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Svar	  från	  Vänsterpartiet	  Kristinehamn	  2014-‐09-‐03	  
	  
till	  Sällskapet	  för	  Naturskydd	  i	  Kristinehamn	  
	  
	  
Miljömärkning	  av	  lokalpolitiken	  i	  Kristinehamn.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
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	  samtidigt	  som	  de	  tillgängliggörs	  genom	  parkeringsplatser,	  
strövstigar	  och	  fågeltorn.	  

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	  som	  miljösamordnare/kommunekolog	  med	  uppdrag	  att	  
arbeta	  offensivt	  och	  uppsökande	  på	  skolor,	  arbetsplatser,	  företag,	  i	  bostadsområden,	  
i	  jordbruk	  och	  skogsbruk	  för	  att	  öka	  kunskaper	  och	  medvetenhet	  men	  också	  för	  visa	  
på	  vägar	  till	  förändring.	  

C. Vad	  är	  er	  inställning	  i	  klimatfrågan?	  	  

Vi	  tar	  klimatförändringshotet	  på	  största	  allvar	  och	  det	  präglar	  vår	  miljöpolitik	  
nationellt,	  regionalt	  och	  lokalt	  när	  det	  gäller	  kollektivtrafik,	  energikällor	  och-‐	  
förbrukning	  och	  livsmedelskonsumtion.	  
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På	  nedanstående	  frågor	  önskas	  ja	  eller	  nej	  med	  kort	  motivation.	  	  
Kommer	  ert	  parti	  att:	  	  
	  

1. Verka	  för	  att	  vattenkvaliten	  förbättras	  i	  Ölmeviken	  och	  Varnumsviken?	  	  
Ja,	  genom	  att	  verka	  för	  utveckling	  av	  våtmarker	  och	  snarast	  följa	  upp	  det	  
remissbehandlade	  åtgärdsprogrammet	  i	  kommunfullmäktige.	  Se	  under	  A	  ovan!	  

2. Verka	  för	  att	  kommunens	  skogsskötsel	  till	  övervägande	  del	  inriktas	  på	  ökad	  biologisk	  
mångfald	  och	  höjda	  rekreationsvärden?	  	  
Ja,	  genom	  att	  verka	  för	  att	  Grön	  skogsbruksplan	  snarast	  färdigbehandlas	  och	  
förverkligas.	  

3. Verka	  för	  att	  strandskyddslagen	  följs	  och	  då	  tillämpas	  särskilt	  restriktivt	  vid	  Vänern?	  	  	  	  	  	  
Ja,	  genom	  att	  fortsätta	  bevaka	  detta	  i	  berörda	  nämnder	  och	  kommunfullmäktige.	  

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

5. Verka	  för	  att	  översiktsplanens	  intentioner	  om	  ett	  sammanhängande	  och	  tillgängligt	  
grönområde	  förverkligas	  längs	  stranden	  från	  Kroksvik	  till	  Bobacksviken?	  	  
Ja,	  genom	  att	  fortsätta	  att	  uppmärksamma	  detta	  i	  detaljplanearbetet.	  

6. Verka	  för	  att	  en	  kommunal	  klimatanpassningsplan	  tas	  fram?	  	  
Ja,	  vi	  vill	  vara	  aktiva	  i	  den	  processen.	  

7. Verka	  för	  att	  en	  "kött	  fri	  dag"	  införs	  i	  våra	  skolor?	  
Ja,	  vi	  tar	  gärna	  upp	  detta	  i	  skolnämnden	  och	  tekniska	  nämnden.	  

8. Verka	  för	  att	  maten	  i	  kommunens	  skolor	  och	  äldreboenden	  i	  stor	  utsträckning	  blir	  
närproducerad	  och	  ekologisk?	  
Ja,	  detta	  är	  helt	  i	  linje	  med	  att	  vi	  har	  medverkat	  till	  att	  kommunen	  både	  har	  blivit	  en	  
milleniekommun	  och	  Fair	  Trade	  -‐	  kommun.	  

9. Verka	  för	  att	  kommunen	  anställer	  en	  naturskolepedagog?	  
Ja,	  men	  detta	  kan	  också	  vara	  en	  del	  i	  arbetsuppgifterna	  för	  den	  offensive	  
miljösamordnaren/kommunekologen.	  
	  
	  
	  
Enligt	  uppdrag	  från	  Vänsterpartiet	  Kristinehamn,	  
	  
Magnus	  Wallengren,	  KF-‐ledamot,	  KN-‐ordf.	  o	  suppl.	  I	  MBN	  

            
            magnus.wallengren@kristinehamn.se 
 
             Tfn 070-236 82 35 


