
Intervjufrågor till partier i kommunvalet i Härjedalen

1. Vad vill ni göra för att förbättra hållbarheten i Härjedalens kommun, både inom
kommunens egna verksamheter och inom kommunen som helhet?

2. Skulle ni säga ja eller nej till att alla kommunens verksamheter, till exempel skolan
(där vi ungdomar lär oss hur man ska bete sig inför framtiden), ska återvinna (glas,
plast, metall, papper) och sopsortera (brännbart, kompost)?

3. Skulle ni säga ja eller nej till att kommunens verksamheter alltid ska undersöka om
det finns begagnat eller miljövänligt producerade alternativ vid inköp?

4. Skulle ni säga ja eller nej till att ha en policy att majoriteten av mötena i kommunen
ska ske på länk för att minska andelen transporter?

5. Hur högt prioriterar ni miljö-och hållbarhetsfrågor, bör alla kommunens beslut tänkas
igenom ur ett hållbarhetsperspektiv? (Ja eller nej samt kort motivering)

6. Vad tänker ni kring de omfattande globala miljöproblemen, den globala
uppvärmningen, artdöden, avskogning, utsläpp av miljöfarliga ämnen m.m. Är det
avgörande problem eller mindre viktiga frågor? (Kort svar med motivering).

7. Vilka tre frågor tycker ni är de viktigaste inför valet?

Skriv ert partis namn som rubrik och klistra in de svar ni fått i detta dokument:



Anders Häggkvist Centerpartiet

1. Vad vill ni göra för att förbättra hållbarheten i Härjedalens kommun, både inom

kommunens egna verksamheter och inom kommunen som helhet?

Centerpartiet vill genom vår politik fasa ut fossil energi. Och istället uppmuntra sol, vind, vatten och

biobränslen.

I kommunen vill vi spara energi genom att anpassa våra lokaler/fastigheter till det vi behöver. Det

spar både på miljö och ekonomi. Minska på transporter. Äta närproducerat. Använda mer

välfärdsteknik.

2. Skulle ni säga ja eller nej till att alla kommunens verksamheter, till exempel skolan (där vi

ungdomar lär oss hur man ska bete sig inför framtiden), ska återvinna (glas, plast, metall,

papper) och sopsortera (brännbart, kompost)?

Centerpartiet säger ja till ett kretsloppssamhälle. I det ingår att vi alla behöver bli bättre på att sop o

källsortera.

3. Skulle ni säga ja eller nej till att kommunens verksamheter alltid ska undersöka om det

finns begagnat eller miljövänligt producerade alternativ vid inköp?

Centerpartiet säger ja till att återanvända begagnat, där det är möjligt.

Vi vill också att man så långt som möjligt ska kunna välja närproducerade produkter. Ett lysande

exempel som vi är stolta över är ”ko på rot” där vi hittat ett sätt att få Härjedalskt kött på tallrikar på

skolor och i äldreomsorgen.

4. Skulle ni säga ja eller nej till att ha en policy att majoriteten av mötena i kommunen ska ske

på länk för att minska andelen transporter?

Vi säger ja till att ha mer möten via digital teknik. Ett beslut vi nyss tagit i kommunen.

5. Hur högt prioriterar ni miljö-och hållbarhetsfrågor, bör alla kommunens beslut tänkas

igenom ur ett hållbarhetsperspektiv? (Ja eller nej samt kort motivering)

Vi prioriterar miljö o hållbarhet högt. I grunden är ”fotosyntesen” den enda hållbara tillväxt man på

sikt man kan räkna med. Men ibland finns konflikter. Vad är bäst? Att köpa ekologisk potatis som

behövt långa transporter. Eller närproducerad potatis som gödslats med konstgödsel. I detta fall har

vi valt det senare alternativet.



6. Vad tänker ni kring de omfattande globala miljöproblemen, den globala uppvärmningen,

artdöden, avskogning, utsläpp av miljöfarliga ämnen m.m. Är det avgörande problem eller

mindre viktiga frågor? (Kort svar med motivering).

Den globala uppvärmningen är ett stort hot. Men om vi bara slutar att gräva upp kol olja naturgas

(fossila bränslen) och istället använder levande bränslen, (biobränslen) uppe på jordytan så späder vi

inte på växthuseffekten. Det är en av grunderna i Centerpartiets politik.

Avskogningen som sker i regnskogar är förkastligt. För där får avskogningen enorma konsekvenser i

temperaturhöjning, erosioner, utrotning av växter och djur, svält, mm.

Att använda skogen i Sverige är en viktig faktor i omställningen för att komma till rätta med

klimathotet.

Centern anser att det är viktigt att komma bort från gift i vår vardag. Därför viktigt att vi tillverkar mat

och produkter giftfritt.

7. Vilka tre frågor tycker ni är de viktigaste inför valet?

I Härjedalen är det att vi behöver bli fler som bor här. Här finns plats och möjligheter för ett socialt,

ekonomiskt och miljömässigt hållbart liv.

Vi ser upprustningen av Inlandsbanan som en av den viktigaste åtgärden för ett hållbart Sverige.

Vi behöver också skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna rusta och bygga nya skolor och

äldreboenden. Detta skapas om vi fokuserar på kärnuppdragen, skola vård omsorg och väljer bort

saker vi inte behöver syssla med.

Med vänlig hälsning

Anders Häggkvist C

070 339 13 51



Karin Holmin Vox Humana

Tack för mailet. Vilka bra och viktiga frågor ni ställer till oss!

Här kommer svar från Vox Humana:

1. Vi vill vara med och bidra till att hållbarhetsfrågor lyfts fram och får ta plats.

2. Ett tydligt och självklart JA.

3. JA. Idag vet vi att det köps in alldeles för mycket nya möbler mm. Det är inte OK.

4. Självklart JA.

5. JA. Vi vill att det ska vara mer fokus på hållbarhetsfrågor i all ärendeberedning och

vid beslutstillfällen. Fler medborgardialoger.

6. Det är avgörande problem. Läget som råder på vår planet är mycket allvarligt. Alla

måste vara med och bidra för att få stopp på den mycket oroväckande

utvecklingen. Alla kan göra något.

7. Hållbarhet. Förskola och skola. Vård och omsorg.

Mvh

Karin Holmin, Ordförande Folkets röst-Vox Humana



Socialdemokraterna - Lars-Gunnar Nordlander

1. Vad vill ni göra för att förbättra hållbarheten i Härjedalens kommun, både inom
kommunens egna verksamheter och inom kommunen som helhet?

Svar: Förbättra energianvändningen i kommunens lokaler, fortsätta med utbyggnad av solceller på
kommunens fastigheter, bidra till utbyggnad av laddinfrastruktur och tankställen för fordonsgas samt
förbättra källsortering och återvinning i kommunens verksamheter.

2. Skulle ni säga ja eller nej till att alla kommunens verksamheter, till exempel
skolan (där vi ungdomar lär oss hur man ska bete sig inför framtiden), ska återvinna (glas,
plast, metall, papper) och sopsortera (brännbart, kompost)?

Svar: Vi säger ja till det. Det pågår ett arbete i kommunen med en kretsloppsplan som ska gälla i
kommunens verksamheter och det vill vi se förverkligat.

3. Skulle ni säga ja eller nej till att kommunens verksamheter alltid ska
undersöka om det finns begagnat eller miljövänligt producerade alternativ vid inköp?

Svar: Kommunens inköp är ofta styrda av större upphandlingar. Vi är positiva till att se över
miljö- och hållbarhetskrav i våra upphandlingar.

4. Skulle ni säga ja eller nej till att ha en policy att majoriteten av mötena i
kommunen ska ske på länk för att minska andelen transporter?

Svar: Vi har idag möjlighet att delta via länk på de flesta möten och det vill vi fortsätta med.

5. Hur högt prioriterar ni miljö-och hållbarhetsfrågor, bör alla kommunens
beslut tänkas igenom ur ett hållbarhetsperspektiv? (Ja eller nej samt kort motivering)

Svar: Ja, vår vision är ett hållbart Härjedalen och de strategiska målen i kommunens budget utgår
från Agenda 2030 målen för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

6. Vad tänker ni kring de omfattande globala miljöproblemen, den globala
uppvärmningen, artdöden, avskogning, utsläpp av miljöfarliga ämnen m.m. Är det avgörande
problem eller mindre viktiga frågor? (Kort svar med motivering).

Svar: Det är naturligtvis allvarliga frågor där kommunen ska bidra genom att ta ansvar för sin del,
samtidigt behöver vi ha en utveckling i kommunen om vi ska kunna behålla en god välfärd. Vi tror att
en bra utveckling skulle vara etableringar inom den gröna industrialisering som Sverige nu upplever.

7. Vilka tre frågor tycker ni är de viktigaste inför valet?
Svar: Fortsatt arbete med arbetsmiljön inom äldreomsorgen, förbättrade möjligheter till
vidareutbildning i bristyrken och nyproduktion av hyresrätter i områden med bostadsbrist.


