
REDOVISNING AV PARTIERNAS FÖRSLAG TILL KLIMATÅTGÄRDER

GRÖNT: Tyfligt och framåtsyftande
LJUST GRÖN: Bra, men för allmänt hållet
GULT: Ingår i normal hantering, görs redan eller beslut finns
RÖTT: Kontraproduktivt eller speglar förlegad syn

Centerpartiet Falupartiet Kristdemokraterna

TRANSPORTER - TRAFIK Ett fossilfritt Falun Ökat resande med kollektivtrafik Minska transportbehovet
Driva på omställningen av kommunens fordonsflotta till el 
och elhybrid

Subvention av busskort samt  reducering av kostnader för 
busskort så att fler väljer detta färdsätt

Upphandlingar utformas för att gynna lokala företag för att 
därmed minska transporterna.

Utveckla kommunens cykelplan Resepolicy för kommunens egna medarbetare för att 
minimera resande och ge klimatvänligt resval.

Överföra transportarbete från bil till cykel Fossilfritt för inköp av kommunens bilar, arbetsmaskiner och 
upphandling av tjänster

Tankställe för biogas Tankställe(n) för biogas för privatpersoner ska snarast 
Fortsatt utbyggnad av laddstolpar för elbilar
Öka cyklingens transportandel
Utfasning av fossila personbilar

Förbättra cykelinfrastruktur
Ny samlad bebyggelse i centralortens närhet ska ha 
cykelvägar in till staden.
Allmänna luftpumpstationer för cykel på strategiska platser

SAMHÄLLSPLANERING INKL. 
BOENDE OCH  ENERGIPROD.

Övergång till biobaserade råvaror på allt fler områden Planering

Trä ska prioriteras vid byggande i enlighet med kommunens 

träbyggnadsstrategi

Ny bebyggelse planeras för kollektivtrafik och 

fjärrvärmeförsörjning
Ta fram strategi för att energieffektivisera kommunens 
byggnader och lokaler.
Utarbeta lokalt klimatprotokoll tillsammans med näringsliv 
och andra viktiga offentliga aktörer 
Ta fram och följa upp nyckeltal för kommunens klimatarbete

KONSUMTION OCH LIVSSTIL Minskad konsumtion av kött
Ökad medvetenhet bland Faluborna
Veganska rätter som grund med mindre tillbehör av kött och 

fisk. 
Förbättra barn och ungdomars kontakt med naturen
Prioritera arbetet med hållbar utveckling ur samtliga tre 
perspektiv (ekonomisk, ekologisk och social aspekt)

Annan miljöåtgärd Värna Faluns natur. Värna den biologiska mångfalden och 
samtidigt ta hänsyn till falubornas tillgänglighet till sin 
närmiljö, markägarnas rätt att utveckla sin mark eller bruka 
sin skog.

Liberalerna Miljöpartiet de gröna Moderaterna

TRANSPORTER - TRAFIK Effektiva transporter Trafik Fossilfria transporter
Samordning av person- och godstransporter inom 
kommunen

Samhällsplanering som minimerar transportbehov Fossilfria fordon för kommunens fordonsflotta och externa 
transporter

Samarbete med andra kommuner  Kommunens cykelplan görs klar enligt plan Korta transporter inom kommunen för att minska belastningen på 
miljön

Klimatvänliga drivmedel bör eftersträvas. Väl utbyggd kollektivtrafik med stomlinjer matad med 
anropsstyrd trafik

Prioritera digitala möten

Samarbete med Region Dalarna för en attraktiv Kommunala fordon med så liten klimatpåverkan som möjligt Utbyggnad av pendlarparkeringar
Cykling ska vara trygg Bättre trafiksäkerhet längs barnens väg till skolor etc

SAMHÄLLSPLANERING INKL. 
BOENDE OCH  ENERGIPROD.

Energiproduktion, byggande och boende Energiproduktion och hållbart byggande

Prioritering av låga koldioxidutsläpp och energieffektivitet 
vid ny-, till-  och ombyggnad

Energieffektivisering och -hushållning. Utbyggnad av fjärrvärme/fjärrkyla

Vid byggande används trä om det är tekniskt möjligt.  Bygg nära-noll-energihus eller bättre Återvinning av energi i industriell produktion
Ventilationen ska vara väl avvägd utan onödig förlust av 
energi

Solceller/solvärme på kommunala byggnader Effektiv hantering av avfall för att återvinna energi

Energirådgivning Egna solceller och egen vindkraft
Bevara odlingsbar mark Träbyggnadsstrategin

Långsiktig planering av byggnaders livslängd och minska 
miljöpåverkan
Återvinning av material
Samarbete med forskning inom hållbart byggande
Bostadsområden planeras för att minimera transporter i samband 
med barnomsorg och skola

KONSUMTION OCH LIVSSTIL Konsumtion
Återanvändning, ägodelning
Gå från materiell konsumtion till upplevelser och tjänster
Fortsatt ”Koll på konsumtion”
Handla närproducerat och ekologiskt

Ej lokal åtgärd Nationell skattepolitik  
Mer skatt på koldioxidutsläpp, mindre på arbete. De lokala 
utsläppen påverkas stort av den nationella politiken och 
Parisavtal. Riksdagen beslutar i vår om grön skatteväxling 
motsvarande 15 miljarder kr där Liberalerna varit pådrivande. När 
kollektivtrafik saknas ska reseavdrag vara generösa men inte när 
det finns kollektivtrafik som alternativ.

Socialdemokraterna Vänstern Sverigedemokraterna
TRANSPORTER - TRAFIK Ett fossilfritt Falun Hållbara transporter - minskat transportbehov Förenkla biltrafiken

A Fortsätta arbetet med utbyggnaden av laddstolpar Utbyggd avgiftsfri kollektivtrafik Bredda leden vid Falu järnvägsstation
B Förbättra cykelvägar Säkra skol - och gångvägar Förbättra infarter och skyltningar mot parkeringar i Falun
C Öka kollektivtrafikåkandet Påskynda cykelplan Gör cykeltrafiken säkrare.

Fossilfri fordonsflotta Verka för mer elbilar 
Cykelpool Minska onödig körning och utsläpp
Skärpt resepolicy

SAMHÄLLSPLANERING INKL. 
BOENDE OCH  ENERGIPROD.

Ett energieffektivt Falun Hållbar samhällsplanering Stöd små samhällen, det håller landsbygden levande och 
öppen

Fortsätt utveckla fjärrvärmekonceptet Koldioxidbudget i Falun Gynna lokalt jordbruk, det minskar transporterna
”Närhet” boende, skola, lek, samvaro Bevara skolor, bibliotek, fritidsgårdar
Hemtjänsten organiseras enligt närhetsprincip Se till att trafiken fungerar väl
Ökat trähusbyggande Bygg och förenkla byggen utanför staden.
Solceller på kommunala tak Ökad elproduktion inklusive kärnkraft i Sverige.
Satsa på ängsbruk och ekologisk odling

KONSUMTION OCH LIVSSTIL Ökad upphandling av ekologisk och närodlad mat Hållbar konsumtion
Fortsätta att handla upp varor som har så lite miljö och 
klimatpåverkan som möjligt

Ökad hållbar vegetarisk och ekologisk mat i skola, omsorg Sätt skarpa mål för andel lokalproducerad mat i kommunens 
inköp

Verka för en ökad medvetenhet gällande miljö- och 
klimatklok konsumtion

Högre miljökrav vid upphandling Anpassa inköpskriterier för att gynna lokal mat

Delningsekonomi/ägodelning 
Ökat återbruk
Medvetandehöjande information till allmänhet, personal och 
beslutsfattare. 

Annan miljöåtgärd Verka för mer aktivt skogsbruk, vilket ökar trädens 
koldioxidupptag.
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