör göras så energieffektiva som möjligt. Kommunen bör
prioritera bygglov och markanvisningar till dem som har den mest klimathållbara
byggprocessen och som bygger i trä och skapar nollenergihus. Socialt hållbara
klimatrenoveringar bör ske i stor skala i befintliga bostäder.
Vi vill ha en kommun som främjar hållbara konsumtionsmönster och egen
skaparkraft hos medborgarna.
Medborgarnas konsumtionsmönster behöver påverkas så att förbrukningen av fossila
bränslen och råvaror minskar samt att mängden avfall minskar. Målet bör vara att
halvera konsumtionens klimatpåverkan till 2030. Kommunen bör underlätta för
bytesverksamhet, andrahandsbutiker, och reparationsverksamheter. I alla
flerfamiljshus, stadsdelar och byar ska det finnas lånebibliotek för verktyg och vissa
hushållsmaskiner.
Vi vill ha gröna klimatsmarta jobb och en tryggad välfärd
Kommunen, medborgare, lokalt näringsliv och entreprenörer bör samverka för att skapa
klimatjobb och gröna jobb i närområdet. En satsning på vård, skola och omsorg innebär
fler klimatsmarta jobb samtidigt som välfärden tryggas. Många gröna jobb kan skapas
genom att främja lokala matproducenter, andelsjordbruk, stadsodlingsgemenskaper,
återbruk, reparationer, samt uthyrningsverksamhet. Storsatsar kommunen på förnybara
energikällor, kollektivtrafik och cykling skapas jobb inom anläggning och drift.
Med bland annat dessa förslag (läs hela vår klimatpolitiska plattform här)
tar vi stora steg mot att skapa en fossilfri, samt socialt och ekologiskt
hållbar kommun till år 2030.
Namn, KLIMATVALET ORT
Namn, KLIMATVALET ORT
M fl?

3. UTKAST TILL INSÄNDARE för att lansera den klimatpolitiska
plattformen

Gör (namn på kommunen) fossilfritt och hållbart till 2030
Vi i Klimatvalet xxx arbetar för att vår kommun ska bli fossilfri och miljömässigt och
socialt hållbar till 2030. Vi behöver sätta ambitiösa mål och vidta konkreta åtgärder
inom alla viktiga områden.
Genom mänsklighetens utsläpp av växthusgaser är vi på väg att förändra jordens klimat.
Idag finns en medvetenhet om att ökningen av jordens medeltemperatur måste
begränsas till väl under 2 grader, helst max 1,5 grader. Men ländernas egna klimatplaner
pekar mot en uppvärmning på omkring 3 grader. En sådan klimatförändring skulle få
förödande konsekvenser. Ambitionerna behöver därför öka.
Vår kommun kan gå i spetsen för hållbara investeringar och lösningar - och samtidigt
skapa nya klimatsmarta jobb, ökad livskvalitet och trygghet. Det finns en hoppfull väg
framåt. Vi vill:
• en elförsörjning som är helt fossilfri
• att det skapas ett transportsnålt lokalsamhälle med fossilfri trafik
• minska matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt närområde
• ha klimatsmarta energieffektiva bostäder där människors behov av ett tryggt hem är
första prioritet
• främja hållbara konsumtionsmönster och egen skaparkraft hos medborgarna
• ha gröna klimatsmarta jobb och en tryggad välfärd.
Med bland annat dessa förslag (läs hela vår klimatpolitiska plattform här) tar vi stora
steg mot att skapa en fossilfri, samt socialt och ekologiskt hållbar kommun till år 2030.
Namn, KLIMATVALET ORT
Namn, KLIMATVALET ORT
M fl?

