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Till 

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 

Utdrag och kommentarer till svar på klimatfrågor från politiska partier i 
Tranås kommun höst 2020, januari 2021

Naturskyddsföreningen vill tacka alla er politiska partier som så utförligt och ambitiöst lagt 
ned arbete på att besvara våra frågor om klimatförändringarna och vad man kan göra.

Vi har gått igenom era svar och synpunkter och har hittat många gemensamma idéer, som det 
lätt går att få politisk enighet om att förverkliga genom majoritetsbeslut. 

Här kommer några punkter som i stort sett alla ställer sig bakom: 

 Nästan alla partier ställer sig bakom Parisavtalet och anser därför att vi behöver öka 
takten i omställningen för att vi ska nå de uppsatta klimatmålen.

 Samtliga partier lyfter fram satsningar som gjorts av kommunala bolaget Tranås 
Energi i form av förnybar energi, såsom flis i kraftvärmeverket, vattenkraft, 
solpaneler, elbilsladdstolpar.

Vissa frågor går att arbeta gemensamt med och driva på snabbare för att få 
majoritetsbeslut:

- Snabbare utbyggnad av teknikneutral ladd-infrastruktur som ladd-stolpar och biogas
- Trähusstrategi för att minska andel betong o stål i byggen, även om inte möjligt fullt ut
- Bygga solceller på kommunala byggnader i snabbare takt
- Påverka kommunens kommunala bolag till klimatanpassade fastigheter och byggande
- Utveckla återvinningen i Norraby för ytterligare cirkulära steg  



Av många bra tankar och idéer från enskilda partier vill vi i 
Naturskyddsföreningens klimatgrupp lyfta fram något från varje parti                        
(partierna i bokstavsordning, ej ordagrant citerat)

C: Behöver öka takt i omställningen. Byta ut kommunens transportfordon till eldrift eller 
biogas i snabbare takt

KD: Klimatomställningen måste öka i tempo. Inrätta Co-working platser, jobba på hemort
i gemensamma arbetsytor och slippa pendling, ett system som visat sig lyckat i corona-
tider.

L: Samarbete är bra. Positiva till att söka medlemskap i Sveriges klimatkommuner

M: Klimathotet är akut. Klimatutmaningar löses inte genom att begränsa människor, utan 
genom att skapa förutsättningar för lösningar som minskar eller eliminerar de negativa 
effekterna av mänsklig påverkan 

MP: Kommunens ska ta sitt miljöansvar. Lagt motion om klimatbudget

SD: Så lång som möjligt bygga med trä istället för betong o stål, om ej till 100%

S: Klimat o miljöfrågor är ödesfrågor, politiker måste våga fatta modiga beslut som  
kräver tydlighet o information om nödvändighet o nytta, så människor känner sig 
delaktiga i klimat- och miljöarbetet

V: Klimatarbetet går alldeles för långsamt. Lagt tilläggsyrkande till budget för Bygg-o 
Miljönämnden, så det finns nödvändiga resurser för att driva på och verkställa 
klimatarbetet i kommunen  

I denna redovisning har vi alltså dragit ut delar av era svar. 

Om ni vill dela med er av era hela svar till de andra partierna, vore vi tacksamma att
ni meddelar om detta är OK eller inte. 

Likaså om Fredrik Skaghammar och Annsofie Sarenäs får ta del av materialet.

Har ni inte hört av er senast måndag 15 februari, räknar vi med att det är OK.

Kontakta  vår sekreterare Simon Söderstedt, maila  soderstedt.s@gmail.com

Denna redovisning är i detta utskick lagd som bilaga till ett förslag från 
Naturskyddsföreningen om en mer övergripande fempunkters handlingsplan för 
klimatarbetet i Tranås kommun som ni tillsänds. Detta för att vi vill att era svar finns med 
som en grund och del av de kommunala utmaningarna i klimatarbetet. 

Klimatarbetsgruppen i Naturskyddsföreningen i Tranås
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