
Miljöpartiets
klimatfärdplan 

för Karlstad



Klimatnödläget kräver kraftfull klimatpolitik.......................3

Skärpta mål och uppdaterade verktyg................................4

En rättvis och solidarisk omställning i Sverige och Karlstad...6

Transport och mobilitet........................................................7

Energisystemet - hållbart och förnybart...............................9

En grön ekonomi och hållbar konsumtion...........................10

Minskad klimatpåverkan från boende och bebyggelse.....12

Naturen bidrar med starka ekosystem och ökad

kolinlagring.......................................................................14



Klimatnödläget 
kräver kraftfull klimatpolitik

Klimatnödläget är akut. Politikens uppgift är att greppa en närmast
ogreppbar kris och möjliggöra en rättvis omställning av hela
samhället.

Miljöpartiet de gröna tog fram en nationell klimatfärdplan 2017.
Syftet var att samla, utveckla och konkretisera Miljöpartiets
klimatpolitik för att kunna öka takten i omställningen till ett
klimatneutralt samhälle. Vi ville också utmana och inspirera andra
partier att göra detsamma. 

Många av förslagen som Miljöpartiet presenterade 2017 har kommit
vidare i processen. På partiets initiativ arbetar Sveriges regering,
riksdag eller berörda myndigheter redan med över 90 av de 140
förslagen. Politiken behöver dock hela tiden uppdateras och
ambitionsnivån höjas. En uppdaterad klimatfärdplan presenterades
därför av Miljöpartiet 2021.

Vi har tagit detta arbete vidare till lokal nivå och presenterar härmed
Miljöpartiet i Karlstads klimatfärdplan för Karlstad. Vi behöver på
alla nivåer arbeta med att minska klimatutsläppen och motverka
den globala uppvärmningen. Vår klimatpolitik är också utformad för
att samtidigt uppnå och inte motverka andra miljömål.

Vår klimatfärdplan är baserad på vårt politiska handlingsprogram
för mandatperioden 2022-2026 men här finns även förslag som vi
redan driver i olika nämnder och styrelser.

Miljöpartiet i Karlstads plan för att nå klimatmålen
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Skärpta mål och uppdaterade
verktyg

För att möta klimatnödläget och leva upp till Parisavtalet behöver
Karlstad ha klimatmål som motsvarar utsläppsnivån på Karlstads
nivå. Klimatutredningen som gjordes 2019 är en bra bas att använda
som koldioxidbudget. Just nu tas en energi- och klimatplan fram
som bryter ner koldioxidbudgeten på olika delar av kommunen och
som har en tydlig handlingsplan kopplad till sig. 

Karlstad ska ta ansvar för alla sina utsläpp, även de som uppstår i
andra länder till följd av import och konsumtion. I takt med att
kunskapen ökar behöver mål revideras och planer uppdateras och
eventuellt skärpas. Arbetet måste utgå från klimatforskningens
senaste besked och fullt ut väga in aspekter som rör rättvisa och
risk. Miljöpartiet driver att Karlstads klimatmål ska vara att nå nära
nollutsläpp senast år 2030. Ett uppdaterat klimatmål måste även
omfatta fler verksamheter och utsläppsområden än det nuvarande
klimatmålet. 

Uppdatera kommunens koldioxidbudget regelbundet och
utforma övriga åtgärder utifrån den.  

Varje beslut som påverkar vår klimatbelastning ska prövas mot
målen i Parisavtalet, och kommunens beslut ska bidra till att
nära-nollutsläpp av växthusgaser nås så fort som det behövs.
Därför måste klimat- och/eller livscykelaspekter inkluderas i
kommunens beslutsunderlag, budgetarbete och i uppföljningar.

Säkerställ att kommunens klimatrelaterade styrdokument
genomförs. 

Utveckla och resurssätt Karlstads Agenda 2030-protokoll för att
tydligare involvera företagen i klimatarbetet.

Miljöpartiet i Karlstads förslag
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Klimatkontrakt mellan kommunen och medborgare, föreningar,
organisationer och företag är ett sätt att konkretisera
klimatarbetet och bör införas i Karlstads kommun.

Förstärk miljökompetensen inom kommunens olika
verksamheter.
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En rättvis och solidarisk om-
ställning i Sverige och Karlstad

I Sverige är utsläppen mycket ojämnt fördelade mellan olika
inkomstgrupper. Att säkerställa en rättvis och jämlik
klimatomställning är ett av politikens viktigaste uppdrag, så även i
Karlstad. 

Ytterst handlar en schysst omställning om att de fördelar och
kostnader som kommer med omställningen fördelas på ett rimligt
sätt mellan invånarna i kommunen. Utöver fördelning mellan olika
inkomstgrupper handlar det också om fördelning mellan olika
platser i kommunen, mellan män och kvinnor och mellan olika
åldersgrupper. 

Möjliggör nya jobb genom att driva ett etableringsarbete som
främjar grön industri och innovationer i hela kommunen.

Den gröna omställningen kräver nya kompetenser. Säkerställ att
de utbildningar som erbjuds går till yrken som efterfrågas.

Att leva på landsbygden innebär ett större behov av transporter
än i staden. Karlstads kommun ska möjliggöra omställning till
fossilfri fordonsflotta.

Utveckla besöksnäringen med mer hållbar turism där
upplevelser, mat, natur, vandring, cykling och kultur är i fokus.

Stötta lokal och ekologisk livsmedelsproduktion och underlätta
inköp av dessa råvaror till kommunens kök.

Miljöpartiet i Karlstads förslag
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Transport och mobilitet
Transporter – personresor och varutransporter – står för stor del av
människans miljöpåverkan. Samtidigt är de nödvändiga för att vi
ska kunna leva ett gott liv. Att leva på landsbygden innebär ett
större behov av transporter än i staden eller i en tätort där affär och
skola finns i närheten. Samtidigt gäller det att få bort onödiga
transporter och att resor och varutransporter blir så skonsamma för
miljön som möjligt. 

I Karlstad har vi kommit en bit på väg. Karlstad har utsetts till en av
Sveriges cykelvänligaste städer. Många Karlstadsbor är nöjda med
busstrafiken och vi har hyfsade tågförbindelser till andra delar av
Värmland och till Stockholm. Men vi i Miljöpartiet vill mycket mer. Vi
vill ha en kommun där barn tryggt kan röra sig till fots, med cykel
och kollektivtrafik. I Karlstads tätort bör vi nå alla viktiga funktioner
med cykel på 15 minuter.

Biltrafiken i centrum ska minimeras och det ska vara billigare att
resa kollektivt än att ta bilen. Elbilar bidrar till en viktig omställning
från fossilberoendet men samtidigt måste samhället förändras så
att behovet av bilar ändå minskar.

Samhällsplaneringen ska styra mot ett transportsnålt samhälle
där närhet är viktigt.

Bygg Karlstads tätort som en 15-minuterstad, där vi kan nå
viktiga funktioner på 15 minuter med cykel eller buss. 

Lägg ner flygplatsen i sin nuvarande form. Med undantag för att
ambulansflyg och annan samhällsviktig trafik ska fortsätta att
bedrivas, ser vi flera anledningar till att lägga ner flygplatsen så
som den är nu. Kommunen ska inte subventionera kommersiell
flygtrafik. 

Så länge kommunen fortsatt äger en flygplats ska den jobba
aktivt för fossilfrihet och inte göra reklam för flygresor.

Miljöpartiet i Karlstads förslag
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Ta fram en ny cykelplan och planera så att fler kan välja cykel för
resor, både mellan och inom tätorterna. 

Det ska vara enkelt, snabbt, bekvämt och framkomligt att cykla
och barn ska kunna cykla tryggt. 

Där det är möjligt ska cykelbana och gångbana vara separerade. 

Bygg snabbcykelvägar som binder samman de olika
stadsdelarna. På några ställen vill vi ha cykel-highways –
cykelbanor utan gångtrafik, där du kan cykla fortare.

Bygg ut snabbusslinjen och förbättra bussarnas framkomlighet i
stadstrafiken. 

Vi vill se till att det finns smidiga busslinjer mellan de mindre
tätorterna och Karlstad. 

Gör bussresor gratis för pensionärer och eventuellt andra grupper.

Planera för nya tåghållplatser i Skåre, Skattkärr, Vålberg och
Edsvalla, och för dubbelspår på järnvägarna i kommunen. 

Fortsätt arbeta för en snabb tågförbindelse Stockholm-Karlstad-
Oslo.

Vi vill fortsätta att utveckla Karlstad som en promenadstad, där
det är lätt och trevligt att promenera, där barn och äldre kan röra
sig tryggt och säkert. 

Vi vill ha fler gångstråk, bilfria gator och sommargågator. 

Fler och bättre pendlarparkeringar underlättar för landsbygdsbor
och minskar biltrafiken i centrum. De bör utvecklas till
mobilitetsnoder med fler p-platser, fler laddstolpar, låsbara
cykelskåp och bussbiljett som ingår i parkeringsavgiften. 

Vi vill att fler laddstolpar för elbilar sätts upp i hela kommunen
och att uppbyggnaden av fler biogas- och vätgastappar stöds.
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Energisystemet – hållbart och
förnybart

 Alltför länge byggde ekonomin på att människor använde mer och
mer energi för att omvandla resurser till avfall. Det senaste
halvseklet har energiförbrukningen i Sverige inte ökat – istället har
vi använt energin effektivare – men omvandlingen av resurser till
avfall har fortsatt och mycket av energin framställs fortfarande på
ett ohållbart sätt.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle går på tok för sakta och
klockan tickar mot ett läge där följderna av klimatkrisen blir så
kännbara att det hotar vår framtid. För att kommande generationer
ska få ett bra liv, måste vi minska energiförbrukningen, klara oss på
förnybara energikällor och sluta kretsloppen av olika material
istället för att producera avfall.

I Karlstad har vi tagit några steg i rätt riktning. Vi har byggt
vindkraftverk som ger förnybar el och vi eldar Heden-pannan med
biobränslen. I Miljöpartiet vill vi mer. Vi vill helt komma ifrån fossila
bränslen och kärnkraft – samtidigt som den förnybara energin
måste produceras med god miljöhänsyn.

Ta vara på solen. Karlstad är Solstaden! Gör en kraftig satsning på
solenergi och installera solenergianläggningar på alla lämpliga
kommunala byggnader.

Sälj kommunens aktier i kärnkraftverk. 

Utöka kommunens produktion av förnybar energi.

Kommunens bolag ska utveckla nya produkter inom
energiområdet. Som biokol, fjärrkyla, vätgas, bio-CCS, pyrolysolja
samt verka för mer biogasproduktion i kommunen.

Förstärk arbetet med energieffektivisering. Det minskar både
energianvändningen och elkostnaderna för kommunen.

Miljöpartiet i Karlstads förslag
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En grön ekonomi och hållbar
konsumtion

Det ekonomiska systemet ska bidra till att skapa jämlika samhällen
som verkar inom naturens ramar. När det ekonomiska systemet
krockar med det ekologiska systemet är det ekonomin som måste
anpassas, inte tvärtom. Subventioner och andra stödformer för
fossila investeringar ska tas bort och klimatskadliga verksamheter
ska betala för den skada de orsakar. För att minska utsläppen i linje
med Parisavtalet måste vår linjära ekonomi ställas om till en
cirkulär ekonomi. Miljöpartiet vill att Karlstad ska vara Sverigebäst
på hållbar konsumtion. Vi har alla förutsättningar för att bli en
föregångare.

Kommunen stöttar delningsekonomi på olika sätt för att minska
avfallsmängderna. Men vi i Miljöpartiet vill mycket mer. Vi vill ha
gemenskap istället för prylhets. Vi vill ha fungerande kretslopp av
alla ämnen som människan behöver. 

Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Karlstads kommun,
oavsett företagsform eller storlek. Näringslivet har en viktig roll i att
skapa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Karlstad.
Självfallet ska kommunen eftersträva ett väl diversifierat näringsliv.
Med en mångfald av företag och branscher blir det ekonomiska
ekosystemet mindre känsligt och ger bra möjligheter till arbete av
olika slag.

Kommunen bör vara en möjliggörare för att Karlstads näringsliv ska
vara hållbart. Det ska vara självklart att kommunen ska eftersträva
företagande med hållbarhetsprofil och locka dem att söka sig till
och få utvecklingsmöjligheter i Karlstad. 

Det ska bli enklare för fler att välja återvunnet framför
nyproducerat. Vi vill möjliggöra för fler unika återbruksbutiker i
centrum och stötta befintliga affärer att ta in återvunna
produkter och second hand. 

Miljöpartiet i Karlstads förslag
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Möjliggör för fler återbruksverksamheter i Karlstads kommun,
både i mer centrala lägen och i olika stadsdelar och tätorter.

Stötta fler mötesplatser för reparation och återbruk, till exempel
reparationscaféer.

Säkerställ att detaljplaner inkluderar utrymmen för olika typer av
återbruk och verkstäder.

Inför ett återbrukspris till företagare som arbetar på ett
föredömligt sätt med återbruk.

Gör kommunens upphandlingar fossilfria och cirkulära.
Kommunen ska prioritera upphandlingar med företag som har
hållbara affärsmodeller, exempelvis reparationstjänster.

Kommunen ska bygga cirkulärt med återanvända material och
använda livscykelanalyser för att bygga sunda, klimatsmarta
byggnader och anläggningar med hälsosamma material, låg
energiförbrukning och gärna en stomme av trä.

Fortsätt ställa om avfallshanteringen med sikte på att allt
hushållsavfall hämtas sorterat nära hushållen. Även större avfall
bör kunna hämtas vid hushållen vid vissa tillfällen.
Trädgårdsavfall ska kunna samlas i bostadsområden och
användas av dem som behöver eller tas om hand av kommunen.

Fortsätt arbeta för minskat matsvinn och en hög nivå av
ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök.
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Minskad klimatpåverkan från
boende och bebyggelse

Hur vi bygger och planerar påverkar våra liv för många årtionden
framåt. Vi i Miljöpartiet vill bygga ett Karlstad där det är lätt att leva
miljövänligt, där alla har en bostad och där människor med olika
bakgrund möts och berikar varandra. Bebyggelse, både i våra
mindre tätorter och i Karlstad ska planeras så att utsläpp från
transporter minimeras.

Samtidigt måste vi bygga så att vi är beredda på de
klimatförändringar som kommer, med ökade skyfall,
översvämningar och värmeböljor. Karlstads kommun har kommit
igång med kartering, förberedelser och vissa skyddsåtgärder, men
det finns mycket kvar att göra. 

Vi vill utveckla stadsdelscentra, så att det finns en
grundläggande service i varje stadsdel och mindre tätort. 

Utveckla fler stadsdelar till att bli bilfria. 

Centrum ska prioriteras, tillåt inte utbyggnad av externa
köpcentra.

Kommunen ska bygga cirkulärt med återanvända material och
använda livscykelanalyser för att bygga sunda, klimatsmarta
byggnader och anläggningar – med hälsosamma material, låg
energiförbrukning och gärna en stomme av trä. 

KBAB ska ligga i framkant med hållbart byggande.

Främja lokaldelning för att minimera behovet av nya lokaler. Låt
fler kommunala lokaler kunna användas av föreningar.

Miljöpartiet i Karlstads förslag
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Underlätta omvandling av byggnader till nya ändamål.

Öka tillsynen på energihushållning för befintliga fastigheter

Inför obligatorisk energirådgivning vid bygglovsärenden.
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Naturen bidrar med starka
ekosystem och ökad

kolinlagring
Vetenskapens besked är tydligt, för att nå Parisavtalets mål krävs
nollutsläpp i kombination med negativa utsläpp i stor skala.
Negativa utsläpp kan uppnås med så kallade naturbaserade
lösningar, exempelvis skogar som binder in kol i träd och mark.

Klimatkrisen och artkrisen är tätt sammankopplade och det är
viktigt att åtgärder för att öka inlagringen av kol i naturen också
främjar biologisk mångfald. Låt oss bevara den fantastiska
mångfalden av djur och växter i naturen och vårt kulturlandskap. I
Karlstad behöver vi ta vår del av ansvaret för mångfalden. Alla djur
och växter som naturligt hör hemma i vår kommun ska få finnas
kvar här.

Värna och utveckla grönskan i staden. Bygg inte på eller i
Karlstads grönområden. Vi vill bevara fruktträd, gröna lekytor och
närnatur, utveckla parker och strövområden.

Utveckla vattenmiljöer så att de blir en tillgång både för naturen
och för oss människor. 

Stärk naturmiljön genom till exempel varierad växtlighet och låt
gamla, grova träd få stå kvar i större grad. 

Vi vill att kommunen sprider information om hur hållbar
trädgårdsskötsel kan bidra till ökad biologisk mångfald och
undvika negativ miljöpåverkan.

Möjliggör mer stadsodling och koloniträdgårdar i hela Karlstads
kommun.

Miljöpartiet i Karlstads förslag
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Låt naturen få finnas kvar i vår kommun och skapa naturreservat
i bland annat I2-skogen, Tyrskogen, Trollkoneberget, Alstersnäset,
Kilsravinerna och naturpärlor i Örtensjö-området. 

Naturtyper som är viktiga för biologisk mångfald ska säkras,
liksom viktiga natur-, kultur- och friluftsmiljöer som är till glädje
för många människor.

Stärk kommunens arbete med praktiska naturvårdsåtgärder som
röjning av strandängar för rikare fågelliv samt olika åtgärder för
att hjälpa pollinerande insekter. 

Kommunen ska verka mot invasiva arter som hotar att tränga ut
inhemskt växtliv, både genom information och åtgärder. 

Vi ska ligga i framkant med att utveckla ett skogsbruk som inte
försämrar den biologiska mångfalden och ställa om till
hyggesfria brukningsmetoder.

Skydda skog och ställ om det kommunala skogsbruket för att
binda kol.

Bygg inte på bördig jordbruksmark och öka kolinlagring i
jordbruksmarker 

 Ta fram en kommunal livsmedelsförsörjningsstrategi som pekar
ut hur matproduktion kan förstärkas i kommunen.

Återvät fler mulljordar.

Satsa på biokol.
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Läs mer om vår
klimatpolitik på
mp.se/karlstad


