
 
 

 
 
 

Var står Härjedalens partier i Klimatfrågan? 
En enkätundersökning bland partierna i kommunfullmäktige i Härjedalens kommun genomförd under våren 2022. Undersökningen utfördes av Nätverket för Hållbarhet i 

Härjedalen i syfte att tydliggöra partiernas ståndpunkter i klimatfrågor, lokala som globala, inför valet hösten 2022. 
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Forskningen visar att Sverige bör nå nollutsläpp redan 2035 för att göra sin del av Parisavtalet. Bör kommunen ha uppnått nollutsläpp till år 
2035? Om inte, till när? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Kanske Ja Ja Ja Nej Nej Ja Kanske 
 Vi anser att kommunen 

stadigt bör minska sina 
koldioxidutsläpp vid 
renoveringar, 
nybyggnationer, byte av 
värmesystem och inte 
minst i fordonsparken. 
Detta måste samtidigt 
balanseras mot de 
praktiska och ekonomiska 
förutsättningarna i en till 
ytan stor, glest befolkad 
kommun med dåligt 
utbyggd kollektivtrafik. I 
den bästa av världar vore 
det möjligt till 2035. I 
praktiken tror vi att det 
tar längre tid och har 
svårt att sia om ett 
slutdatum. Ju större 
förutsättningar vi får till 
grön omställning från den 
nationella nivån och ju 
större framsteg som görs 
i den tekniska 
utvecklingen desto 
snabbare går det.  

Härjedalen har 
bättre 
förutsättningar 
att lyckas med 
det än andra 
delar av 
Sverige. 

  Med Moderaternas 
politik ska Sverige nå 
det långsiktiga om 
nettonollutsläpp 
senast år 2045, 
samtidigt som vi 
bidrar till att minska 
klimatutsläppen 
globalt. Genom att 
bedriva en 
klimatpolitik som 
förenar minskade 
utsläpp med 
ekonomisk tillväxt 
kan vi vara ett 
internationellt 
föredöme. 
 

Ett nollutsläpp till 2035 
är helt orealistiskt. Vi 
anser även att ett krav 
på nollutsläpp är helt 
omöjligt. 
 

 Kanske möjligt att 
uppnå med 
kommunens 10.000 
invånare om både 
plus- och 
minusposter räknas. 
Med hänsyn till den 
expanderande 
turismindustrin och 
det uppkomna 
omvärldsläget kan 
det vara omöjligt att 
nå målet i 
Härjedalens 
kommun. Vi behöver 
lära oss mera om 
mätmetoder och vad 
som inkluderas i 
balansräkningarna. 
Vi behöver också ha 
en genomarbetad 
konsekvensanalys så 
vi vet bättre hur 
olika 
förändringsfaktorer 
påverkar samhället 
och befolkningen.  
 

 
  



Över 30 kommuner har redan antagit en koldioxidbudget. Anser ni att Härjedalen (utöver Jämtland) ska anta en vetenskapligt baserad 
koldioxidbudget som följs upp årligen? Om nej/kanske, utveckla gärna ert svar. 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej 
  Vi är en liten 

kommun med 
begränsade 
resurser, men för 
den skull ska 
strävan att vara 
koldioxidneutrala 

  Vi Moderater anser 
att behovet av en 
speciell 
koldioxidbudget är 
tillgodosett i 
kommunens energi- 
klimatstrategi för 
åren 2020-2030, med 
namnet 
Fossilbränslefritt 
2030 Jämtlands län. 
Energi- och 
klimatstrategin utgår 
från FN:s globala 
klimatmål och de mål 
Sveriges riksdag har 
beslutat. Strategin 
innehåller en 
koldioxidbudget för 
Jämtlands län med 
ambitionsnivåer för 
länet. 

Tack vare att 
Härjedalen på grund av 
sin natur och låga 
invånarantal binder upp 
mer koldioxid än vad vi 
släpper ut så behövs 
ingen sån i Härjedalen. 

 Kommunen ska 
fokusera på sina 
kärnverksamheter och 
anlita extern expertis 
vid behov, för att 
minska 
kommunorganisationen. 
“Kanske”, om statliga 
medel avsätts. Vi 
behöver dock lära oss 
mera vad det innebär - 
se föregående svar.  

 

 
  



Anser ni att kommunen ska verka för att minska personbilstrafiken inom kommunen? Om ja, med vilka åtgärder? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Ja Ja Ja Kanske Nej Nej Ja Ja 
Arbeta för bättre och 
billigare 
kollektivtrafik, 
digitala möten och 
utbildningar, 
möjliggöra 
hemarbete. 
Persontrafik på 
inlandsbanan  

 

Härjedalens kommun ska 
fortsätta verka för att 
möjliggöra hemarbete och 
minska tjänsteresor i så 
stor utsträckning som 
arbetet tillåter. Något som 
fått bra förutsättningar i 
och med de digitala 
mötesformer vi blivit van 
under pandemin. 

Ja, genom 
smartare 
transportlösningar 
ex samåkning och 
utökad 
kollektivtrafik. 
Minska resandet 
med digitala 
lösningar vid 
möten. Fortsätta 
ge medarbetare 
möjlighet att 
jobba hemifrån. 
Det är fel att 
förbjuda 
bilresandet, det 
som är viktigt är 
att hitta 
miljövänliga 
drivmedel. 

Utbyggd 
kollektivtrafik, 
samåkning, jobba 
hemifrån, 
teamsmöten, 

I så fall med goda 
alternativ till bilen att ta 
sig till turistområden. 
Idag kör de flesta 
turister med egen bil 
som ger stora 
belastningar på vägar 
och som är dåligt ur 
miljösynpunkt särskilt 
under lovveckor samt 
under övriga 
vinterhalvåret. 

Huvudmålet är att 
minska utsläpp av 
växthusgaser genom 
att framtida 
personbilsflotta blir 
fossilfri. 

 Samåkning. Utökad 
kollektivtrafik. Fler 
digitala möten. 
Distansarbete. 

Kommunen har redan 
i hög utsträckning sina 
möten digitalt, vilket 
Härjedalspartiet 
fortsatt uppmuntrar. 
Det måste dock ske 
med hänsyn till de 
olika verksamheternas 
ibland speciella behov, 
för att till exempel 
inte äventyra 
kvaliteten i skola, vård 
och omsorg.   
Öka takten i 
utbyggnad av snabbt 
bredband till alla 
fastigheter i hela 
kommunen. Det ökar 
möjligheterna till t.ex. 
digitala möten, arbete 
och studier på distans 
samt företagande i 
glesbygden.  
Förbättra 
infrastrukturen - 
kollektivtrafik, 
Inlandsbanan rustas 
för persontrafik och 
godstransporter. 
Mobila enheter för 
t.ex. mammografi och 
bilbesiktning minskar 
behovet av privat 
resande. 

 
  



Vill ert parti se avgiftsreduktioner inom kollektivtrafiken? Om ja, precisera vad ni vill här: 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Kanske Nej Ja Ja Nej Nej Ja Kanske 
Vi vill halvera priset 
på kollektivtrafik 

 Men den dagen 
vi har en 
fungerande 
infrastruktur och 
kollektivtrafik 
kan vi tänka om. 

Unga och pensionärer 
bör få 
avgiftsreducering i 
större utsträckning än 
vad de får nu. 

För att främja kollektivt 
åkande måste vi 
subventionera ännu 
mera från 
kommunerna. Det är 
inte rimligt när det blir 
billigare att åka egen bil 
jämfört med att ta 
bussen. 

I första hand vill vi se 
en utbyggd 
kollektivtrafik. 

 Risk & 
konsekvensanalyser 
med olika alternativ bör 
tas fram. Helt 
avgiftsfritt alternativt 
avgiftsreduktion tror vi 
skulle främja nyttjandet 
av kollektivtrafik. 

Om en genomarbetad 
kalkyl kan motivera 
det ur ekonomisk, 
miljö- och 
resurssynvinkel så kan 
det vara en bra lösning 
för fler än studerande 
ungdomar och 
pensionärer. 

 
Vill ni ta bort tjänsteresor med flyg inom den kommunala organisationen? Om ja, till när? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Kanske Nej Nej Nej Kanske Nej Nej Ja Nej 
Det ska i möjligaste 
mån undvikas med 
flyg. Men det är inte i 
dagsläget möjligt att 
totalförbjuda då det 
är övrigt dåliga 
kommunikationsvägar 
till och från 
kommunen 

 Viktigt att flygen 
kan drivas med 
klimatsmarta 
drivmedel. Den 
dagen vi har en 
bättre 
infrastruktur kan 
flyget komma i 
andra hand. 

Svarat nej men det är 
en fråga från resa till 
resa med tanke på 
vårt läge. Bör gås 
igenom vid längre 
resor. Samåkning bör 
ske i alla lägen där 
det är möjligt. 

 Det är inte aktuellt i 
Härjedalens kommun 
då i stort sett inga 
tjänsteresor sker med 
flyg. 

 I de fall det är möjligt 
fr.o.m. 1 januari 2023 

Beror på längden på 
resorna, tidsvinsten 
och möjligheten att 
resa med tåg på 
aktuell sträcka. Vi ser 
gärna ett adaptivt 
underlag för att 
kontinuerligt mäta 
resursförbrukning och 
miljöpåverkan för att 
successivt ta beslut 
om avvägningen hur 
mycket flyg kan 
motiveras. 



Vill ni ta bort kommunens subventioner av den lokala flygplatsen (i förekommande fall)? Om ja, till när? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Då vi är med i green 
flyway så vil vi hellre 
att vår flygplats ska 
ligga i framkant och 
driva på 
omställningen till 
elflyg. För 
kommunens 
utveckling är 
fortfarande en 
flygplats nödvändig.    

 Härjedalens 
flygplats har 
trafikplikt vilket 
förpliktigar 
kommunen att 
lägga pengar där 
men det är 
staten som är 
den som 
subventionerar 
mest. 

  Nej. Kommunen skall 
dock i all verksamhet 
om möjligt 
eftersträva 
hållbarhet. 

  Flygplatsen har 
mycket stor strategisk 
betydelse för vår 
kommunala 
beredskap, exempelvis 
genom 
brandbekämpning och 
ambulansflyg. 
Möjligheten till snabba 
affärsresor är av vikt 
för det lokala 
näringslivet och för att 
få hit statliga 
myndigheter. 
Kommunen bör 
undersöka 
möjligheten till 
beredskapsflygplats i 
Sveg. Se även svar på 
föregående fråga. 

  



Ska kommunen ställa krav på klimatneutralitet vid markanvisningar och exploateringsavtal? Utveckla gärna ert svar. 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Kanske Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja 
Vi ser redan idag en 
alldeles för kraftig 
exploatering i fjäll. Så 
att ställa högre krav 
på vid exploatering är 
jätteviktigt. 

Svaret är relaterat till 
åtgärder som initierats av 
kommunen, då vi uppfattat 
att det är svårt att ställa 
särkrav mot utomstående 
exploatörer utifrån 
gällande lagstiftning. Vi 
tycker att det är bra om 
kommunen väljer ett 
utförande som har litet 
eller ingen påverkan på 
klimatet. Samtidigt finns 
alltid en ekonomisk och 
praktisk aspekt, då 
exploateringen i så fall 
borde kräva 
fossilbränslefria maskiner i 
markarbetena. 

Strävan ska 
naturligtvis vara 
det men det är 
svårt att ställa 
kraven. 

 Beror också på vilka 
effekter det får gällande 
skogsmark, fjällnära 
områden m.m. Vi vill 
inte se regler som 
försvårar exploatering 
in absurdum. 

Kommunen skall inte 
ha egna regler utan 
skall förhålla sig till de 
lagar som finns 
nationellt, men skall 
dock i all verksamhet 
om möjligt 
eftersträva 
hållbarhet. 

Däremot ska stor 
hänsyn tas till den 
lokala miljön. 

 Kortsiktig exploatering 
ska ses över, vi 
behöver ha en 
långsiktigt hållbar 
förvaltning av 
kommunens resurser 
och naturtillgångar. 
Kommunen bör 
dessutom ställa 
ytterligare krav ur 
flera aspekter vad 
fortsatt exploatering 
innebär för 
kommunen och de 
lokala bygderna i form 
av långsiktig 
strukturförändring, 
social, ekonomisk och 
miljömässig 
hållbarhet. 

 
  



Ska kommunen främja byggande av hus i trä (i stället för betong) och produkter som foamglas i samband med markanvisningar och 
exploateringsavtal? Utveckla gärna ert svar. 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Ja Ja Kanske Ja Nej Nej Kanske Ja 
 Svaret är relaterat till 

åtgärder som initierats av 
kommunen, då vi uppfattat 
att det är svårt att ställa 
särkrav mot utomstående 
exploatörer utifrån 
gällande lagstiftning. I 
slutänden kan ekonomiska 
aspekter spela in i en 
avvägning. 

Viktigt att hitta 
naturliga och 
klimatsmarta 
lösningar vid 
byggande. 

 Främja-absolut men 
inte kräva. 

Kommunen skall inte 
ha egna regler utan 
skall förhålla sig till de 
lagar som finns 
nationellt, men skall 
dock i all verksamhet 
om möjligt 
eftersträva 
hållbarhet. 

 Så långt det är möjligt 
ska kommunen främja 
byggande av hus i trä. 

Ja, det är naturligtvis 
en bra anpassning till 
såväl miljö- och 
resursaspekter som 
den lokala 
kulturtraditionen. Det 
finns konstruktioner 
med låg 
miljöpåverkan, där 
endast råmaterial i 
form av trä ingår. 

 
  



Ska kommunen investera i elförsörjning och fjärrvärme som är utsläppsfria (vind, solvärme, bergvärme, spillvärme mm)? Om ja, hur då? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Ja Ja Kanske Ja Ja Ja Ja Nej 
Kommunen ska 
investera i solceller på 
sina egna byggnader. 
Kommunen skall vara 
positiv till alla former 
av förnyelsebar 
energi. 

Genom att arbeta aktivt 
med att förse våra 
byggnader med solceller 
och att byta ut oljepannor 
och pelletspannor mot 
bättre alternativ. 

 Svårt att svara på 
vilken sorts 
kraft/elförsörjning 
som är bäst då det 
varierar så mycket i 
vad man ska använda, 
nu när utvecklingen 
går framåt och vissa 
försörjningsalternativ 
inte är ok längre, tex 
vindkraft som har 
stort motstånd nu. 

Vid nybyggen av 
kommunala 
verksamheter borde det 
vara möjligt att 
investera i t ex solceller 
eller bergvärme. 

Ja, när det är 
ekonomiskt 
försvarbart. Vi anser 
även att kärnkraft 
skall byggas i de delar 
av landet där mest el 
konsumeras, för oss 
Moderater en viktigt 
och seriös 
klimatåtgärd. 

Om vind tas bort från 
frågan. 

Satsningar på fossilfria 
elförsörjningsalternativ i 
kommunala fastigheter. 

Kommunen ska 
fokusera på sina 
kärnverksamheter, 
kompetens för 
affärsverksamhet kan 
saknas inom 
kommunala 
förvaltningen.  
Storskalig vindkraft 
hör inte hemma hos 
oss i Härjedalen, den 
skapar buller och 
andra olägenheter i 
närmiljön och 
påverkar flora och 
fauna negativt. 
Vi ser positivt på 
solceller för el, 
solpaneler och 
bergvärme för 
uppvärmning.  
Det kan vara svårt att 
få ekonomi och 
funktion på fjärrvärme 
i en glesbygdskommun 
som vår.   
Vi anser att det bör 
forskas mera på 
hållbara 
energilösningar.  
Elanvändningen i 
samhället i stort bör 
dessutom sänkas. 
Systemet med mycket 
hög elanvändning i 
delar av landet, och 
produktion i andra 
delar, är sårbart på 
många sätt. 



Ska kommunen satsa mer på att restaurera våtmarker? Om ja, hur då? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Kanske Ja Ja Ja Kanske Nej Ja Nej 
Täppa till utdikade 
gamla våtmarker som 
inte används. Ställa 
högre krav på att 
marken där det 
brutits torv skall 
återställas fortare 

Vi tycker att kommunen 
kan vara bidragande i 
våtmarksprojekt, men 
kommer inte att vara 
ensam projektägare. 

De ska inte driva 
projekt men 
uppmuntra och 
bistå projekt, 
exempelvis 
Tännäs 
våtmarksprojekt. 

Det är nödvändigt 
med tanke på vår 
fauna och natur. 

Röjning av träd och 
buskar, säkerställa att 
det inte växer igen, 
proppa diken med virke 
etc. 

Vi anser att det är 
markägarens uppgift. 
Är kommunen 
markägare så kan det 
vara aktuellt. 

 Vet ej hur bara att det 
är absolut nödvändigt. 
Experter inom området 
kan svara på hur. 

Bedömningsvis är inte 
våtmarker det största 
naturvårdsunderskottet 
i Härjedalen, utan det 
finns större anledning 
att arbeta för mer av 
exempelvis naturliga 
gräsmarker. 

 
  



Ska kommunen ställa hållbarhetskrav i all upphandling och inköp av livsmedel, varor och tjänster? Om ja, vilka krav? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Nej Ja Ja Ja Kanske Nej Ja Ja 
Kommun ska köpa 
större del 
lokalproducerade 
livsmedel samt 
ekologiskt och etiskt 
producerade 
livsmedel. 

 Ja i den mån 
upphandlingsreglerna 
tillåter det. Det kan 
vara viktigare att titta 
på närproducerat än 
ekologisk stämpel. 

Ja, det är viktigt, 
och det är lika 
viktigt att vi gör 
det enkelt för 
människor att 
odla och sälja 
livsmedel som är 
närodlat. 

Avseende transporter 
framförallt är det en 
stor fördel att kunna 
påverka så att våra 
inköp inte ska vara 
beroende av långa 
sträckor utan att det vi 
kan inhandla lokalt 
och nära är viktigare. 

Moderaterna anser att 
det är omöjligt att ställa 
hållbarhetskrav vid all 
upphandling, men 
självklart skall det vara 
en del av 
upphandlingsförfarandet 
när det är rimligt. Vi 
anser att det skall vara 
lättare att köpa in mer 
lokalt och främja 
närproducerat. Vi anser 
att skatter på el och 
drivmedel skall vara 
lägre för att främja det 
lokala, regionala och 
nationella 
producerandet istället 
för att importera 
livsmedel, varor och 
tjänster. 

 Genom att ställa 
hållbarhetskrav i all 
upphandling kan 
kommunen bidra till att 
miljökvalitetsmålen nås. 
Mer fokus på närodlat 
och närproducerade 
produkter. Riktad 
upphandling är ett 
alternativ som möjliggör 
inköp av mindre partier 
från "små" lokala 
producenter. 

Ja, i princip. Dock måste 
dessa krav vägas mot 
ekonomiska realiteter. 
Så länge de 
administrativa 
kostnaderna och 
anskaffningskostnaderna 
är försvarbara, bör 
kommunen undersöka 
möjligheterna att välja 
miljö- och 
hållbarhetsmässigt bästa 
alternativ vid inköp. Det 
innebär antagligen att 
kraven inte kan 
tillfredsställas på kort 
sikt i alla sektorer, utan 
en omläggning måste 
ske över tid och 
eventuellt i samverkan 
med omkringliggande 
kommuner. 

 
  



Anser ni att kommunen ska verka för utökade möjligheter för invånarna att själva (enskilt eller i föreningar) odla sina livsmedel? Om ja, hur? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Ja Ja Ja Ja Kanske Ja Ja Ja 
Kommunen bör 
upplåta mark för tex 
kolonilotter i varje by 
samt i Härjegårdars 
lägenhetskvarter 

Genom att ställa 
kommunal mark till 
förfogande där så är 
möjligt och intresse finns. 

Kommunen kan 
stimulera och 
peka ut lämpliga 
områden i 
planarbeten. Det 
ska ingå som en 
naturlig del i 
skolarbetet att 
lära sig odla. 

Genom att 
underlätta för detta 
odlande. 

Kolonilotter exv. Ett 
utmärkt sätt för alla 
som inte har egna 
odlingsmöjligheter. 

Vi är inte medvetna 
om att det finns 
begränsningar för 
invånarna att odla 
själva? Vi tycker att 
det är väldigt bra ju 
mer som produceras 
lokalt. 

Se våran motion 
"vidareutveckla kor på 
rot" för en levande 
landsbygd. 

Bl.a. genom försäljning 
av kommunens 
odlingsbara marker till 
invånare. 

Vi vill skapa större 
livsutrymme och förbättra 
möjligheterna för våra 
ursprungliga fjällnäringar; 
jordbruk, skogsbruk, 
boskapsskötsel, jakt och 
fiske. Dessa näringar ska 
ges goda förutsättningar 
för att utvecklas, både 
ekonomiskt och kulturellt.  
Det traditionella 
fäbodbruket och 
bondekulturen ska gynnas  
Markerna som staten 
under tvång köpt från 
fjällbönder ska förvaltas av 
de människor som lever 
och verkar inom området, 
oberoende av etnisk 
tillhörighet.  
Ägare till tidigare 
arrendegårdar på statlig 
mark ska kunna köpa till 
mark kring gårdarna.  
Statliga marker ska 
upplåtas för fritt mul- och 
klövbete för bofasta. 
Utmarksbetet inventeras 
för uppskattning av 
resursernas värde och 
möjligheter. 
Tidigare hävdade marker 
ska tillåtas att återupptas i 
bruk. 
Egen och lokal 
livsmedelsproduktion bör 
beaktas i 
fastighetsbildning och 
samhällsplanering. 



Kommunen bör verka för 
att skifta ut lämpliga 
självförsörjningsfastigheter 
av den statliga marken i 
Härjedalen i syfta att 
stödja denna utveckling. 
Det bör kompletteras med 
en bo-och-bruka-plikt för 
att förhindra oönskad 
exploatering. 

 
 
Vill ni säkerställa att kommunens placeringar av kapital är klimatneutrala? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej 
 
Bör kommunen ge återvinningscentralerna i uppdrag att främja att saker och byggmaterial kan återanvändas/cirkulera? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kanske Ja Ja 
 
  



Ska kommunen verka för förbättrad cykelinfrastruktur? Om ja, hur? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Kanske 
 Vi arbetar med, och tänker 

fortsätta att arbeta för, att 
få gång- och cykelvägar i 
Härjedalen prioriterade i 
länsplanen. 

Genom aktiv 
påverkan i 
diskussioner 
med 
Trafikverket. 

Så långt det är 
möjligt i våra 
samhällen, speciellt 
skolvägar 

Vi bor i en 
glesbygdskommun men 
vissa cykelleder bör 
vara möjligt att satsa 
på. 

Uppvakta ansvarig 
myndighet ang. 
byggande av gång- 
och cykelvägar. Där 
kommunen 
exploaterar inkludera 
förbättrad gång- och 
cykelinfrastruktur. 
Förtäta våra byar och 
centralorter så att bil 
inte behövs utan att 
det är möjligt att 
cykla eller gå i större 
utsträckning. 

 Fler säkra cykelvägar. Det är långa avstånd och 
glest befolkat utanför våra 
tätorter. Ekonomin 
medger inte kommunala 
satsningar på cykelvägar, 
men kommunen bör 
stödja marknadsbaserade 
cykelvägar, särskilt inom 
turistdestinationerna.  
Framförallt inom 
tätbebyggda områden, 
men även i övrigt ska vi 
bevaka trafikverkets 
tillrättaläggning och 
hänsynstaganden till 
cykeltrafikanter. 
 

 
  



Vilka tre eller fyra klimatomställningsfrågor har ert parti drivit mest aktivt under innevarande mandatperiod? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 

Solceller på 
kommunala 
fastigheter, 
strandskydd, 
Upphämtning av 
matavfall 

Solceller på kommunens 
fastigheter, förbättrade 
möjligheter att sätta upp 
laddinfrastruktur på 
kommunal mark och 
påverkansarbete för 
inlandsbanans 
upprustning. 

Inlandsbanan, 
solceller, att 
använda skogen som 
en resurs i 
klimatomställningen, 
minskade lokalytor 
och 
energieffektivisering 
av kommunens 
lokaler. 

Naturen och den 
biologiska 
mångfalden måste 
bevaras. 
Klimatförändringarna 
innebär att 
insatserna för att 
skydda natur och 
miljö behöver 
stärkas. 
Fjäll, skog, sjöar och 
vattendrag med höga 
naturvärden ska ha 
ett stärkt skydd. 
Skogen binder kol 
och den är 
avgörande för den 
biologiska 
mångfalden. 

Upphandling av när- 
och lokalproducerat i 
möjligaste mån har vi 
drivit tidigare.  
Att i kommunens 
verksamheter märka 
ut var köttet kommer 
ifrån har vi drivit under 
denna mandatperiod 
och fått gehör. För att 
främja svenskt kött så 
långt det är möjligt 
som är att föredra 
både ur miljö- och 
kvalitetssynpunkt. 
Vi har också försökt 
påverka byggandet i 
vår kommun till att 
inte ta jordbruksmark i 
anspråk. 

Vi har aktivt, och 
fortstatt, verkat för 
lokalproducerade 
varor och tjänster, 
inte minst livsmedel.  
Vi har aktivt bidragit 
till att minska 
kommunala och 
politiska 
personbilstransporter. 
Vi har aktivt arbetat 
för att förbättra och 
bygga ut 
laddstrukturen för 
elfordon. 

Vi driver inte 
klimatfrågor däremot 
lokala miljöfrågor. 

Den senaste frågan som 
Vox Humana yrkade 
bifall till var ett 
medborgarförslag om 
att kommunen snarast 
skulle besluta-och 
tydliggöra i relevanta 
styrdokument- att med 
framtida 
kapitalplaceringar aldrig 
bidra till att öka den 
globala uppvärmningen.  
Tidigare frågor har gällt 
återvinning och 
källsortering av avfall 
från kommunens 
verksamheter. 
Områden som har en 
klar 
förbättringspotential. 

1. Vi vill förbättra 
situationen för 
pollinerare och den 
biologiska mångfalden.  
2. Inventering av 
naturbetesresurser för 
att öka biologisk 
mångfald och producera 
förnämliga kött- och 
mejeriprodukter. 
3. Vi ifrågasätter 
regelbundet 
förvaltningen av 
Sonfjällets nationalpark. 
Intentionen när parken 
bildades var att bevara 
ett fjäll fritt från 
renbete, för att bevara 
det unika lavtäcket som 
finns.  
4. Insatser för att främja 
de naturliga 
gräsmarkerna i 
kommunen, ökad 
uppmärksamhet och 
främjande av det 
naturliga betet i skog 
och fjäll. 

 
Vilka tre eller fyra klimatomställningsfrågor ska ert parti lägga fokus på under kommande mandatperiod? 
 

         

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna i 
Härjedalen 

Kristdemokraterna Moderaterna i 
Härjedalen 

Sverigedemokraterna 
i Härjedalen 

Folkets Röst – Vox 
Humana 

Härjedalspartiet 
 



Certifiering av alla 
kommunens 
verksamheter enligt 
ISO 14001 samt EMAS 
Detta för att 
dokumentera, planera 
och mäta kommunens 
framgångsrika arbete 
runt Förenta 
Nationernas, 
Europeiska Unionens 
och regeringens 
miljömål. Som förebild 
kan Region 
Jämtland/Härjedalens 
ISO och EMAS 
organisation 
användas, där 
politiken beslutade en 
långsiktig 
handlingsplan med 
tydliga och mätbara 
miljömål för alla 
regionens enheter. 
Årligen upprättas ett 
miljöbokslut relaterat 
till FN 17 globala mål 
som redovisar arbetet 
till medborgaren. 
Miljöledningen/tanken 
ska genomsyra alla 
kommunens 
verksamheter och 
genom permanent 
förbättring (redo)visa 
resultat vilken ska 
certifieras av ett 
oberoende organ. 
 
KRAVcertifiering av 
kommunens kök 
  
Fortsätta Investering i 
solceller på 
kommunens 
byggnader. 
 
Införa koldioxidbudget 
för kommunens 
verksamheter 

Solceller på 
kommunens 
fastigheter, 
förbättrade 
möjligheter att sätta 
upp laddinfrastruktur 
på kommunal mark, 
påverkansarbete för 
inlandsbanans 
upprustning och 
upprättandet av en 
koldioxidbudget. 

Rustad Inlandsbana 
med vätgasdrift. En 
minskad rovdjursstam 
för att kunna producera 
klimatsmart kött i 
rennäring, jordbruk och 
fäbodbruk. Grönt kort 
på 
återvinningsstationerna. 
Använda skogens 
råvaror för att minska 
fossila plastberoendet. 
Utveckla Ko på rot med 
flera produkter. Ett 
fortsatt minskande av 
lokalytor och 
energieffektivisering. 
Miljövänliga men dyra 
VA investeringar. 

Se föregående 
svar. 

Vi vill verka för fler 
laddstationer för 
elbilar då det är ett 
måste för vår 
kommun men även 
runt om i landet.  
Vi vill fortsätta 
förbättra matutbudet 
i våra kommunala 
verksamheter och 
var råvaran kommer 
ifrån. Utvidga Ko på 
rot till fler 
köttråvaror samt ev 
andra produkter och 
att ju mer vi 
inhandlar på nära 
håll desto mindre 
transporter och 
bättre för alla. 
 

Vi vill fortsätta arbetet 
med laddstrukturen 
även för tung trafik. 
För att underlätta att 
arbete på distans 
kommer vi att verka för 
att öka takten i 
bredbandsutbyggnaden.  
Vi vill stödja 
inlandsbanans 
modernisering och 
vätgasteknik. 

Vi driver inte 
klimatfrågor men gärna 
lokala miljöfrågor. 

Se föregående svar. För 
Vox Humanas del handlar 
det inte enbart om tre 
eller fyra 
klimatomställningsfrågor. 
Vårt ansvar är att verka 
för att Sveriges åtagande 
att genomföra Agenda 
2030 integreras i den 
lokala politiska processen 
i vår kommun. 

Miljö och natur är viktiga 
frågor för oss i 
Härjedalspartiet. Vi anser 
att hänsynen till miljö- 
och hållbarhetsfrågorna 
bör ligga till grund för 
kommunens agerande 
för att minska negativ 
miljöpåverkan och 
bevara/återställa 
biologisk mångfald. 
1. Vi vill inrätta ett 
miljöråd inom ramen för 
kommunens politiska 
råd. Detta ska vara ett 
organ för samråd och 
ömsesidig information 
mellan kommunen och 
företrädare för miljö- 
natur- och klimatfrågor. 
2. Så länge de 
administrativa 
kostnaderna och 
anskaffningskostnaderna 
är försvarbara, bör 
kommunen undersöka 
möjligheterna att välja 
miljö- och 
hållbarhetsmässigt bästa 
alternativ vid inköp.   
3. Minska negativ 
miljöpåverkan och 
bevara/återställa 
biologisk mångfald. 
Kortsiktig exploatering av 
kommunens resurser 
måste ses över och ett 
längre perspektiv måste 
läggas in.    
4. Förbättra och 
säkerställa ekonomiskt 
och miljömässigt hållbara 
transporter till och från 
kommunen, inte minst 
för att bidra till och 
möjliggöra för 
turistnäringens framtid i 
Härjedalen. 

 


