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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skaraborg

Det här är årets tredje nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skaraborg. I det kan du läsa en 
artikel om den träff om regional och lokal miljöpolitik som Vänsterpartiet Skaraborg 
ordnade på Axevalla folkhögskola 22/8 2020.

REGIONAL OCH LOKAL MILJÖPOLITIK

Inbjudna till träffen var ordförandena i partiföreningarna, ytterligare en från varje 
partiförening och distriktsstyrelsen. Höll i den inledande informationen gjorde Evalena 
Öhman, andra vice ordförande i Miljönämnden i Västra Götalandsregionen, och Erik 
Kyrkander, ledamot i Beredningen för hållbar utveckling i Västra Götalandsregionen.

Information

Evalena sa att det i miljöarbetet för närvarande är mycket fokus på teknik och att det 
behöver vara mer fokus på solidaritet.

Hon sa vidare att mycket av miljöarbetet vilar på Vänsterpartiet för att andra partier 
inte har de nödvändiga kunskaperna och inte vill ägna sig åt miljöarbete.

Evalena och Erik pratade om de olika verksamheterna i Västra Götalandsregionen. 
Sjukvården kostar absolut mest. Kollektivtrafiken kostar också en hel del. Bara 
cirka 100 miljoner kronor av den totala budgeten på cirka 55 miljarder kronor går till 
miljöarbete. Läs mer här: Det här gör VGR.

De fortsatte med att prata om miljönämndens uppdrag. Läs mer här: Västra 
Götalandsregionens miljönämnd.

Diskussion

Efter informationen var det diskussion i könsseparata grupper kring vilka miljöfrågor 
Vänsterpartiet behöver driva regionalt och lokalt under resten av mandatperioden. 
Många bra idéer formulerades, bland annat dessa:

Ø	Upprätta koldioxidbudgetar i kommunerna. Läs mer här: Koldioxidbudget.
Ø	Bygg ut kollektivtrafiken och gör den billigare (helst gratis).
Ø	Verka för bättre renhållning och källsortering, exempelvis användande av
 sopbilar som klarar källsortering på landsbygden så att man slipper köra flera
 turer.
Ø	Gör Fritidsbanken till ett varumärke så att det blir accepterat att låna saker.
Ø	Samordna idéer och motioner mellan kommunerna.
Ø	Samordna biogasinfrastruktur mellan kommunerna.
Ø	Verka för att regionen tillhandahåller en kunskapsbank som inte minst mindre
 kommuner med mindre resurser kan använda.

https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/ansvarsomraden/
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/politiska-organ-a-o/miljonamnden/
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/politiska-organ-a-o/miljonamnden/
https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/koldioxidbudget/compare


Ø	Lyft gamla beslut som inte verkställts.
Ø	Lyft vad gamla motioner och medborgarförslag lett till.
Ø	Verka för mindre matsvinn
Ø	Upphandla mer lokalt.
Ø	Miljöcertifiera skogsvårdsplaner.
Ø	Verka för fler kommunala ängsytor.
Ø	Avsätt pengar till miljöarbete i förslag till kommunal budgetar.
Ø	Utvärdera hur åtgärder under covid-19-pandemin påverkat miljön och utred hur
 sådana åtgärder som haft positiv effekt på miljön kan permanentas.

KOMMANDE NYHETSBREV

Har du förslag på innehåll i kommande nyhetsbrev? Har du mer eller mindre färdig text 
och / eller bilder du vill ha med i ett kommande nyhetsbrev? Ta kontakt med:

 Ø Mats Kristiansson, ersättare i DS, på mats.kristiansson.v@gmail.com

ÅTERKOPPLING

Har du synpunkter på det här nyhetsbrevet eller Vänsterpartiet Skaraborg i allmänhet? 
Har du förslag, till exempel på något du tycker att Vänsterpartiet Skaraborg borde göra 
under covid-19-pandemin eller vad gäller miljöpolitik? Är det något du vill informera 
Vänsterpartiet Skaraborg om? Ta kontakt med:

 Ø Emil Estebanez, ordförande i DS, på emil.estebanez@vansterpartiet.se
 Ø Malin Pettersson, ordförande i DS, på malin.pettersson@vansterpartiet.se

PS: Gamla nyhetsbrev kan hämtas här: Nyhetsbrev.
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