
Klimat- och miljöförslag av Vänsterpartiet i Haninge 

Valplattformen 2018 
● Nolltaxa i kollektivtrafiken. 
● Kräv att fastighetsägarna tar tag i situationen runt återvinningscentraler och sopstationer. 
● Solpaneler på kommunens hus. 
● Skydda Högstaskogen och Nordankärrsberget som naturreservat samt utred möjligheten 

att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopområde. 
● Fler tömningsstationer för småbåtars avloppstankar. 
● Utbilda kökspersonal i vegansk och klimatsmart matlagning. 
● Värna strandskyddet. 
● Bygg ut kollektivtrafiken i Haninge och till grannkommunerna. 
● Gång- och cykelvägsnätet ska byggas ut i kommunen för att minska behovet av bil. 
● Utveckla samordnade transporter i kommunen, vilket väsentligt sänker utsläppen. 
● Sophantering och återvinning måste samordnas i kommunen på ett miljövänligt sätt. 
● Starta ett kommunalt energibolag, gärna tillsammans med Tyresö, med solcellsparker. 
● Bygg fler infartsparkeringar vid pendeltågsstationerna med lägre parkeringsavgift för de 

som åker vidare med pendeltågen. 
● Bygg mer av det som efterfrågas mest – billiga och klimatsmarta hyreslägenheter. 

Vänsterpartiet har redan fått igenom att det ska byggas 200 sådana lägenheter varje år. 
Vi vill öka till 500 per år, därför måste Haninge Bostäder expandera.  

● Bygg flerfamiljshus i trä. 
● Sätt upp solpaneler på kommunens fastigheter 
● Laga skolmaten från grunden på skolan, öka andelen vegansk och vegetarisk mat.  

Förslag till mål och budget 2020-2021 
● Ta fram en koldioxidbudget för Haninge 
● Bygg mer av det som efterfrågas mest – billiga och klimatsmarta hyreslägenheter. 

Vänsterpartiet har redan fått igenom att det ska byggas 200 sådana lägenheter varje år. 
Vi vill öka till 500 per år, därför måste Haninge Bostäder expandera 

● Bygg flerfamiljshus i trä 
● Sätt upp solpaneler på kommunens fastigheter 
● Det behövs ett politiskt forum för klimat- och miljöarbetet (typ miljönämnd) 

 
4.2 miljö och klimat 
 

● Nolltaxa i kollektivtrafiken 
● Kräv att fastighetsägarna tar tag i situationen runt återvinningscentraler och sopstationer 



● Solpaneler på kommunens hus 
● Skydda Högstaskogen och Nordankärrsberget som naturreservat samt utred möjligheten 

att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopområde 
● Fler tömningsstationer för småbåtars avloppstankar 
● Utbilda kökspersonal i vegansk och klimatsmart matlagning 
● Värna strandskyddet 
● Bygg ut kollektivtrafiken i Haninge och till grannkommunerna 
● Gång- och cykelvägsnätet ska byggas ut i kommunen för att minska behovet av bil 
● Utveckla samordnade transporter i kommunen, vilket väsentligt sänker utsläppen 
● Sophantering och återvinning måste samordnas i kommunen på ett miljövänligt sätt 
● Starta ett kommunalt energibolag, gärna tillsammans med Tyresö, med solcellsparker 
● Bygg fler infartsparkeringar vid pendeltågsstationerna med lägre parkeringsavgift för de 

som åker vidare med pendeltågen 
 
Uppdrag 
 

● Gör tjänsten för mobility management permanent 
● Ta fram en koldioxidbudget 
● Högre ambitioner i miljö- och klimatarbetet 
● Ta fram förslag på inrättande av politiskt forum (nämnd eller beredning) för att driva det 

klimat- och miljöarbetet och implementera (och uppdatera) det klimat- och miljöpolitiska 
programmet 

● Utreda möjligheten att skapa ett kommunalägt energibolag 
● Tornberget och Haninge Bostäder ska växla upp arbetet med energieffektivisering och 

energiproduktion 
● Ökade satsningar och ambitioner i klimat- och miljöarbetet för att nå målen i det klimat- 

och miljöpolitiska programmet 
● Ta fram en koldioxidbudget för Haninge 
● En storsatsning på klimatsmarta och billiga hyresrätter enligt koncepthus som SABO:s 

kombohus 
● Inför vegonorm i skolbespisningen och fortsätt utbildning av personal i vegansk och 

klimatsmart matlagning 
● Främja ett miljö- och klimatsmart näringsliv 
● Utveckla samordnade varutransporter 
● (Äldre)Nämnden ska i samverkan med bl.a. Haninge Bostäder utreda möjligheten att 

bygga kollektivhus för seniorer med billiga, yteffektiva och klimatsmarta lägenheter, med 
gemensamhetslokaler 

 


