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Kommer ert parti verka för 
de nya möjligheterna att 
vid upphandling ställa 
krav på lokalt och 
ekologiskt procucerad 
mat till de kommunala 
köken?

JA

★
★
★

Vi socialdemokrater vill satsa på 
att det i våra tillagningskök lagas 
mat som är närproducerad och 
ekologisk, enligt vårt 
handlingsprogram 2014-18

★
★
★

Ja vi vill att maten på våra 
förskolor, skolor och 
äldreboenden ska vara odlad 
och producerad nära dem som 
ska äta den. Råvarorna ska 
transporteras så kort sträcka 
som möjligt

★

JA! Det gör vi redan.

★
★
★

Absolut! Vi har satt ett mål att 
minst 50% av all mat ska vara 
ekologisk inom fyra år. Genom 
mindre upphandlingar gör vi det 
lättare för lokala producenter 
och mindre intressant för de 
största och kan på så sätt gynna 
våra lokala producenter

★
★
★

Ja, såväl ekologiska som 
närproducerade livsmedel. Kan 
även tänka oss att upphandla 
mjölk direkt från någon 
mjölkproducent som i så fall kan 
investera i den utrustning som 
krävs för direktförsäljning av 
mjölk.

★
★
★

Ja, vi anser att i första hand ska 
det alltid handlas in ekologisk 
och närproducerad mat till all 
kommunal verksamhet.

★
★
★

Sjöbo kommun har stora 
områden med många 
naturvärden. Hur kommer 
ert parti verka för att de 
ska bevaras och 
utvecklas för kommande 
generationer?

Arbete har inletts med att 
inventera, dokumentera och 
uppdatera kunskapen om ca 
170 naturområden i Sjöbo 
kommun. Inventeringen av flora 
och fauna ligger till grund för ett 
nytt grönstruktur- och 
naturvårdsprogram för 
kommunen. Under hösten 
kommer programmet att skrivas 
samt en workshop att hållas 
med politiker och tjänstemän för 
att förankra och ta fram 
viljeyttringar, förutsättningar och 
mål för att bevara och utveckla 
grönstruktur och naturområdena 
i kommunen

★
★

Vi socialdemokrater menar att 
medborgarnas möjligheter att 
utvecklas ökar om vi värnar om 
vår miljö och att vi lägger 
resurser på att tex kräva högsta 
klass på miljöbilar som 
kommunen använder sig av.

★

Genom att exploatering av nya 
områden noga granskas ur ett 
hållbarhets perspektiv

★

Genom att bevaka och deltaga i 
ÖP-arbetet och där värna om 
naturområdena samt främja 
bildandet av kommunala 
naturreservat

★
★
★

Vi vill utveckla tanken på 
kommunala naturreservat, 
kommunen som markägare ska 
vara ett föredöme och skydda 
en större andel av sin skog. Vi 
stöttar tanken på ett 
biosfärreservat kring 
klingavälsån. ★

★
★

Göra bättre kartor och underlätta 
för friluftslivet även i dessa 
område. Och att de givetvis skall 
vara kvar i kommunens ägo, om 
inte staten köper och gör statliga 
naturreservat

★

Vi är positiva till att Vombsänkan 
får status som biosfärområde 
samt att naturreservat inrättas 
där det finns värdefulla natur- 
eller artmiljöer

★
★
★

Vill ert parti att Sjöbo 
kommun anställer en 
kommunekolog?

Idag finns en naturvårdsansvarig 
med ekologisk kompetens i vår 
organisation. Idag sker ett stort 
samarbete mellan 
Kommunekologer/naturvårdsstra
teger med flera i nätverk eller 
liknande. Här sker erfarenhets - 
och kunskapsutbyte mellan 
kommunerna

-

Det skulle underlätta vår vision 
om ett grönt Sjöbo

★
★
★

Nej

-

JA. Kommunekolog-miljöstrateg

★
★
★

Det är vi positiva till! Vi behöver 
någon som på heltid ansvarar 
för att se dessa frågor

★
★
★

Inte i nuläget då vi satsar på fler 
händer i den kommunala vården 
och mindre klasser i skolan

-

Dessa arbetsuppgifter bör 
hanteras genom samverkan 
mellan Länsstyrelsen och Sjöbo 
kommun. Kommunen bör även 
driva egna projekt där en 
kommunekolog medverkar för 
att karlägga natur och 
artrikedom samt ta fram förslag 
på nya skyddsområden

★
★
★

Hur vill ert parti att Sjöbo 
kommun ska arbeta för att 
minska påverkan på 
klimatet?

Klimatfrågan tillsammans med 
försurningen av våra hav ( till 
följd av koldioxidutsläppen) är 
viktiga frågor som partiet 
fokuserar på. Här kan vi nämna 
arbetet med att utveckla 
Vombsjösänkan i Sjöbo, Lund 
och Eslöv till ett biosfärområde 
vilka fungerar som 
modellområden för arbetet med 
hållbar utveckling.

★

Kommunens fordonspark skall 
bestå av högsta klass miljöbil, 
kollektivtrafiken förbättras ökade 
antal turer, möjliggöra olika 
former av alternativa bränslen ★

★

Genom att arbeta för att tex 
kommunens bilar drivs med 
miljövänligt bränsle. När nya hus 
byggs att dom ska både byggas 
hållbart och ha så låg 
energiförbrukning som det bara 
går.

★
★

Genom att genomföra förslag till 
satsningar i kommunen se vårt 
valmanifest : satsningar på 
förnyelsebar energi-spårbunden 
kollektivtrafik-lokala bussar och 
cykelbanor i HELA kommunen-
energieffektiva om hyresrätter

★
★
★

Bland annat vill vi att kommunen 
bara ska handla förnyelsebar el, 
satsningar på kollektivtrafik, 
erbjuda bättre vegetarisk mat i 
våra kök, handleda och stötta 
jordbruk som vill ställa om till 
ekologisk odling samt själv 
starta alternativa 
energiförsörjningen som ex sol 
att värma upp badet och 
småskalig vindkraft på egna 
byggnader. 

★
★
★

Närproducerade livsmedel i 
kommunala upphandlingar. Mer 
och bättre information om hur 
man kan sänka 
energiförbrukningen i hushållen. 
Bygga ekobostäder 
(nollenergihus)  där de som 
bygger hus med minimal 
energiförbrukning skall få kraftig 
rabatt på anslutningsavgifterna

★
★
★

Vi vill satsa på en förbättrad 
kollektivtrafik och se till så att 
det i första hand upphandlas 
närproducerad mat till all 
kommunal verksamhet. ★

★

Finns det någon annan 
miljöfråga som är viktig 
för ert parti och som ni vill 
föra fram?

Markägares veto mot 
exploatering. 
Dricksvattenförsörjningen som 
är oerhört viktig fråga. 
Miljövänliga fordon ( bio- och 
vätgas) inom offentlig 
verksamhet. I övrigt kommer vi 
att arbeta för att bevara våra 
natur- och kulturområden. En 
annan möjlighet att arbeta med 
utökade medborgardialoger 
(brukarinflytande och demokrati) 
som bör ligga som ett 
fundament och genomsyra alla 
miljöfrågor är Europeiska 
landskapskonventionen

★
★

Att kommunen blir en bra 
förebild när det gäller 
miljöhänsyn ur olika 
miljöaspekter.

★

Vi vill att kommunen ska sträva 
mot en giftfri miljö för både unga 
och gamla. Även för dom som 
har kommunen som 
arbetsgivare.

★
★

Öka förståelsen och kunskapen 
om vad vi får i oss via kosten. 
Öka kunskapen om klimatfrågor. 
Vikten av att minska 
oljeberoendet och främjande av 
alternativa drivmedel till våra 
BILAR. Främja småskalig 
ekologisk odling. ★

★
★

Vi behöver föra in tydliga 
mätbara mål för 
miljö/klimatfrågor i budgeten så 
att vi kan se om vi gör något 
resultat. Vi vill underlätta 
källsortering för människor som 
bor i flerfamiljshus, undersöka 
möjligheten för kommunal 
bilpool och vara ett allmänt 
föredöme vad gäller deltagande 
i till exempel Earth Hour

★
★
★

Minska användandet av fossila 
bränslen i hela kommunen, och 
underlätta för nya förnyelsebara 
drivmedel

★

Ej svarat

-

Summa poäng 8 10 6 15 15 8 11




