
 

 

Lysekilspartiets klimat- och miljöprogram 

 

Klimatet 

Klimatförändringarna är redan här och påverkar oss. Det måste därför vara ett prioriterat 

arbete att minska CO2 och andra växthusgaser för att hålla temperaturhöjningen till 1,5-2 

grader enligt Parisavtalet. Vi ser redan hur värmeböljor med rekordtemperaturer påverkar 

Europa med följder som skogsbränder, uttorkade floder och minskade eller uteblivna 

skördar. Även i Sverige har vi numera områden som lider av torka och vattenbrist 

regelbundet under somrarna och vi kan också förvänta oss en ökning av skogsbränder. 

Lysekil har inför 2022 antagit 12 klimatlöften av 20 inom ramen för Västra Götalands 

klimatsatsning ”Kommunernas klimatlöften” där alla kommuner i regionen ingår. 2021 antog 

Lysekils kommun 14 löften och uppfyllde 8.  

Lysekilspartiet vill: 

• Det är positivt att kommunen antagit så många klimatlöften men det är också mycket 

viktigt att kommunen arbetar aktivt med att uppfylla de löften man antagit.  

• Att klimatarbetet prioriteras och att ett klimatperspektiv bör införas och finnas med i 

alla beslut där det är relevant. (Precis som vi har ett barnperspektiv.) 

• Att det upprättas en CO2-budget för kommunen, så vi lättare kan se resultaten av 

vårt klimatarbete.  

• Att vi klimatanpassar samhället, både för befintlig och ny bebyggelse samt 

infrastruktur, så att vi står emot de kommande klimatförändringarna som kan 

innebära både fler skyfall med översvämningar och värmeböljor med höga 

temperaturer. Vi har lagt en motion om åtgärder för att förhindra översvämningar på 

Lyseslätten, i Brodalen och i Skalhamn. 

• Gör tätorterna grönare genom att plantera fler träd och andra större växter som kan 

både ge svalka och suga upp regnvatten. 

• Vi har lagt en motion om att ta till vara spillvärmeenergi från Preemraff och därmed 

minska behov av fossil energi. Spillvärmen kan användas i t ex livsmedels- och 

foderindustri som har behov av att koka råvaror. 

 

 



Miljön 

Lysekils kommun har en fantastisk resurs i form av sin vackra natur och långa kustlinje – 

Lysekil är unikt med detta läge. Nya invånare kan attraheras att flytta hit genom att vi visar 

upp vår vackra kommun och vi är många i kommunen som värdesätter den unika naturen 

högt. Därför bör det också vara av högsta prioritet att vara rädd om dessa naturvärden inför 

planering av nya områden för bostäder och industri. Vi bör också se till att ta hand om 

naturen och havet, bland annat genom minska den marina nedskräpningen, sköta våra 

strövområden som Gullmarsskogen, Fjälla och andra naturområden och bevara de 

grönområden som vi har. Lysekils kommun har antagit en Grön Strategi, som är både 

omfattande och innehållsrik.  

Lysekilspartiet vill: 

• Att vi följer och följer upp vår Gröna Strategi, så att detta dokument hålls levande och 

inte blir en ”hyllvärmare”. 

• Lysekilspartiet har lagt en motion om en marin återvinningscentral för att ta hand om 

plastskräp från havet. 

• Att kommunens grönområden utformas så att de gynnar biologisk mångfald och 

pollinerande insekter. Det kan innebära att minska andelen gräsmatteyta som klipps, 

plantera nya växter och träd som gynnar insekter och djurliv mm.  

• Det saknas idag medel i budgeten för naturvård, därför bör resurser avsättas så att 

våra naturområden kan underhållas på ett planerat sätt. 


