
Till de politiska partierna
i Kristianstads kommun

Kristianstad klimatneutralt 2030 – hur når vi dit?

Fyra frågor till ert parti

1. Är ni positivt inställda till att låta Kristianstads kommun göra stora 
klimatsatsningar inom nedanstående tre områden?
Fördjupa gärna svaret då det är komplexa system.

Trycket från omvärlden ökar. Hela världen måste ställa om samtidigt – inte bara Kristianstad. 
Viljan att ändra gamla vanor växer. Lönsamma och kostnadseffektiva lösningar finns.
Ur denna omställning kan det komma mycket positiva värden för befolkningen. Enbart i 
Kristianstads kommun finns årliga samhällsvinster på hundratals miljoner att göra
genom minskad sjukfrånvaro.
Samhällsvinsterna är särskilt stora för klimatsatsningar som
• återvätning av torvjordar som läcker koldioxid,
• bättre cykelinfrastruktur som ger folkhälsa och
• regenerativt jordbruk som förbättrar odlingsjorden.

2. Hur ställer sig ert parti till nedanstående satsningar i Kristianstads 
kommun?

• Snabbt bygga ut laddinfrastruktur för elfordon.
• Tillåta stora havsbaserade vindkraftsparker.
• Bygga/tillåta storskaliga solcellssystem (till exempel på alla lämpliga tak)
• Bygga solvärmeanläggningar - både små och stora som kan anslutas till fjärrvärme-

systemet.
• Bygga stora anläggningar för att lagra energi (el och värme) till exempel i batterier eller 

genom att omvandla överskottsel till vätgas.

Kristianstad, liksom resten av världen, står inför stora förändringar. För att få ner utsläppen 
av växthusgaser och öka inlagringen av koldioxid måste vi alla ta ansvar och göra vad som 
krävs för att hejda klimatförändringarna. 

Kristianstads kommun har åtagit sig att bli klimatneutral till år 2030, projektet Klimatneutrala 
Kristianstad 2030. Nu vill vi veta hur varje parti förhåller sig till de stora klimatfrågorna.

Inom Klimatneutrala Kristianstad 2030 ska ett klimatkontrakt förnyas och undertecknas 
varje år av den sittande kommunstyrelsen. Årliga förslag till klimatkontrakt arbetas fram 
av tjänstemän. På grund av eventuella maktskiften under perioden måste alla partier vara 
beredda att skriva under. Alla bör därför vara införstådda med innebörden. Samarbete och 
bred enighet är vägen framåt för att säkerställa att de nästföljande åtta åren av klimat-
kontrakt blir lyckade. Vi sitter alla i samma båt oberoende av partipolitiska åsikter. Därför 
behöver alla vara konstruktiva och söka gemensamma nämnare. En god livskvalitet, nu 
och i framtiden, borde vi alla kunna enas om som ett gemensamt mål.

Frågorna fortsätter på nästa sida



Kr i s t ns

ta
d

ai

F F

F

E
O

R

R

R

U

UTSYA
ID

Avsändare
Naturskyddsföreningen i
Kristianstad och Bromölla
Fridays For Future Kristianstad
Kristianstads FN-förening

Mer information?
Om ni önskar information om vilka utsläpp och vilka koldioxidinlagringsmöjligheter vi har, är ni välkomna att 
kontakta Naturskyddsföreningen. Se gärna Klimatverkstadens youtube-video https://youtu.be/3Qp4I7uMuMU 
om just Kristianstads kommuns klimatläge.

Träffas? 
Vi, undertecknande organisationer, kommer gärna och träffar ert parti för att lyssna till och
prata med er om era förslag till klimatsatsningar. 

Skicka svar till kristianstad@naturskyddsforeningen.se senast måndag den 4 april 2022.
Frågor? Mejla oss eller ring Rune Stenholm Jakobsen på 0707-287974.

• Bygga ut och stödja en mer hållbar biogasproduktion till exempel på större lantbruk.
• Skapa en lokal klimatallians för företag inom jordbruk för att lyfta produktion och

konsumtion av vegetabilier och minska utsläppen från djurhållningen
• Kampanja för ett mindre klimatskadligt jordbruk och utöka andelen ekologisk produktion 

(Kravmärkt eller med liknande kriterier).
• Avsätta i storleksordningen 50 Mkr/år i investeringar för utbyggd och förbättrad cykel-

infrastruktur samt cykelkampanjer.
• Initiera genomförande av storskalig återvätning av utdikade torvmarker, exempelvis vid 

Yngsjökärr.
• Ta stora lån och/eller initiera stora gröna obligationer för snabbare utförande av

utsläppsminskande och/eller koldioxidinlagrande satsningar.
• Placera kommunens ekonomiska reserver i sådant som inte bidrar till stora utsläpp av 

växthusgaser.
• Kampanja kraftigt och ihärdigt för att underlätta viljan hos folk att ställa om.
• Införa en bilfri dag.
• Avveckla ägarskapet i flygplatsen och istället använda de årliga 12 miljonerna till klimat-

satsningar.

3. Hur vill ert parti se till att värdefulla betesmarker finns kvar och ut-
vecklas samtidigt som utsläppen från djurhållningen kraftigt minskar?  

Några av kommunens största utsläpp kommer från djurhållningen. Generellt är det kött-
raser 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 fjäder-
fä, måste utsläppen minskas kraftigt.
 

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


