Halmstad 2022-01-25
Till gruppledarna för de politiska partierna i Halmstads fullmäktige.
Enkät om klimatpolitiken inför kommunalvalet i Halmstad 2022
Effektiva och fossilfria transporter
Det är uppenbart att transporter av personer och varor är ett område med stor betydelse för
Halmstads innevånares välbefinnande. Det gäller inte bara CO2-utsläpp utan även utsläpp av
kväveoxider och kolväten, buller, barriärer, ytkrav mm.
Hur ser ert parti på:
1. Möjligheter att minska privatbilismen?
Centerpartiet ser stora behov men även möjligheter att minska den, i synnerhet den
privatbilism som handlar om korta sträckor i stadsmiljö. I arbetet med FÖP city har vi på flera
områden föreslagit bilfria gator. Dels för att ge utrymmet till näringsidkare och fotgängare,
men också för att koncentrera privata bilresor till parkeringshusen och parkeringar utanför den
absoluta stadskärnan.
_______________________________________________________________
2. Möjligheter att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och flexibel?
Centerpartiet ser att det går att göra kollektivtrafiken mer lockande. Centerpartiet har varit
drivande i att få en mer rättvis zonindelning för kollektivtrafiken som ger fler möjlighet att
låta bilen stå. Utbyggnad av kollektivtrafiken mellan orter och centralort är också viktigt,
turtätheten ligger till grund för möjligheten att åka kollektivt.
_______________________________________________________________
3. Möjligheten att underlätta elektrifiering, genom att sätta upp fler laddstolpar, med tanke på
den snabba expansionen av elfordon som kommer? Möjligheten till laddning i
flerbostadshus?
Centerpartiet verkar stenhårt för ökad laddinfra, den behövs i såväl centralort som orterna och
gäller även för boende i flerbostadshus. Vi ser positivt på att privata aktörer ges möjlighet att
etablera platser för laddning.
_______________________________________________________________
4. Bör kommunen fortsätta skattesubventionera flygplatsen?
Ja, inte minst för försvaret så fortsätter flygplatsen att spela en viktig roll.
_______________________________________________________________
Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
5. Hur kommer ert parti att se till att det används klimatvänliga byggmetoder och
byggnadsmaterial, t ex trä, vid renoveringar och nybyggnation i Halmstad?
Centerpartiet tycker att aktörer som bygger hållbart ska prioriteras vid kommunala
markanvisningar. Vad gäller byggnation av kommunala fastigheter ska hållbart byggande vara
del av upphandlingskraven liksom HFAB ställer liknade krav vid sin nyproduktion.
_______________________________________________________________

6. Alla investeringar borde föregås av en analys av vilka CO2-utsläpp olika
investeringsalternativ kommer att orsaka. Kommer ert parti att se till
att sådana analyser utförs och redovisas?
Centerpartiet ser det som viktigt med hållbarhetsanalyser och tycker de kan göras på olika vis,
varav koldioxidbudget är en.
_______________________________________________________________
7. I centrumplanens remissutgåva beskrivs mycket omfattande åtgärder för att anpassa lågt
liggande mark utmed Nissan och mot havet, med tanke på översvämningsrisk vid stigande
havsnivå, stormar och extrema regn.
Halmstad är en av de städer som kommer att drabbas allra värst med tanke på läget inne i
Laholmsbukten och med Nissan m fl åar som har sitt utlopp där. Åtgärderna kommer att kosta
mycket pengar.
Vilka klimatanpassningsåtgärder anser ert parti bör påbörjas redan under kommande
mandatperiod?
Klimatanpassingsåtgärder som begränsar skador pga översvämning av t ex Nissan känns
akuta. Vi ser det som viktigt att insatserna i den mån det går görs till naturliga inslag i den
omgivning som ska anpassas.
___________________________________________________________
Ett stabilt och hållbart energisystem
8. Lokal och regional energiproduktion är viktig för klimatomställningen, speciellt i södra
Sverige. Det gäller dels av försörjningsskäl, dels av säkerhetsskäl.
Hur kommer ert parti att verka för utbyggnad av vindkraft i Halmstad och i Kattegatt?
Centerpartiet kommer, när politiken ska yttra sig, stå för en bejakande syn på
vindkraftsetableringar. Utbyggnaden av förnybar energi är en viktig fråga för vårt parti och
kommunerna har ett stort ansvar i att möjliggöra denna typen av etableringar eftersom
planmonopolet ligger hos oss.
_____________________________________________________________
9. 1 m2 solceller i söderläge producerar ca 1000 kWh/år. Det finns mycket takyta i Halmstad.
Hur kommer ert parti att verka för att solceller sätts upp på lämplig takyta på kommunalt ägda
fastigheter i Halmstad (inkluderar HFAB)?
Centerpartiet kommer fortsätta verka för att detta är ett naturligt sätt för kommunala
förvaltningar och kommunala bolag att utveckla sina fastigheter, både vid nyproduktion och
vid befintliga byggnader.
_______________________________________________________________
10. Alla vet att solenergi produceras mest sommartid, men elkraft behövs mest vintertid.
Lagring är nödvändig. Det finns olika metoder; vätgas, batterier i stora battericentraler, m fl.
Vilken/vilka metoder anser ert parti att Halmstad bör använda?

Centerpartiet lägger stor vikt vid att vara teknikneutrala i den här typen av frågor, en
mångfald av olika lagringsmetoder kommer säkerligen behövas. Men vilka metoder som vi
ska använda får vi ta beslut om när underlag är framtaget.
_______________________________________________________________
11. Med sitt klorofyll använder gröna växter CO2 till att växa och lagra kol, samtidigt som
rent syre tillförs vår luft. Halmstad behöver mer klorofyll. Hur kommer ert parti att se till, att
det planteras fler träd och buskar? Var anser partiet att lämpliga områden finns? Kan
kommunens skogsförvaltning inriktas på CO2-lagring i högre grad framför avverkning?
Centerpartiet ser på många sätt värdet av skog och gröna lungor. Träd, gröna områden och
parker ska finnas både i stadsmiljö, orter och i dessas närhet. Vi ser också att det är viktigt att
kommunen på ett aktivt sätt förvaltar sitt skogsinnehav, både för avkastningen skull och för
den framåtsyftande skogsförvaltningens skull. I tätbebyggda områden behövs träd för
skuggning och för att skapa svalka, inte minst på skolgårdar och andra platser där människor
uppehåller sig.
_______________________________________________________________
12. CCS är en metod för CO2-avskiljning i rökgaser. Anser ert parti att möjligheten att
avskilja CO2 i sopförbränningen bör utredas?
Centerpartiet är mycket positiva till CCS vilket bl a märks genom att vi på nationell nivå inom
ramen för Industriklivet avsätter 50 miljoner kronor år 2022 och 200 miljoner kronor 2023 för
att satsa på tekniken. Vi tycker det är mycket viktigt att hålla hög fart i arbetet med att göra
Sverige klimatneutralt.
_______________________________________________________________
13. Vilka anser ert parti att de största posterna är där kommunen skulle kunna spara energi
under kommande mandatperiod?
Centerpartiet tycker att kommunen ska fortsätta ställa om till mindre energislukande
produkter, både vad gäller ”inredning” och maskiner. Vi ser också att minskade transporter
kan spara energi.
___________________________________________________________
Klimatsmart konsumtion
14. Kommunen är en stor konsument av varor och tjänster och de offentliga upphandlingarna
är viktiga för minskade utsläpp, hållbar konsumtion och produktion.
Hur kommer ert parti att verka för klimat- och miljömedvetna upphandlingar?
För Centerpartiet är det en hjärtefråga att de lokala företagen ges möjlighet att delta vid
upphandlingar, det gäller både tjänster och produkter. För oss är det lokala och nära ofta det
mest klimat- och miljöbästa. Vi ser det också som väsentligt att man följer hållbarhetstrappan
och överväger begagnat istället för nyproducerat, om varans energiåtgång är rimlig. En stol
kan kläs om och hålla länge, medan ett äldre kylskåp kan vara vettigt att ersätta till en mindre

energislukande version.
_______________________________________________________________
15. Det görs redan mycket för att maten i kommunala verksamheter ska vara god, näringsrik
och klimatsmart, samt för att minska matsvinnet. Men fortfarande är en stor del av måltiderna
inte klimatsmarta, fortfarande slängs det mycket mat. Vilka förslag har ert parti om att gå
vidare i det positiva arbetet?
Centerpartiet tror på närproducerade råvaror och tillagningskök som sprider goda dofter.
Vällagad mat som serveras i trivsam miljö smakar bättre än färglös mat i bullrig stressig
miljö. Måltiden är en helhetsupplevelse och en viktig stund under dagen som ska kännas trygg
och lugn. Mer säsongsbundna och lokala råvaror, men också initiativ för att minska
matsvinnet är viktigt för att reducera våra måltiders klimatpåverkan
_______________________________________________________________
16. Investeringar i fossilbaserade aktier/fonder är inte försvarbara. Dessutomfinns anledning
att bedöma sådana investeringar som ekonomiskt riskabla. Kommer ert parti att verka för att
avveckla fossilbaserade finansiella tillgångarunder mandatperioden?
Ja
_______________________________________________________________
17. Kunskap är viktig i en demokrati. Kommer ert parti att verka för att all pedagogisk
personal får studiedagar med kvalificerad information i klimat- och miljöfrågor?
Centerpartiet ser det som väsentligt att alla kommunens medarbetare, inte bara pedagogisk
personal, fortbildas i klimat- och miljöfrågor och kommunens sätt att verka för en hållbar
utveckling. Beroende på vilka arbetsuppgifter man har kan fortbildningen se olika ut.
_______________________________________________________________

