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Klimatpolitiskt program för Vänsterpartiet Solna 
 

V(i) måste agera för klimatet nu!  

Den globala uppvärmningen är ett hot mot människors och djurs överlevnad och välbefinnande. Den 
pågår redan men om mänskligheten klarar att kraftfullt och snabbt dra ner på utsläppen av växthusgaser 
ter sig framtiden ändå ljus. Ett stopp för förbränning av fossila bränslen, det vill säga olja, kol och naturgas, 
är nödvändigt. För att detta ska bli verklighet krävs förbud mot utvinning av dessa bränslen, vilket i sin tur 
kräver ett annorlunda sätt att leva, framför allt för världens välbärgade. Men inte bara förbränning av 
fossila bränslen ger utsläpp av växthusgaser utan även annan konsumtion, inte minst av kött. 

Det är världens rika som orsakat den största delen av växthusgasutsläppen men de fattiga som drabbas 
hårdast. Den omställning som krävs kommer att innebära en förändrad och i vissa avseenden minskad 
konsumtion bland rika och bland medelklassmänniskor världen över. Vi som konsumerar så att vi lämnar 
klimatfotavtryck som är många gånger större än vad som är globalt hållbart måste minska vår konsumtion 
av varor som gett utsläpp av växthusgaser vid sin produktion eller då de transporterats, ofta från andra 
delar av världen.  

Klimatomställning handlar om rättvisa och den måste göras på ett sätt som gynnar en mer jämlik 
fördelning av världens goda. 

 

V(i) ska kräva en politik för omställning 

Om vi ska kunna hindra en skenande global uppvärmning krävs kraftfullt agerande både av världens 
regeringar och av dem som styr städerna. De måste se till att fossilförbränningen upphör och bidra till att 
göra det lätt för människor att minska sina klimatfotavtryck, dvs. de utsläpp av växthusgaser som vår 
individuella livsstil ger upphov till. Väl organiserade ekonomiska intressen motverkar sådana förändringar 
med stöd av bland annat USAs regering. 

Därför måste vi som medborgare i världen, Sverige och Solna kräva en ny politik där ekonomiska 
intressen hindras från att förstöra planeten. Det kommer att kräva att vi riktar oss både mot nationella 
och lokala regeringar och direkt mot företag som olje- och kolföretag och nötköttsindustrin.  

• V(i) i Solna ska verka för en omställning av Solna genom den kommunala politiken.  

• V(i) i Solna ska pressa på företag som verkar här för att de ska upphöra med utsläpp av 
växthusgaser. 
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• V(i) i Solna ska agera för klimatet tillsammans med övriga partiföreningar i Storstockholms-
området och tillsammans med andra partier, organisationer och enskilda som arbetar för 
samma sak. 

• V(i) i Solna ska solidarisera oss med andra i världen som verkar för samma sak. 
 

(V)i kräver ett fossilfritt Solna  

Ny transport- och trafikpolitik 

• Upprätta en transportplan för Solna med tydliga mål vad gäller:   

o Nolltaxa i kollektivtrafiken. 
o Utbyggd kollektivtrafik. 
o Minskad bilism. 
o Cyklings- och gångsatsning, bl.a. tillräckligt stora cykelparkeringar vid T-bana och pendel-

tågstation och möjlighet ta med cykel på tåg. 
o Att personal färdas så miljövänligt som möjligt. 
o Möjlighet att båtpendla. 

 

Bostäder 

o Ställ material- och byggkrav vid byggandet av nya bostäder och renovering av gamla. 
o Genomför livscykelanalys med energikrav och byggande av trä. 
o Planera bostadsbyggandet så att bilkörning blir så onödig som möjligt. 
o Bygg kollektivhus. 
o Slopa parkeringsnormen. 
o Planera för parker, tillgänglighet, kollektivtrafik, stadsodling och gemensamhetslokaler då nya 

bostadsområden byggs. 
 

V(i) ska agera som konsumenter och medborgare för att ställa om 

Kapitalismens inneboende slösaktighet är en stor utmaning i en ekologisk omställning. Det krävs ett ökat 
tryck genom det politiska systemet men det behövs också att vi som Solnabor och världsmedborgare 
börjar ställa om vår konsumtion här och nu. Tusentals omställningsinitiativ runt om i världen jobbar sedan 
många år för att ställa om sina lokalsamhällen till klimatmässig hållbarhet men också till samhällen som 
är rättvisare, mer kollektiva och mänskligare. Omställningsrörelsen har förstått att för att människor ska 
vilja verka för förändring måste arbetet vara kollektivt, roligt och meningsfullt: det måste ske här och nu 
och det ska gå att se resultat. Vänsterpartiet ska lära av omställningsrörelsens sätt att engagera 
människor. De flesta människor är beredda att dra sitt strå till stacken, om alla gör det här tillsammans. 
Nyckeln är att bygga bra strukturer.  

En ekonomi där solnaborna kan återanvända, byta och använda tillsammans 

• Inrätta kommunala hållbarhetscentra som ska erbjuda (se också nedan): 
o Klimatfotavtrycksrådgivning. 
o Platser för att ge bort, byta och låna prylar av varandra. 
o Möjligheter att reparera och lära sig och varandra mer om reparation av prylar av olika 

slag. 

• Instifta klimatfotavtrycksstipendiet. 
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Mat för en bättre värld 

Ca 25% av svenskarnas klimatfotavtryck orsakas av matkonsumtionen inklusive matsvinnet. Växthusgaser 
genereras när mat framställs och när den transporteras.  

Växthusgasutsläppen kan för det första minskas genom att vi konsumerar mindre av sådan mat vars 
framställning ger upphov till extra mycket växthusgaser. Här sticker köttkonsumtionen – framför allt av 
nöt- och lammkött – ut. Eftersom idisslande djur producerar metangaser går det inte att ändra 
produktionen för att minska utsläppen mer än marginellt. Vi måste därför upphöra eller åtminstone 
drastiskt minska konsumtionen av kött, framförallt från idisslande djur. Av samma skäl orsakar 
produktionen av mjölkprodukter, i synnerhet smör och ost, höga utsläpp av metangaser. Ost- och 
smörkonsumtionen behöver därför också minska kraftigt eller upphöra. 

Utsläppen kan för det andra minskas genom att jordbruket blir fossilfritt. 
För det tredje kan utsläppen minskas genom kortare transporter av livsmedel och att flygtransporter 

av livsmedel upphör. 
För det fjärde kan utsläppen minska genom en minskning av det stora matsvinnet. 
Vänsterpartiet Solna verkar för en politik i Stockholmsregionen där: 

• Regionen blir i det närmaste självförsörjande med livsmedel, vilket både minskar 
transporterna och ger tryggare försörjning. 

• Regionens jordbruk blir fossilfritt. 

I Solna kräver vi: 

• Att mängden serverat kött i den offentliga sektorn ska ha minskat med 30% till 2020 och 
med 50% till 2030. Efter 2020 ska inga flygimporterade grönsaker eller frukter serveras och 
efter 2025 inget nöt- eller lammkött.  

• Att den offentliga verksamheten ska anta en hållbarhetsmatpolicy som gäller vid offentlig 
upphandling, representation i tjänsten och vid kommunala evenemang. Denna ska prioritera 
säsongsanpassad ej flygtransporterad mat.    

• Utbildning i vegetarisk och vegansk matlagning för all storkökspersonal. 

• Kurser i matsvinnshantering för storköks- och skolkökspersonal. 

• Fler kött- och fiskfria dagar i skolorna. 

• Tillagningskök i varje skola. 

• Test av syntetiskt kött och insektsbaserad mat i skolorna. 

• Förbättrade möjligheter till odling av mat i Solna kommun. Mer mark ska anslås till 
kolonilotter och odlingsföreningar. Till varje nybyggt bostadshus ska finnas mark avsatt för 
odling för intresserade hyresgäster eller bostadsägare.  

• Plantering av fruktträd och bärbuskar i parkerna, ’ätbara parker’. 

• Att Signalisten inför matavfallshantering och att även de privata hyresvärdarna åläggs göra 
detta. 

• Att varje stadsdel får ett kommunalt hållbarhetscentrum för att (se också ovan): 
o Erbjuda kurser i vegetarisk, vegansk och i övrigt klimatsmart matlagning. 
o Ge tillgång till köksutrustning som i ett mindre storkök samt trevlig middagsmiljö, där de 

som genomgått matlagningskurser kan bilda matlag och äta tillsammans med jämna 
mellanrum. 

o Erbjuda kurser i stadsodling. 
o Bygga upp ’matbanker’ för undvikande av matsvinn. Här utvecklas ett system där 

livsmedelsbutiker och restauranger kan leverera/få upphämtad fullt gångbar och ätlig 
mat som annars skulle ha kasserats. Maten kan sedan hämtas gratis av (a) ideella 
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föreningar, (b) restauranger eller cateringverksamheter som vill anrätta och sälja maten 
och (c) privatpersoner.  
 
 

 


