
För nuvarande och kommande generationers skull måste samhällsutvecklingen vara långsiktigt hållbar. 
Samhällsekonomin ska vara ett medel i människans tjänst. Kollektiva nyttigheter som atmosfär, eko-
system och välfärd måste skyddas och överordnas marknadsaktörernas intressen. Vi ska ha en kvalitativ 
tillväxt, en rättvis och ordnad omställning som tar hänsyn till både ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekter. Här spelar Sveriges kommuner och regioner en viktigt roll och S-kvinnor vill därför undersöka 
på vilka sätt Sveriges kommuner och regioner arbetar för att minska sin negativa klimatpåverkan. 

Har kommunen/regionen uttalade mål för minskat matsvinn?

Om ja, hur är dessa mål utformade?

Finns det krav på närproducerade livsmedel vid upphandling i kommunen/regionen?

 
Om ja, hur stor andel (i procent) av de uppphandlade livsmedlen är närproducerade?   

Finns det krav på ekologiska livsmedel vid upphandling i kommunen/regionen?

Om ja, hur stod andel (i procent) av de uppphandlade livsmedlen är ekologiska?    

Har kommunen/regionen Fairtrade Certifiering?

Erbjuds vegetariska alternativ i förskola/skola/vård/omsorg?

Om ja, i vilken omfattning?

Feministisk miljö- och klimatundersökning av kommuner och regioner 

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

1)

2)

3)

4)

5)



På vilka sätt arbetar kommunen för att uppnå kemikaliesmarta miljöer på fritidshem, förskola, skola och
i offentliga lokaler?

Har kommunen/regionen uppsatta mål för att öka gång, cykel- och kollektivtrafiken?

Om ja, hur ser dessa mål ut?

Finns det sammanhängande och väl upplysta gång- och cykelstråk i kommunen?

Hur stor andel av tjänstebilarna i kommunen/regionen är miljöbilar? Ange i procent.

Finns det gröna laddstolpar i anslutning till kommunens/regionens offentliga lokaler?

Om ja, hur många?

Finns det inriktningsbeslut eller liknande i kommunen som säger att installation av 
gröna laddstolpar ska finnas med i planeringen av nya kommunala bostadsområden?  

På vilka sätt stödjer kommunen/regionen den cirkulära ekonomin?  

Ställs miljökrav i samband med upphandling? 

Om ja, vilka miljökrav ställer kommunen/regionen i samband med upphandling?

Finns en koldioxidbudget i kommunen/regionen?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)


