
Vilken	  naturvårds-‐	  respektive	  miljöfråga	  vill	  ert	  parti	  främst	  lyfta	  fram?	  
	  

A. Vilken	  är	  den	  viktigaste	  naturvårdsfrågan	  ni	  kommer	  att	  arbeta	  med	  under	  
mandatperioden	  och	  vilka	  ambitioner	  har	  ni	  i	  det	  arbetet?	  	  
Att	  medverka	  till	  att	  det	  skapas	  fler	  våtmarker	  längs	  Ölmeviken	  och	  Varnumsviken	  
och	  deras	  tillflöden	  och	  att	  kommunen	  kan	  påbörja	  utveckla	  mer	  ekoturism	  som	  kan	  
bidra	  till	  att	  Kristinehamn	  får	  hit	  miljötänkande	  turister.	  

B. Vilken	  är	  den	  viktigaste	  miljöfrågan	  ni	  kommer	  att	  arbeta	  med	  under	  
mandatperioden	  och	  vilka	  ambitioner	  har	  ni	  i	  det	  arbetet?	  

	  	  	  	  	  	  Att	  det	  inrättas	  en	  tjänst	  alt	  projektanställning	  som	  ekolog/miljö	  samordnare	  inom	  
kommunen	  som	  också	  på	  sikt	  kan	  bli	  en	  permanent	  tjänst.	  
C. Vad	  är	  er	  inställning	  i	  klimatfrågan?	  	  

Det	  är	  en	  av	  våra	  viktigaste	  frågor,	  vi	  måste	  tänka	  på	  våra	  generationer	  framåt	  så	  att	  
de	  får	  möjlighet	  till	  en	  ren	  miljö,	  bra	  mat,	  förnyelsebar	  energi,	  ett	  samhälle	  där	  vi	  tar	  
hand	  om	  varandra	  när	  vi	  är	  unga	  och	  när	  vi	  blir	  gamla,	  att	  vi	  tar	  till	  vara	  på	  det	  vi	  har	  
istället	  för	  att	  producera	  nytt	  hela	  tiden.	  	  
	  
	  

	  
På	  nedanstående	  frågor	  önskas	  ja	  eller	  nej	  med	  kort	  motivation.	  	  
Kommer	  ert	  parti	  att:	  	  
	  

1. Verka	  för	  att	  vattenkvaliten	  förbättras	  i	  Ölmeviken	  och	  Varnumsviken?	  	  
(Ett lokalt åtgärdsprogram för Ölmeviken och Varnumsviken utarbetades och 
remissbehandlades 2012. Programmet har ännu inte förts upp till fullmäktige). Ja, 
detta åtgärdsprogram vill Miljöpartiet lyfta upp igen och arbete utifrån de underlag 
och förslag som man kom fram till i denna utredning. 	  

	  
2. Verka	  för	  att	  kommunens	  skogsskötsel	  till	  övervägande	  del	  inriktas	  på	  ökad	  biologisk	  

mångfald	  och	  höjda	  rekreationsvärden?	  Ja,	  vi	  vill	  möjliggöra	  utökade	  möjligheter	  för	  
invånarna	  i	  kommunen	  att	  få	  ta	  del	  av	  de	  nära	  naturresurser	  vi	  har	  i	  vår	  kommun	  och	  
ge	  utökat	  skydd	  för	  de	  biotoper	  som	  finns	  kring	  kommunen.	  

	  
3. Verka	  för	  att	  strandskyddslagen	  följs	  och	  då	  tillämpas	  särskilt	  restriktivt	  vid	  Vänern?	  	  

	  	  Vi vill stärka strandskyddet och där igenom bevara viktiga kulturvärden, men också 
ge möjlighet till att pröva bygglov vid sjöar med mindre bebyggelse invid.	  	  	  

	  
4.	  Verka	  för	  att	  kommunens	  grönområden	  värderas	  och	  ges	  ett	  ökat	  skydd	  i	  en	  
Grönstrukturplan?	  Ja,	  genom	  att	  aktualisera	  översiktsplanen	  från	  2004	  och	  se	  till	  att	  frågan	  
lyfts	  till	  kommunfullmäktige.	  

	  
1. Verka	  för	  att	  översiktsplanens	  intentioner	  om	  ett	  sammanhängande	  och	  tillgängligt	  

grönområde	  förverkligas	  längs	  stranden	  från	  Kroksvik	  till	  Bobacksviken?	  Detta	  vill	  vi	  



ta	  in	  mer	  information	  kring	  och	  ta	  del	  av	  det	  som	  arbetats	  fram	  kring	  denna	  plan	  och	  
samla	  in	  åsikter	  från	  kommuninvånare	  kring	  denna	  frågan.	  

	  
2. Verka	  för	  att	  en	  kommunal	  klimatanpassningsplan	  tas	  fram?	  Ja!	  Det	  anser	  vi	  vara	  

väldigt	  viktigt!	  
	  
3. Verka	  för	  att	  en	  "kött	  fri	  dag"	  införs	  i	  våra	  skolor?	  Ja,	  detta	  förslag	  har	  Miljöpartiet	  

lagt	  fram	  tidigare.	  
	  
4. Verka	  för	  att	  maten	  i	  kommunens	  skolor	  och	  äldreboenden	  i	  stor	  utsträckning	  blir	  

närproducerad	  och	  ekologisk?	  Ja!	  Detta	  har	  Miljöpartiet	  som	  ett	  rikspartiförslag,	  och	  
vi	  har	  även	  ett	  förslag	  på	  hur	  detta	  kan	  genomföras	  i	  vår	  kommun	  vid	  upphandlingar.	  

	  
5. Verka	  för	  att	  kommunen	  anställer	  en	  naturskolepedagog?	  

Ja,	  om	  detta	  möjligen	  kan	  ingå	  i	  ekolog/miljösamordnarens	  uppgifter	  att	  vara	  ute	  och	  
informera.	  
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