
 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vårt mål är att förverkliga 

ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass- och 

könsförtryck samt etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män 

bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. 

Jorden vi bor på förser oss människor med många naturresurser. Men naturresurserna är inte oändliga. 

Jorden har en ekologisk bärkraft som vi inte kan överskrida. Det gör att miljöfrågan i grunden är en 

fråga om fördelning av knappa resurser. Miljöpolitik handlar därför också om rättvisa och om 

solidaritet. Vi anser att länder, regioner och individer måste hålla sig inom ett rättvist miljöutrymme, 

dvs. den mängd resurser som vi kan använda utan att tvinga andra människor att använda sig av en 

mindre mängd resurser, nu eller i framtiden. 

Politik för klimaträttvisa handlar om att verka för goda och rättvisa levnadsförhållanden lokalt och 

samtidigt ta ansvar för klimatkonsekvenser som drabbar andra regioner eller länder. Individuella 

beslut kan i viss mån påverka i vilken grad man lever miljövänligt eller inte, men för en enskild 

individ kan det vara svårt att påverka sin miljö i någon större utsträckning. Därför krävs det politiska 

lösningar på klimatproblemen. 

Energi 

1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 20 % mellan 2011 och 2025. 

Kommentar: 

En höjning till 30 % vore ett bra steg mot vår målsättning om att minska utsläppen med minst 40 %. 

Det görs bäst genom att vi själva tar ansvar och gör de kraftigaste minskningarna bland i-länderna och 

såklart då även kommunen. Vi borde inta tätpositionen, för klimatet och planetens överlevnad. 

2. Energianvändningen ska minska med minst 20 % mellan 2011 och 2025. 

3. Senast 2025 ska minst 20 % av den energi som används inom den geografiska kommunen komma 

från förnybara källor. 

4. Höganäs kommun inklusive de kommunala bolagen ska minska sin energianvändning med minst 25 

% mellan 2011 och 2025. 

5. Höganäs kommun inklusive de kommunala bolagen ska från och med 2016 endast använda el från 

förnybara källor 

6. Höganäs kommun inklusive de kommunala bolagen ska senast 2025 enbart använda värmeverk från 

fjärrvärme eller förnybara källor. 

Kommentar: 
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höjer ambitionsmålen! 
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och i samband med det e                                                                         - 

                                          

                                                                                                    

utbyggnad av solenergi i Sverige och här i kommunen skulle man kunna komma med placeringsmål 

för både solen och solvärme som då skulle ge hushållen en tydlig signal att solenergi är vårt att satsa 

på. Alltså att stödet för solenergi och solceller måste förlängas och utökas. 

Kraftfulla                              -                                                          

                                                                                         

                                 

                                                                   –                        –      
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Transporter 

7. Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 40 % 2025. 

Kommentar: 

                                                        r ett mer transportseffektivt            

                                                                        olika punkter eller ta cykeln.    

korta                                                      

Strukturellt och långsiktigt handlar det om att få till stånd en samhällsplanering som minskar behovet 

av långväga fysiska transporter och en planering som bygger på energisnålare och miljövänliga 

transporter, tex kollektiva transporter med järnväg, spårvagn och buss. 

Bensin och dieselbilar ska successivt fasas ut. Detta är ett mål som kräver ett helt paket av åtgär     

                                                                                                          

blir mer miljövänlig om antalet bilar samtidigt ökar. 



För att få ett ekologiskt hållbart transportsystem måste andelen resor med kollektivtrafiken öka. För att 

lyckas öka vårt resande med kollektiva färdmedel krävs en utbyggd, tillgänglig, prisvärd och väl 

fungerande kollektivtrafik för alla. Vi vill därför understryka behovet att sätta resenären i centrum för 

att få ett socialt och ekologiskt hållbart transportsystem. Tillgängligheten till stationer, bytespunkter 

och hållplatser har stor betydelse för att öka intresset för att resa kollektivt. 

Som vi nämner längre fram i samband med mål 10, så är det väsentligt att man både ser över de 

kommunala fordon man har plus ser över så att man kan minska biltrafiken i den lokala trafiken 

8. År 2025 ska det finnas minst 100 laddningscykler för elbilar. 

9. Minst 75 % av kommunens egna och upphandlade transporter ska ske med förnybara bränslen 

senast 2025. 

10. Hemtjänsten ska minska sin bilkörning med minst 10 % till 2016 och med minst 15 % till 2025. 

Kommentar: 

Vi skulle vilja se att man också i samband med detta mål hade lagt till om att en översyn över den 

centrala organisationen är väsentlig för att målet ska genomföras. 

                                                                                                

fordon mer effektivt. 

Vi vill se en ytterligare samordning och en effektivare                                         

                                                                                                      

                                                                                               

moderna                                                                                            

                                                                                                

bilkörningen. För att minska den lokala biltrafiken behöver vi fler cykelvägar. En handlingsplan för att 

öka cyklandet i kommunen behövs. 

I samband med detta mål behöver också se över mål 7 ses över så att dessa två mål kopplas 

tillsammans. 

Hållbar konsumtion 

11. Minst 25 % av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiska. 

12. Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljö-och klimatpåverkan vid val av livsmedel. 

13. Kommunen ska minska matsvinnet i om kostavdelningens produktionsenheter till max 5 % av 

inköpsvikten. Vid serveringstillfället får svinnet vara max 10 %. 

Kommentar: 

I samband med att ekologiska livsmedel nämns skulle vi vilja tillägga att även köttkonsumtionen tas 

upp. Att minska köttkonsumtionen är en viktig klimatåtgärd. 

          -                                                    nima                         

                                                                                                    

                                                                                            

                                                                                             



                                                                                                        

                 

                                                                                                   

av livsmedelskedjan, inklusive animalieproduktionen, ska minskas. 

För att minska köttkonsumtionen föreslår vi att Föreslå kommunen en dag i veckan enbart serverar 

vegetarisk mat. 

                                                                                                   

konsumtion och produktion. 

                                                                                                      

                                                                                         t minst 30 %    

                                                                                                

                                                                                                    

                                 

Insatserna ska vara långsiktiga och varaktiga. Andelen hållbar mat inom offentlig sektor ska öka. Med 

hållbar mat menar vi mat som är god, hälsosam, miljövänlig, närproducerad och djuretisk. 

Vi vill att mer mat ska produceras, förädlas och konsumeras lokalt. 

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                      

                                                                                                    

                                                      större offentliga enheter ska kunna laga sina 

egna livsmedel. 

14. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri vardag , med särskild fokus på barn och unga. 

Kommentar: 
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15.                                                                                    

standardisering eller liknande. 

16. Vid anskaffning av varor, tj                                                                    

                           

                                                                                              

                                                     kommuns avfallsplan. 

                                                                                 - munens egna 

verksamheter. 

Mark, vatten & natur 

                                                                                          -         

               lderviken enligt vat- tendirektivet. 

                                                                                  

                                         -                                       

22. Senast 2025 ska samtliga enskilda avlopp minst u                                                

                                                                                                 

mark. 

Kommentar: 

Kommunen skulle kunna anta en handlingsplan för att fasa ut användning av kemiska 

bekämpningsmedel. 

                                                                                                

                                                                                                  

                                                                                          

                                                                                                  

                                                                     -                        

grundvatten                                                                                            

                                                                                  t 

(Kemikalieinspektionen 2013). 

                                                                                                    

kommunen. 

Kommentar: 
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      -                          lbart. 



                                                                                            

                                                                                            

                                     

                                                                                         

                            

Kommentar: 

                                                                                                      

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                               

                                              

Utbildning, kommunikation och engagemang 

                                                                                  

                                                                                                

                               

                                                                                              

                        

                                                                              il. 

Kommentar: 

                                                                                               

                                                                                                   

                                                                                 

En kommun som också satsar på friluftslivet kommer att få en friskare befolkning och ett större 

engagemang för  miljöfrågor. 
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