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Här kommer Vänsterpartiets svar på era frågor. Då några innehåller väldigt många 
underfrågor har vi försökt svara på varje delfråga för sig, skulle någon del bli svårläst får ni 
återkomma.

Med vänlig hälsning
Mikael Persson
Gruppledare Vänsterpartiet

Fyra frågor till ert parti
1. Är ni positivt inställda till att låta Kristianstads kommun göra stora
klimatsatsningar inom nedanstående tre områden?
• återvätning av torvjordar som läcker koldioxid,

- Vi är positiva till återvätning av torvjordar såväl som återskapande av 
utdikade våtmarker.

• bättre cykelinfrastruktur som ger folkhälsa och
- Absolut och här finns ett antal bra planer men de måste också bli verklighet 

och inte minst måste de bindas samman och fungera hela vägen.
• regenerativt jordbruk som förbättrar odlingsjorden.

- En fråga som är lite svår att svara på de begreppet används på lite olika 
sätt. I grunden är vi positiva till tankarna med växtföljder, koldioxidinlagring 
och mark som är beväxt under hela året. Men också lite nervösa för att 
regenerativt blir en ursäkt för att inte odla ekologiskt.

2. Hur ställer sig ert parti till nedanstående satsningar i Kristianstads
kommun?
• Snabbt bygga ut laddinfrastruktur för elfordon.

- Frågan i sig är enkel att svara ja på. Men den kräver också en utveckling 
kring vem som skall bygga ut och var. Laddinfrastruktur får inte bara bli en 
lyx för den bemedlade medelklass som köper sig egen villa, det krävs även 
en utbyggnad bland tätorternas hyresbostäder. Detta ställer ett särskilt krav 
på ABK att öka takten i sin utbyggnad och också möjliggöra laddning vid 
eget garage eller p-plats.

• Tillåta stora havsbaserade vindkraftsparker.
- Absolut, vi måste dock få försvaret att sluta lägga en våt filt över dessa 

planer.
• Bygga/tillåta storskaliga solcellssystem (till exempel på alla lämpliga tak)

- Ja om vi pratar just tak, läggs de på marken är det mer tveksamt och måste
vägas mot vad marken annars kan användas till.

• Bygga solvärmeanläggningar - både små och stora som kan anslutas till 
fjärrvärmesystemet.

- Ja, men även här att det viktigt att tänka på var de hamnar.
• Bygga stora anläggningar för att lagra energi (el och värme) till exempel i batterier eller
genom att omvandla överskottsel till vätgas.

- Med tanke på hur energiproduktionen i landet ser ut är det tveksamt om 
denna typ av anläggningar skall ligga just i Kristianstad. Det blir förluster vid
både konvertering och överföring och då bör denna typ av anläggningar 
ligga så nära produktionen som möjligt.

• Bygga ut och stödja en mer hållbar biogasproduktion till exempel på större lantbruk.
- I sig en intressant tanke men vi har lite svårt att se hur kommunen skall 

kunna stödja enskilda näringsidkare som större lantbruk. En mer 
framkomlig väg kan vara att bygga ut verksamheten i Karpalund och på det 
sättet få fler lantbruk att lämna till anläggningen.



• Skapa en lokal klimatallians för företag inom jordbruk för att lyfta produktion och
konsumtion av vegetabilier och minska utsläppen från djurhållningen

- Lite svårt att svara på då vi inte vet vad denna klimatallians förväntas göra. 
Vi ser dock gärna en ökning av både produktion och konsumtion av 
vegetabilier.

• Kampanja för ett mindre klimatskadligt jordbruk och utöka andelen ekologisk produktion
(Kravmärkt eller med liknande kriterier).

- Ja
• Avsätta i storleksordningen 50 Mkr/år i investeringar för utbyggd och förbättrad 
cykelinfrastruktur samt cykelkampanjer.

- Svårt att svara på investeringsbehovet per år då flera av de vägar som är i 
störst behov av cykelinfrastruktur inte är kommunens. 

• Initiera genomförande av storskalig återvätning av utdikade torvmarker, exempelvis vid
Yngsjökärr.

- Ja
• Ta stora lån och/eller initiera stora gröna obligationer för snabbare utförande av
utsläppsminskande och/eller koldioxidinlagrande satsningar.

- Otvivelaktigt på nationellt plan, kommunalt är möjligheterna mer 
begränsade och därmed också behovet av lån.

• Placera kommunens ekonomiska reserver i sådant som inte bidrar till stora utsläpp av
växthusgaser.

- Kommunen har inga reserver att placera och kommer troligen inte att få på 
ganska många år

• Kampanja kraftigt och ihärdigt för att underlätta viljan hos folk att ställa om.
- Ja men även här viktigt att det sker på ett sätt där alla kan ansluta. 

Ekologiska val får inte enbart bli en dyr lyx för den med lön kvar i slutet på 
månaden.

• Införa en bilfri dag.
- Svårt så länge kollektivtrafiken är så dåligt utbyggd som den är, satsa 

snarare på ett bilfritt centrum
• Avveckla ägarskapet i flygplatsen och istället använda de årliga 12 miljonerna till 
klimatsatsningar.

- Ja och något vi drivet med stor envishet under flera år
3. Hur vill ert parti se till att värdefulla betesmarker finns kvar och 
utvecklas samtidigt som utsläppen från djurhållningen kraftigt minskar?
Några av kommunens största utsläpp kommer från djurhållningen. Generellt är det köttraser
av nötkreatur som skapar biologisk mångfald i naturbetesmarker. Utsläpp från dessa
djur kan behöva accepteras i viss grad. Men inom övrig djurhållning, främst gris och fjäderfä,
måste utsläppen minskas kraftigt.

- Biologisk mångfald i betesmarker är en parameter när det gäller djurhållning
men inte den enda. Nöt och lamm ger upphov till betydligt mycket mer 
koldioxidutsläpp än gris och fågel. Det som kan konstateras för alla typer av
djurhållning är att det stora konventionella djurfabrikerna måste bort och en 
ekologisk djurhållning måste utvecklas. På ett nationellt plan handlar det om
att skapa ett jordbruk som kraftigt minskar sitt behov av både importerat 
foder och importerad gödning för att istället fokusera på lokala kretslopp.

4. Vad är i övrigt ert partis grundläggande lösningar för att tillräckligt
snabbt sänka utsläppen av växthusgaser och öka koldioxidinlagringen i
kommunen?

- Utbyggd kollektivtrafik som möjliggör såväl jobb, skola som fritidsaktiviteter 
utan bil

- Ökad andel ekologisk och närproducerad mat i kommunens alla 
verksamheter



- Öka andelen träd, buskar och perenner i tätorterna, med satsning på 
inhemska växter

- Satsning på stadsodling genom att omvandla en del av de större gräsytorna
i tätorterna till koloniområden.


