
Vänsterpartiet

Framtiden är inte till salu!

Ett hållbart samhälle inkluderar både social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet.

Inom ekologin pratar man om att våra ekosystem måste 
ha tillräckligt livsutrymme. Det behöver ha 
motståndskraft för att tåla påfrestningar. Ett ekosystem 
kan heller inte överleva om det överutnyttjar de resurser 
som finns tillgängligt. 
Detta gäller också för människans sociala livsvillkår och 
samhällets utveckling.

Vi kan inte gå utanför vår planets absoluta gränser.

Vänsterpartiet vill göra Sverige till en föregångare på 
klimatområdet och vi har en konkret politik för detta.

Miljöarbetet krockar ofta med de kortsiktiga ekonomiska 
målen, men vi menar att för ett långsiktigt hållbart 
samhälle måste miljö och klimat prioriteras.
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   Vänsterpartiet Sundsvall

Vi behöver ett hållbart samhälle!
V(i) vill:

Införa krav om att det ska finnas en livscykelanalys av alla 
större ärenden och investeringar

Ställa om kommunens energiförbrukning till förnybar energi

Montera solpaneler på kommunala byggnader

Öka andelen ekologiska, närproducerade och klimatsmarta 
livsmedel för att underlätta för lantbrukarna i närområdet att 
få avsättning

Införa 100-lappen på bussen för ungdomar 16-19 år

På sikt ta tillbaka kollektivtrafiken till kommunen och införa 
avgiftsfri kollektivtrafik

Bidra till ökad samåkning, bygga fler pendlarparkeringar 
och underlätta för att ta med cykeln på tåg och buss

Öka bredbandsutbyggnaden

Uppdra åt Mitthem att bygga fler hyresrätter

Införa modellen ”Bostad först” för hemlösa i kommunen
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