
 

Miljöval Skåne 2022 - enkätfrågor och partiernas svar 

Vilka tre miljöproblem anser ert parti vara viktigast att fokusera på under nästa 
mandatperiod? 

Moderaterna - Region Skåne behöver ta itu med sitt matsvinn och göra klimatsmarta 
upphandlingar. Det gynnar både miljön och patienter. Blir Skåne mer attraktivt väljer fler att 
hemestra och njuta av vår natur. Vi vill därför fortsätta våra satsningar på att rusta upp 
Skåneleden så att fler får tillgång till utflyktsmål nära hemmet. Skåne har en av Sveriges 
mest miljövänliga kollektivtrafik. Den behöver fler få möjlighet att ta del av.  

Kristdemokraterna - Minska sjukhusens klimatpåverkan genom att minska livsmedels och 
läkemedelssvinnet. Stärk kollektivtrafiken på landsbygden så att fler kan utnyttja den. 
Arbeta för byggandet av mer fossilfri energi i Skåne. 

Centerpartiet - Klimatförändringar, kusterosion, åkerfrågan. 

Sverigedemokraterna - Giftfri miljö, läkemedelsrester i avloppsvattnet. 

Liberalerna - Liberalerna vill att Skåne ska vara ett grönt skyltfönster mot omvärlden. Vår 
region ligger redan långt framme i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. Men för 
att nå ännu längre krävs fler liberala reformer och att regeringens bristfälliga energipolitik 
byts ut. Vi behöver mer kärnkraft, vi behöver elektrifiera mera och klimatförändringarna ska 
stoppas. 

Miljöpartiet - Klimatet - Jorden befinner sig i ett klimatnödläge. Om vi inte får stopp på 
utsläppen mycket snabbt riskerar klimatförändringarna att inte gå att stoppa. Det vore 
förödande. Den biologiska mångfalden - Just nu försvinner arter i en takt som inte skett på 
flera miljoner år. Både djuren och vi människor är beroende av en rik biologiska mångfald. 
Skydda mer natur - Idag minskar värdefulla habitat i Skåne. Endast fem procent av den 
totala landytan i Skåne är skyddad. Även haven måste få ett starkare skydd.  

Vänsterpartiet - Vänsterpartiet driver klimatfrågorna som en av våra viktigaste valfrågor i 
alla tre val den 11 september. Klimathotet är akut och måste åtgärdas. Klimatkrisen ger 
effekter för hela världen och dess konsekvenser tas sig olika uttryck i olika delar av världen. 
Det är en ödesfråga. För Vänsterpartiet är det därför tydligt att vi som samhälle behöver 
ställa om, och inte bara individer. Tre av de viktigaste fokusområdena för oss i regionen är 
att få ner koldioxidutsläppen, höja takten i arbetet för att öka den biologiska mångfalden 
och få bort fossilberoendet.  

Socialdemokraterna - En avgörande del av klimatåtgärderna handlar om att minska 
utsläppen av växthusgaser. Region Skåne ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i 
Skåne. Inom dessa områden finns en rad åtgärder som kan vidtas för att minska utsläppen. 
Socialdemokraterna vill att regionens utsläpp ska vara så låga som möjligt. 



Vilka tre konkreta förslag vill ni fatta beslut om för att minska dessa problem? 

Moderaterna - Låta utsläpp väga tyngre i upphandlingsprocessen och fortsätta utveckla det 
nya matkoncept vi infört i Region Skåne där patienterna får större möjlighet att välja mellan 
olika rätter. När patienter får större valmöjlighet över sin kost minska också matsvinnet. 
Öka underhållet till både vandringsdelarna och rekrationsdelarna av Skåneleden. Fortsätta 
utveckla vårt cykelnät och tillgängliggöra det för fler orter i Skåne. Vi vill både införa en 
seniorrabatt i hela Skåne och öka antalet bussar på landsbygden så att fler skåningar kan 
resa klimatsmart.  

Kristdemokraterna - Arbeta för byggandet av mer fossilfri energi i Skåne, utvidga plusresor, 
arbeta gentemot den nationella nivån om investeringar i södra Sverige och ge företag de 
stöd de behöver. 

Centerpartiet -  För att möta klimatutmaningen behöver regionen gå i bräschen och tydligt 
bidra till att Skåne ska vara klimatneutralt 2030, detta bland annat genom att inrätta ett 
politiskt organ med ansvar för att stödja och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt 
hållbart samhälle där Region Skåne gör vad man kan. Kring kusterosionen behöver 
regionen ta ett samordnande ansvar för att få alla aktörer se till att motverka 
konsekvenserna.Vi måste också minska exploateringen av den högklassiga åkermarken i 
Skåne, inte minst för att öka självförsörjningsgraden. Här behöver regionen ha en 
samordnande roll. 

Sverigedemokraterna - Det bedrivs redan idag ett bra arbete för en giftfri miljö och det 
handla om att fortsätta detta goda arbete. När det läkemedelsrester är det viktig att stödja 
forskning om hur man på bästa sätt renar avloppsvatten så att dessa rester inte sprids i 
naturen.  

Liberalerna - Mer kärnkraft. Liberalerna vill ta bort förbudet att bygga nya 
kärnkraftsreaktorer. Det är en förutsättning för att få mer kärnkraft i Sverige, inte minst i 
Skåne där behoven är som störst. Därför vill Liberalerna ta bort förbudet att bygga nya 
kärnkraftsreaktorer.  
Elektrifiera mera. Sverige behöver effektiva lösningar som gör det möjligt för företag och 
transportsektorn att elektrifieras. Privatpersoner behöver kunna betala sina elräkningar 
även under vintern. Därför vill Liberalerna halvera elskatten och riva upp elprisområdena 
som gör att skåningar betalar flera gånger mer för sin el jämfört med personer i norra 
landet. Klimatförändringarna ska stoppas. Vi liberaler har en i grunden optimistiskt 
framtidssyn och tror på människans förmåga att lösa kriser. Vi ser hur ny grön teknik gör 
att företag efter företag kan fasa ut de fossila bränslena. Innovation, entreprenörskap och 
frihandel är de mest kraftfulla verktygen för förändring vi känner. Liberalernas 
klimatpolitik innebär att koldioxidutsläppen ska elimineras, metan- och lustgasutsläppen 
minska kraftigt och stora mängder CO2 fångas in och lagras. CCS-teknik. Att fånga in och 
lagra koldioxid från atmosfären, så kallad CCS-teknik, är avgörande för att klara 
klimatkrisen. Koldioxid försvinner från atmosfären och klimatförändringarna dämpas. 
Liberalerna har målet att Sverige 2030 ska fånga in 10 miljoner ton CO2, för 2035 är målet 20 
miljoner ton. Klimatsmart byggande. Liberalerna vill att minst hälften av den betong som 
används inom Region Skånes kommande byggnader ska vara så kallad slaggbetong. Det 
kan minska klimatavtrycket med upp till 50 procent. Återbruk av byggmaterial. För att 



uppnå de miljömål som är avgörande för vår framtid måste vi återbruka mer. Liberalerna vill 
att Region Skåne arbetar aktivt för att återbruka byggmaterial i de fastigheter regionen 
ansvarar för. Genom att låta exempelvis innerdörrar och fönster från en gammal byggnad få 
nytt liv när en ny fastighet ska byggas stärker vi den cirkulära ekonomin och reducerar 
regionens klimatavtryck. Bättre cykelleder. I Skåne ska det vara enkelt att välja cykeln. 
Därför måste vi rusta upp och bygga ut våra skånska cykelleder. 

Miljöpartiet - Gör Region Skåne klimatneutralt senast år 2030, genom att använda en 
koldioxidbudget med tydliga delmål. Ta fram en strategisk plan med riktlinjer för att skydda 
den biologiska mångfalden, så att beslutens påverkan på den biologiska mångfalden 
värderas både vad gäller mediciner och mat på sjukhusen såväl som för transporter och 
nybyggnation. Skydda naturen genom att bilda fler naturskyddsområden på land och i hav 
samt fasa ut avverkning genom kalhyggen och skydda och restaurera vattendrag och 
våtmarker. 

Vänsterpartiet - Vi har genomgående en omfattande klimatpolitik på alla nivåer. Det är tre 
områden vi lyfter särskilt i regionen; Vi driver att regionen ska ta fram en koldioxidbudget 
tillsammans med kommuner och företag och arbeta för att på detta sätt nå målen i 
Parisavtalet. Vi driver att regionen ska bygga ut kollektivtrafiken och sänka priserna så att 
fler ges möjlighet att åka kollektivt. Vi har bl.a. ett förslag på närbussar med flexibel start/
mål för att öka tillgängligheten i hela Skåne. Vi driver också att regionen ska satsa på 
solceller på de egna fastigheterna och förnybar energi samt energieffektivisering. 

Socialdemokraterna - En avgörande del av klimatåtgärderna handlar om att minska 
utsläppen av växthusgaser. Det krävs aktivt arbete för att minska sjukvårdens 
klimatutsläpp, och det som inte går att minska ska kompenseras genom negativa utsläpp 
eller koldioxidupptag. Region Skåne ska minimera användningen av engångsprodukter 
baserade på fossila material. Region Skåne ska anta en konkret handlingsplan för att Skåne 
ska bli främst i Sverige på förnyelsebar elproduktion 2030.  

Fossilbränslefritt Skåne - Fatta beslut under mandatperioden om mål för ett helt 
fossilbränslefritt energisystem i Skåne 2030.  

Moderaterna - Nej. Givet att Region Skåne inte råder över energisystemet i Skåne blir det 
märkligt för politiker att utlova löften eller fatta beslut över saker de inte ansvarar över. 
Moderaterna ser gärna fler beslut om Region Skånes verksamheter och dess miljöpåverkan 
och jobbar såklart övergripande för att hela Skåne så snabbt som möjligt ska bli fossilfritt.  

Kristdemokraterna - Nej. Vi står bakom målet om 80% men menar däremot att det ska vara 
fossilfritt snarare än förnyelsebart då vi värnar om kärnkraften 

Centerpartiet - Ja. Centerpartiet skriver i sitt valprogram tydligt att vi vill att Skåne ska vara 
klimatneutralt år 2030, vilket självklart innebär också att vara fossilbränslefria. 

Sverigedemokraterna - Nej. Ytterligare ett plakatpolitiskat mål som kostar pengar utan att 
bidra till någon mätbar förändring. 

Liberalerna - Ja.  



Miljöpartiet - Ja. Miljöpartiet vill att Region Skåne ska bli klimatneutralt 2030. Så självklart 
står vi bakom att även energianvändningen bör vara helt fossilfri 2030. 

Vänsterpartiet - Ja. Under mandatperioden har Vänsterpartiet både lagt motioner om att 
utlysa klimatnödläge och att regionen ska ta fram och arbeta för en koldioxidbudget för att 
nå Parisavtalets mål. Detta är ett arbete som vi kommer fortsätta kämpa för med kraft. 

Socialdemokraterna - Ja. 

Klimatskadliga subventioner - Fatta beslut under mandatperioden om att fasa ut alla stöd 
till flygplatser och andra klimatskadliga subventioner ur regionens budget. 

Moderaterna - Nej. Moderaterna vill bekämpa utsläpp, inte färdmedlet. Vi ser att flyget är en 
viktig del för både näringslivet och persontransport. Dessutom kommer utsläppsfria elflyg 
inom de kommande åren ta en allt större plats.  

Kristdemokraterna - Ja. Kristdemokraterna har länge tyckt att regionen inte ska 
subventionera flygplatser. Under pandemin fanns det en viss nödvändighet men vi har 
sedan efter drivit för att vi inte ska fortsätta med det, tyvärr utan majoritet i fullmäktige 

Centerpartiet - Ja. Centerpartiet röstade för att inte förnya det enda stöd som Region Skåne 
ger till flygplats i Skåne under regionstyrelsens sammanträde 24 maj 2022. Däremot valde S 
och SD att tillsammans rösta för att ge Kristianstad Österlen Airport driftbidrag med 2 
miljoner per år från 2022 och framåt. Ett stöd vi hade velat avskaffa. I övrigt ger Region 
Skåne inga stöd till flygplatser mer än de vi är nationellt ifrån satta att administrera och 
dela ut genom infrastrukturmedlen. Detta är ju däremot ett nationellt beslut om vi ska 
kunna sluta betala ut. 

Sverigedemokraterna - Nej. Regionala flygplatser är mycket viktiga för tillväxten, försvaret, 
sjukvården, brandflyget och turismen. Framtidens utsläppsfria elektriska flygplan kommer 
att behöva regionala flygplatser. Ärligt talat förstår vi inte hatet mot flygplan och flygplatser. 
Flygplatser har en mycket mindre påverkan på landskapet än vad en massa järnvägsräls 
har. 

Liberalerna - Ja. 

Miljöpartiet - Ja. Miljöpartiet har ihärdigt arbetat emot flygplatsstöden, men inte fått gehör 
från en majoritet av fullmäktige. Självklart ska inga skattemedel gå till att subventionera 
klimatskadlig verksamhet som flygtrafik. De skattemedlen hade haft större nytta inom 
sjukvården. 

Vänsterpartiet - Ja. Vänsterpartiet har konsekvent röstat mot subventioner till flygplatser 
under lång tid och vill i stället i regionen, riksdagen och i kommuner stödja 
infrastruktursatsningar som rör tåg och andra former av kollektivtrafik, samt cykel och 
gångvägar. Det är oerhört beklagligt att det finns partier i regionfullmäktige som fortsatt 
stöttar dessa flygplatsers passagerartrafik. 



Socialdemokraterna - Nej. Socialdemokraterna menar att de regionala flygplatserna har en 
viktig roll att spela för regional utveckling och att det är mindre hållbart att människor ska 
ta sig till Kastrup eller Sturup för att flyga om de regionala flygplatserna läggs ner. 

Supercykelvägar i hela Skåne - Fatta beslut under mandatperioden om en ny cykelvägsplan, 
med genomförande av minst 15 supercykelvägar, varav minst 5 i östra Skåne. 

Moderaterna - Vet ej. Moderaterna ser positivt på supercykelvägar och harv varit drivande i 
det nuvarande projektet att utveckla dessa. Däremot kan vi inte i detta läge säga exakt hur 
många supercykelvägar eller var dessa ska placeras som det kan beslutas av under 
mandatperioden. Det underlaget bör rimligen komma från kunniga tjänstemän och inte från 
gissande politiker.  

Kristdemokraterna - Ja. Vi kan tänka oss att stötta fler cykelstråk i Skåne även om vi inte 
tar ställning för det exakta antalet 

Centerpartiet - Vet ej. Centerpartiet anser det som viktigt att öka möjligheterna till cykling i 
Skåne, inte minst mellan våra kommuner för att binda ihop vår region. Vi vill se det som ett 
självklart alternativ eller komplement till bil eller kollektivtrafik. Däremot är det svårt att 
rakt ut säga ja eller nej till antalet. Men vi vill självklart utveckla cykelmöjligheterna och ta 
fram en ny cykelvägsplan. 

Sverigedemokraterna - Nej. Vi tycker att det är positivt att det byggs nya cykelvägar. Det 
satsas dock redan mycket pengar på cykelvägar i befintliga planer och vi tycker att 
prioriteringen mellan vägar, cykelvägar och järnväg är bra som den är. 

Liberalerna - Ja. Liberalerna står bakom bilden av att det behövs fler cykelvägar i Skåne. Vi 
behöver förbättra cykelinfrastrukturen och göra det lättare att ställa bilen och ta cykeln. 
Exakt hur cykelvägarna ska se ut eller hur många som behöver byggas måste tillåtas vara 
öppet till att alla aspekter vägts samman och en övergripande plan för Skånes 
cykelinfrastruktur har tagits fram. 

Miljöpartiet - Ja. Miljöpartiet ökade satsningarna på cykel i rekordfart när vi styrde mellan 
2014-2018. Vi vill fortsätta sätta fart på cykelhjulen då vi vet hur positiv effekt det har för 
såväl miljön, hälsan och samhällsekonomin. 

Vänsterpartiet - Ja. Att bygga ut cykelvägnätet är en viktig fråga både för vardagspendling 
och för fritid. Vänsterpartiet arbetar för utbyggda cykelvägar både i region, kommun och på 
den nationella arenan. 

Socialdemokraterna - Nej. Socialdemokraterna är helt för utbyggnaden av supercykelvägar 
men planeringen av dessa görs tillsammans med kommunerna och idag finns det planer på 
9 sådana. Vi vill gärna utveckla fler men vi kan inte säga att det ska vara just 15 stycken för 
detta måste kommunerna vara med och bestämma om.  

Klimatneutralt sjukhus i Lund - Fatta beslut under mandatperioden om att bygget av ett nytt 
sjukhus ska vara klimatneutralt under byggnadens livscykel, samt att minskning av 
biltrafik och tillgänglighet till kollektivtrafik ska prioriteras i beslut om placering. 



Moderaterna - Nej. Vi ser att det överordnade vid ett nytt sjukhusbygge är kvalitén på 
vården för patienterna. Vidare tror vi även att för de många personer som besöker vården 
måste även bilen kunna vara ett tillgängligt färdmedel dit. Däremot är självfallet 
klimatperspektivt en viktig faktor vid bygget av ett nytt sjukhus.   

Kristdemokraterna - Nej. Det är oerhört viktigt att de nya sjukhus som byggs är 
klimatneutrala så långt det är möjligt och realistiskt. Däremot är vi emot att man skulle 
planera för att minska möjlighet för bilar till sjukhusen. Ett sjukhus ska vara tillgängligt för 
medborgare som behöver den och därför behövs bilen. 

Centerpartiet - Ja. Centerpartiet ser att fler byggnader måste byggas i långsiktigt hållbara 
material, för att kunna sänka klimatavtycket. Som offentlig aktör med stora byggprojekt 
framför oss ser vi att Region Skåne måste vara med och gå i bräschen för att bygga 
klimatsmarta byggnader. 

Sverigedemokraterna - Nej. Givetvis ska vi bygga energisnåla sjukhus när vi nu bygger nytt. 
Vi ska dock inte lägga onödiga pengar på symbol och plakatpolitiska klimatmål som gör att 
mindre pengar går till sjukvården. 

Liberalerna - Ja. Liberalerna vill satsa på klimatsmart byggande. Vi vill att minst hälften av 
den betong som används inom Region Skånes kommande byggnader ska vara så kallad 
slaggbetong. Det kan minska klimatavtrycket med upp till 50 procent. 

Miljöpartiet - Ja. Miljöpartiet lämnade år 2019 in en motion som handlade om precis detta. 
Tyvärr fick motionen inte bifall. Förutom att byggstarta en klimatneutralt byggnad nästa 
mandatperiod vill vi utreda hur all nybyggnation, ombyggnation och underhåll av 
byggnader kan ske klimatneutralt senast 2030. 

Vänsterpartiet - Ja. Sjukvårdens infrastruktur behöver rustas upp för att regionen ska 
kunna möta framtidens behov av hälso- och sjukvården. För Vänsterpartiet är det viktigt att 
denna infrastruktur görs så miljösmart som möjligt, samtidigt som sjukvårdens behov av 
lokaler tillgodoses. 

Socialdemokraterna - Ja. 

Läkemedelsrester - Fatta beslut under mandatperioden om att nya (och gamla) sjukhus ska 
införa hantering av läkemedelsrester i avloppsvatten innan det når det kommunala 
avloppssystemet.  

Moderaterna - Ja. 

Kristdemokraterna - Ja. Detta är en viktig fråga, inte minst även när det gäller 
läkemedelsvinnet som måste minskas. 

Centerpartiet - Ja. Centerpartiet har länge drivit frågan i Region Skåne om att minska 
läkemedelsrester i avloppsvatten, vilket vi kommer fortsätta göra och där har Region Skåne 



ett ansvar för att se till att den egna verksamheten inte bidrar med utsläpp i 
avloppssystemen. 

Sverigedemokraterna - Vet ej. Vi delar uppfattningen om att det är viktigt att ta hand om 
läkemedelsrester i avloppsvattnet. Däremot vet vi inte om det är det effektivaste sättet att 
låta sjukhusen fånga upp läkemedelsrester eller om de kommunala reningsverken ska 
fortsätta att göra det. 

Liberalerna - Ja. Region Skåne har redan tagit fram en läkemedelsstrategi där vi tagit fram 
övergripande mål i Region Skåne. Dessa mål är: 
● Läkemedelsanvändningen är kostnadseffektiv ur ett samhällsperspektiv. 
● Läkemedelsförskrivningen sker på ett sätt som minimerar miljöriskerna och 
nödvändig kassation förs på ett miljömässigt korrekt sätt. 
● Minskad miljöpåverkan av läkemedelsanvändning ur ett reningsperspektiv. 

Miljöpartiet - Ja. För att minska läkemedelsrester i avloppsvattnet behöver det bli en bättre 
rening av utsläppen från regionens sjukhus. Samtidigt sker stora utsläpp också från 
hushållsavloppen. Därför bör regionen stödja kommunerna i arbetet för en bättre rening av 
läkemedelsrester. Även arbetet med minskad antibiotikaförskrivning måste stärkas. Skåne 
ligger tyvärr sist i landet i det arbetet, vilket visar på stor utvecklingspotential. 

Vänsterpartiet - Ja. Regionen har ett arbete med att minska läckage av miljöfarliga 
restprodukter redan, men detta behöver förstärkas. Att se till att läkemedelsrester och 
medicinska gaser inte hamnar i avloppsvatten eller läcker är en sådan sak och som bör 
prioriteras tillsammans med andra former av insatser för att minska läckaget av miljöfarligt 
avfall från vården.  

Socialdemokraterna - Ja. 

Naturbaserat kustskydd - Fatta beslut under mandatperioden om att fortsätta samordna 
kommunernas insatser för att skydda Skånes kuster mot erosion med naturbaserade 
lösningar efter att projektet LIFE Coast Adapt tar slut. 

Moderaterna - Ja.  

Kristdemokraterna - Ja. Vi tycker det finns ett värde att fortsätta detta arbetet. 

Centerpartiet - Ja. Ett av Centerpartiets vallöften inför valet är att Region Skåne måste 
fortsätta och utveckla samarbeten med berörda parter för att motverka konsekvenserna av 
stigande havsnivåer, så som kusterosion, översvämningar och andra negativa effekter. Vi 
ser att Region Skåne har en viktig samordnande roll för att motverka effekterna och skydda 
kuster. 

Sverigedemokraterna - Vet ej. Vi delar uppfattningen att det arbetet med att förhindra 
stranderosionen behöver stärkas men vi vet inte om ”Life Coast Adapt” är den bästa 
lösningen. 

Liberalerna - Ja. 



Miljöpartiet - Ja. När Miljöpartiet var med och styrde lyckades regionen få samfinansiering 
och sätta igång flera miljö- och naturprojekt såsom LIFE Coast Adapt. Vi ser att detta arbete 
måste fortsätta.  

Vänsterpartiet - Ja. Framöver behövs insatser både för att möta klimathotet men också för 
att säkra samhället mot förändringar som sker. Det är självklart för oss i Vänsterpartiet att 
samarbetet behöver fortsätta längs hela den skånska kusten.  

Socialdemokraterna - Ja. 

Kollektivtrafik för naturupplevelser - Fatta beslut under mandatperioden om en satsning på 
fler hållplatser och helgturer för kollektivtrafikresande till naturområden i hela Skåne. 

Moderaterna - Ja. Finns det reseunderlag och efterfrågan vill vi se fler möjligheter att resa 
kollektivt till våra naturområden.  

Kristdemokraterna - Nej. Vi har inget sådant förslag utan har andra prioriteringar för att fler 
ska åka kollektivt 

Centerpartiet - Vet ej. Att satsa på kollektivtrafik i hela Skåne är något som vi från 
Centerpartiet ser som självklart och nödvändigt för att hela regionen ska leva. Däremot att 
specifikt säga att vi ska göra denna typ av satsning är svårt eftersom det är många faktorer 
som avgör om att införa eller bygga ut linjer och kollektivtrafik. Inte minst måste vi se att 
behovet och efterfrågan finns för att ta sig. Men ser vi att detta finns är vi inte emot att satsa 
på fler hållplatser och helgturer till naturområden. 

Sverigedemokraterna - Vet ej. Skulle det visa sig att det finns ett resandeunderlag för detta 
skulle det kunna vara aktuellt.  

Liberalerna - Vet ej. Liberalerna är överens om att fler människor vill och behöver ta del av 
den skånska unika naturen. Vi är också överens om att bilresandet behöver minska och för 
att det ska kunna ske måste fler kunna nyttja kollektivtrafiken. Att just satsa på hållplatser 
och helgturer till naturområden i Skåne är något som behöver framkomma när man tittat på 
alternativen samt tagit del av olika förslag som kan möjliggöra det för människor att ställa 
bilen och välja kollektivtrafiken. 

Miljöpartiet - Ja. Precis detta föreslog Miljöpartiet i vår motion om Naturbuss år 2020. 
Tyvärr blev motionen inte bifallen. Vi kommer såklart fortsatt att arbeta för att göra 
naturområden mer tillgängliga. Det har en positiv påverkan på både det psykiska och 
fysiska måendet, samt ökar förståelsen om att vi måste värna vår natur. 

Vänsterpartiet - Ja. Natur- och kulturbussar är en fråga som bland annat vi i Vänsterpartiet 
har drivit under lång tid. Det är både en fråga som är viktig för miljön, men också för att 
tillgängliggöra naturen för fler skåningar som inte har möjlighet annars.  

Socialdemokraterna - Ja. 



Hållbar mat i Region Skånes verksamhet - Att anta mål för den egna verksamheten som gör 
Skåne till den ledande regionen för hållbar mat i Sverige under mandatperioden. Målen 
inkluderar: 
a)    minskat matsvinn,  
b)    minskad köttkonsumtion och ökad andel lokala baljväxter 
c)     ökad andel ekologisk,  
d)    ökad andel svekologisk* mat  
e)     ökad andel naturbeteskött 

Moderaterna - Nej.  

Kristdemokraterna - Nej. A) primärt är det viktiga, vi skulle kunna tänka oss även D) men 
har en högre prioritering kring svenskproducerat livsmedel. 

Centerpartiet - Ja. För Centerpartiet så ligger fokus på att minska matsvinnet (a) samt att 
öka andelen svekologiskt (d) eller som vi vill kalla det närproducerad mat. Det är 
Centerpartiets förtjänst att vi överhuvudtaget har ett mål om mer närproducerat i Region 
Skånes verksamheter, samt att vi ska följa svenskt växt- och djurskydd på de livsmedel som 
köps in. 

Sverigedemokraterna - Nej. För oss är det närodlad mat i Skåne som gäller. Inte ens LRF 
håller med om att allt ska vara ekologiskt. Vi har svenska djurskyddsregler som ska följas. 
Skulle allt odlas ekologiskt skulle vi inte kunna försörja jordens befolkning med mat.  

Liberalerna - Ja.  

Miljöpartiet - Ja. Miljöpartiet svarar ja på samtliga punkter, dvs a-e. 

Vänsterpartiet - Ja. Detta är en fråga som är högst aktuell och något som vi i Vänsterpartiet 
har lyft konsekvent under flera år och som vi kommer fortsätta arbeta för.  

Socialdemokraterna - Ja. A-E. 


