
 

Tyresö 13 december 2018 

 

 
Upprop till Tyresös politiker om krafttag och ökat tempo i klimat-
omställningen, efter IPCCs senaste klimatrapport. 

Förslagsskiss till en historisk omställning inför en klimatkris som hotar vår överlevnad på 

jorden. 

Nu är det dags att ta klimatutmaningarna på allvar. Det är bråttom. Vi har ca. 10 år på oss 

för en radikal omställning av all klimatrelaterad verksamhet. Nu behöver varje kommun 

och varje kommunpolitiker resa sig och ta sitt ansvar!  

1. Vi utgår ifrån att den nya kommundirektören som anställts har som främsta uppgift 

att ta ett huvudansvar för klimatomställningen i kommunens alla verksamheter.  

 

2. Bilda ett parlamentariskt klimatråd som består av politiker, kommunekolog, 

klimatexperter, -forskare, tjänstepersoner, intresseorganisationer och näringsliv. 

Klimatrådets huvuduppgift ska vara att ta fram en ny, skarp plan för att nå klimat- och 

miljömålen enligt rapportens tidsplan. Fossilfritt 2030. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att skapa ett ”Miljöprogram” och i svaren på 

Naturskyddsföreningens valenkät 2018 ser vi att alla i den nya majoriteten är positiva 

till någon form av klimatråd. Men detta råd måste prioriteras , vara övergripande och 

kunna fatta gemensamma beslut. 

 

3. Samarbeta med landets ”Klimatkommuner” om effektiva metoder. 

Klimatkommunerna har arbetat fram en process för att nå nollutsläpp. 

https://klimatkommunerna.se/ 

 

4. Energi: Sätt upp så många solceller, som finns tillgängliga, på kommunens byggnader, 

där man redan har rådighet. Ställ samma krav på byggherrar för kommande 

bostadsprojekt! Hur mycket hållbar el som helst kommer att behövas för laddning av 

bilar, elcyklar m.m. http://nettonoll.se/energi/sol , 

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/solenergin-flodar-men-var-finns-

solcellerna (Se till att Boverket ändrar reglerna om särkrav, om det behövs!) Köp endast 
energi från bolag som erbjuder el märkt med ”Bra Miljöval”. 
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-

media/lista_elbolag181129.pdf 

 

5. Trafik: Tätare busstrafik. Anlägg kollektivkörfält ända till Gullmarsplan. Stimulera 

samåkning genom att tillåta bilar med minst 3-4 pers. i kollektivkörfält i rusningstrafik  

alt: hög trängselskatt. Stimulera också samåkning genom tex. Appar. Investera i 

elcykel-pooler, elbil-pooler och infrastruktur för el-fordon (tex. Solceller på 

garagetaken). 
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6. Underlätta ”Stadsbruk” för småskalig, kommersiell närproduktion av frukt och 

grönsaker. stadsbruk.se  T.ex. på Uddby gård och annan lämplig mark. 

 

7. Mat: Insamling av matavfall från alla bostäder, arbetsplatser och butiker till biogas. 1/3 

av all mat slängs! Kampanjer för minskat matsvinn i alla led. Mer vegetariskt och 100% 

eko i skolor och förskolor. Sprid goda exempel! 

 

8. Vattenplan. Planera för framtida klimatförändringar med högre vattenstånd, skyfall 

och stora regnmängder. 

 

9. Skydda, stärk och återskapa den ekologiska mångfalden, ekosystemtjänsterna och de 
gröna sambanden. Vi uppmanar till större ansvar för vår gröna livsmiljö. Genomför 

rekommendationerna i kommunens grönstrukturplan, samt punkterna10-13. 
 

10. Spara viktig närnatur vid exploatering för nya bostäder. vi människor behöver  även 

den nära naturen för att må bra! I vår valenkät vill alla partier göra detta! 

https://www.naturskyddsforeningen.se/vardagsnaturens-alla-varden 

 

11. Anlägg många småparker med blomsterprakt för människors och pollinerarnas 

välbefinnande,  https://www.tradgardsriket.se/tradgardar/enkopings-parker/  

 

12. Gör trädplanteringar som naturliga air-conditionanläggningar och skuggning vid 

skolor m.m. för att mildra framtida värmeökning och öka trivseln.  
 

13. Anlägg blomsterängar som del av stora gräsytor för att främja biologisk mångfald och 

minska behovet av miljöproblematisk gräsklippning. Gräsmattor med ett fåtal arter 

utgör 40-60% av grönområden i svenska samhällen. SLU föreslår ängsliknande miljöer 

anläggs som livsutrymme för många arter av växter och djur. 

 

14. Upphandling: Skärpta krav för upphandling ang. varors klimat- och miljöpåverkan. 

Fortbildning av inköpare. Gå med i konceptet Modern Upphandling #ModUpp2020. 

  

15. Återbrukscenter med t.ex. cykelkök (lagar cyklar), cykelpool, uthyrning av lådcyklar, 

verkstad för reparation av IT-saker, möbler m.m. samt reparationskursutbud. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/fixagrejen/  

https://www.Retuna.se  

 

16. Starta digitala plattformar för delningsekonomi och utlåningstjänster. Typ Sportotek, 

samåkning, utlåning och bortskänkning. 

 

17. Motarbeta klimatskadliga subventioner.  
https://www.naturskyddsforeningen.se/klimatskadliga-subventioner 

 

18. Informationskampanjer till invånarna om hållbar livsstil. Ex. ang. tomgångskörning , 

bilcurling och Klimatklivet i Täby kommun. https://www.taby.se/globalassets/3.-

dokument-per-dokumenttyp/information/bygga--bo/klimattidningen.pdf 
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