Naturskyddsföreningen i Bohusläns länsförbund, (NiB), samarbetar inför valet och alla kretsar har fått stöd för att göra en valenkät.
Naturskyddsföreningen i Kungälv skickade en valenkät med 6 frågor till samtliga partier i Kungälvs kommun.
Utskicket gjordes 9 maj och svaren på enkäten sammanställdes i slutet av juli.
Samtliga partier utom Centerpartiet har svarat på enkäten.
Enkäten kunde besvaras med Ja eller Nej med möjlighet att kommentera svaret. När enkäterna sammanställdes tog vi kontakt med dem som besvarat enkäten så att de
kunde förtydliga svar som vi ansåg vara oklara. I diagram 1 visas svar på fråga 1-6. Ja-svar är markerade med grönt, Nej-svar med rött. Om partiet inte svarat ja eller nej
utan endast lämnat en kommentar på frågan är den markerad med grått. Diagram 2 visar antal ja-svar som respektive parti lämnat i valenkäten.

Innehåll:
•
•
•

Diagram 1 Sammanfattning av svaren från respektive parti
Diagram 2 Antal ja-svar från respektive parti
Enkäten med alla svar från respektive parti inklusive kommentarer

Svar på Naturskyddsföreningen i Kungälvs enkät
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Endast svar i kommentarerna

Antal ja svar på Naturskyddsföreningen i Kungälvs enkät
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Liberalernas svar på Naturskyddsföreningen i Kungälvs valenkät 2022. När partiet endast lämnat kommentar är kolumnerna Ja och Nej markerade med grått.
Nr
1

Fråga
Hyggesfritt i kommunens skogar. Kungälvs kommun äger många skogsområden. Skogen är en viktig
resurs för att bygga ett attraktivt och hållbart samhälle. Göteborg, Trollhättan och Linköping är
exempel på kommuner som beslutat om och tillämpar hyggesfritt skogsbruk (det innebär att marken
är kontinuerligt trädbevuxen utan några större kalhuggna ytor). Vi anser att Kungälv också ska
tillämpa ett hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt skogsbruk gynnar klimat, natur och friluftsliv. Att
hantera skogens ekosystem på ett hållbart sätt är centralt för att lösa klimatkrisen, för att nå mål
inom Agenda 2030, för den biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster. Kommer ert parti
att lägga fram förslag om och verka för politisk målsättning om hyggesfritt skogsbruk i de kommunala
skogarna? När under mandatperioden?

Ja
Ja

2

Närnatur för alla. Kommunen bygger på många ställen utan tanke på behov av nära natur. Flera
konflikter har uppstått med lokala boendegrupper senaste året. Kommer ert parti att verka för att
säkra tillgången till närnatur för alla kommunens invånare? Hur?

Ja

3

Byggande utanför plan Denna hantering har trefaldigats under den nuvarande mandatperioden.
Bygglov ges utan inventering av naturvärden. Vid detaljplaneläggning krävs att naturvärden först

Nej

Kommentar
Så fort vi blir en del av majoriteten och kan driva igenom ett sådant förslag. Det enda folk
behöver göra är att rösta på oss.

I Kungälv ska alla invånare ha nära till naturen oavsett om du bor i staden eller i
kommundelarna. Genom förnyelse av Översiktsplanen där vi bestämmer hur land och
vatten inom vår kommuns gränser ska hanteras tillser vi att naturen är tillgänglig och
nära för alla oavsett var man väljer att bo.
Liberalerna värna ett hållbart samhälle ur ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

kartläggs. Kommer ert parti att värna naturen, genom att verka för en minskning av byggande utanför
plan? När under mandatperioden?

4

Ny Grönplan. Den nuvarande Grönplan för Kungälvs kommun beslutades i KF 2006. Boverket och
Naturvårdsverket publicerade i januari 2022 en ny vägledning för hur kommuner kan arbeta med
grönplaneringen, fatta beslut om målsättningar, strategier, ställningstaganden och riktlinjer för
arbetet. Grönplanen är därför en viktig pusselbit i en hållbar samhällsplanering och ett verktyg för att
arbeta med miljömålen och Agenda 2030. Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om
en ny, uppdaterad Grönplan och om att tillföra resurser för att utarbeta den? När under
mandatperioden?

5

Sluta bygg på jordbruksmark! En hotad resurs för matproduktion. Gör som Jönköping och andra
kommuner, ta beslut att inte bygga på jordbruksmark. Ungefär hälften av det vi äter importeras. Om
handeln med andra länder skärs ner måste det finnas arealer att bruka lokalt. Utan mark ingen mat!
Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om att inte bygga på jordbruksmark? När
under mandatperioden?

6

Medborgarinflytande – möten, dialoger, förslag, budget? Politik är samhällsbygge. Att skapa
samhället tillsammans med medborgarna är viktigt i det demokratiska samhället. Medborgare skall,
menar vi, erbjudas olika möjligheter till inflytande, delaktighet och medbeslutande. Kommer ert parti
att verka för att införa metoder som ökar kommunmedborgarnas inflytande och delaktighet i
samhällsbyggandet? Vilka metoder och när under mandatperioden?

Vi uppmanar inte att det byggs utanför plan men det måste ske en individuell prövning av
när enskilda intressenter och privatpersoner söker tillstånd för mark de äger. Balansen
om hållbarhet ska upprätthållas.
Ja

Så fort vi får makten i Kungälv. Det är av yttersta vikt att vi uppdaterar Grönplanen och vi
anser att det borde gjorts för länge sedan.

Vi ska inte bygga på jordbruksmark, framför allt inte den mark som det verkligen går att
odla på, det vill säga brukningsvärd mark.

Ja

Medborgardialogen har tyvärr monterats ner under nuvarande styret där stämmorna
exempelvis helt tagits bort. Vi förstår att covid till viss del gjort det svårt, men det hade
kunnat lösas på annat sätt, men den nuvarande majoriteten har inte haft någon som
helst vilja till dialog. Liberalernas program innehåller återupprättande av
medborgarstämmorna och förslag på att ta fram en plan för utökat samarbete mellan
kommun, föreningar, företag och medborgare. För att klara framtidens utmaningar
behövs mer samarbete.

Kristdemokraternas svar på Naturskyddsföreningen i Kungälvs valenkät 2022. När partiet endast lämnat kommentar är kolumnerna Ja och Nej markerade med grått.
Nr
1

Fråga

Ja

2

Närnatur för alla. Kommunen bygger på många ställen utan tanke på behov av nära natur. Flera
konflikter har uppstått med lokala boendegrupper senaste året. Kommer ert parti att verka för att
säkra tillgången till närnatur för alla kommunens invånare? Hur?

Ja

3

Byggande utanför plan Denna hantering har trefaldigats under den nuvarande mandatperioden.
Bygglov ges utan inventering av naturvärden. Vid detaljplaneläggning krävs att naturvärden först
kartläggs. Kommer ert parti att värna naturen, genom att verka för en minskning av byggande utanför
plan? När under mandatperioden?

Ja

4

Ny Grönplan. Den nuvarande Grönplan för Kungälvs kommun beslutades i KF 2006. Boverket och
Naturvårdsverket publicerade i januari 2022 en ny vägledning för hur kommuner kan arbeta med
grönplaneringen, fatta beslut om målsättningar, strategier, ställningstaganden och riktlinjer för
arbetet. Grönplanen är därför en viktig pusselbit i en hållbar samhällsplanering och ett verktyg för att
arbeta med miljömålen och Agenda 2030. Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om
en ny, uppdaterad Grönplan och om att tillföra resurser för att utarbeta den? När under
mandatperioden?

Ja

Så anrt det ’r möjligt

5

Sluta bygg på jordbruksmark! En hotad resurs för matproduktion. Gör som Jönköping och andra
kommuner, ta beslut att inte bygga på jordbruksmark. Ungefär hälften av det vi äter importeras. Om
handeln med andra länder skärs ner måste det finnas arealer att bruka lokalt. Utan mark ingen mat!
Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om att inte bygga på jordbruksmark? När
under mandatperioden?

Ja

Den ambitionen finns redan i ÖP

6

Medborgarinflytande – möten, dialoger, förslag, budget? Politik är samhällsbygge. Att skapa
samhället tillsammans med medborgarna är viktigt i det demokratiska samhället. Medborgare skall,
menar vi, erbjudas olika möjligheter till inflytande, delaktighet och medbeslutande. Kommer ert parti
att verka för att införa metoder som ökar kommunmedborgarnas inflytande och delaktighet i
samhällsbyggandet? Vilka metoder och när under mandatperioden?

Ja

Vi gör en ny ÖP och i samband med den driver mitt parti att ta fram en vision där
medborgare är delaktiga och att den blir väl förankrad hos alla medborgare.

Hyggesfritt i kommunens skogar. Kungälvs kommun äger många skogsområden. Skogen är en viktig
resurs för att bygga ett attraktivt och hållbart samhälle. Göteborg, Trollhättan och Linköping är
exempel på kommuner som beslutat om och tillämpar hyggesfritt skogsbruk (det innebär att marken
är kontinuerligt trädbevuxen utan några större kalhuggna ytor). Vi anser att Kungälv också ska
tillämpa ett hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt skogsbruk gynnar klimat, natur och friluftsliv. Att
hantera skogens ekosystem på ett hållbart sätt är centralt för att lösa klimatkrisen, för att nå mål
inom Agenda 2030, för den biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster. Kommer ert parti
att lägga fram förslag om och verka för politisk målsättning om hyggesfritt skogsbruk i de kommunala
skogarna? När under mandatperioden?

Nej
Nej

Kommentar

Planera grönområden i detaljplanerna. Underhålla våra fritidsområden

Moderaternas svar på Naturskyddsföreningen i Kungälvs valenkät 2022. När partiet endast lämnat kommentar är kolumnerna Ja och Nej markerade med grått.
Nr
1

Fråga

Ja

Nej

2

Närnatur för alla. Kommunen bygger på många ställen utan tanke på behov av nära natur. Flera
konflikter har uppstått med lokala boendegrupper senaste året. Kommer ert parti att verka för att
säkra tillgången till närnatur för alla kommunens invånare? Hur?

Moderaterna delar inte bilden av att det byggs utan tanke på naturen. Det är
svårt att svara på frågan då begreppet ”närnatur till alla” inte är definierat.

3

Byggande utanför plan Denna hantering har trefaldigats under den nuvarande mandatperioden.
Bygglov ges utan inventering av naturvärden. Vid detaljplaneläggning krävs att naturvärden först
kartläggs. Kommer ert parti att värna naturen, genom att verka för en minskning av byggande utanför
plan? När under mandatperioden?

Frågan är väldigt förenklad. T ex måste byggandet öka i kommundelar för att vi
ska kunna serva med t ex hållbart vatten och avlopp till områden som idag
belastar havsmiljön men är för få hushåll för att det ska gå ihop
samhällsekonomiskt. Vi behöver också bygga i nära anslutningar till
kollektivtrafikstråk. Byggloven har möjligen tredubblats från mycket låga nivåer.

4

Ny Grönplan. Den nuvarande Grönplan för Kungälvs kommun beslutades i KF 2006. Boverket och
Naturvårdsverket publicerade i januari 2022 en ny vägledning för hur kommuner kan arbeta med
grönplaneringen, fatta beslut om målsättningar, strategier, ställningstaganden och riktlinjer för
arbetet. Grönplanen är därför en viktig pusselbit i en hållbar samhällsplanering och ett verktyg för att
arbeta med miljömålen och Agenda 2030. Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om
en ny, uppdaterad Grönplan och om att tillföra resurser för att utarbeta den? När under
mandatperioden?

Att ha ett hållbart miljöarbete är viktigt för oss och en grönplan är bara ett medel
i arbetet. Vi arbetar för att koppla ihop alla våra beslut till Agenda2030 och
kommer påbörja arbete med ny översiktsplan där markklassificering och
markanvändning ska göras tydligare än idag. Ser därför inte att just en separat
grönplan som inte tar hänsyn till helheten skulle bli ett stöd i planeringen.

5

Sluta bygg på jordbruksmark! En hotad resurs för matproduktion. Gör som Jönköping och andra
kommuner, ta beslut att inte bygga på jordbruksmark. Ungefär hälften av det vi äter importeras. Om
handeln med andra länder skärs ner måste det finnas arealer att bruka lokalt. Utan mark ingen mat!
Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om att inte bygga på jordbruksmark? När
under mandatperioden?

Jordbruksmarken i kommunen ska värnas och det lokala jordbruket stärkas. Vi
har därför beslutat att vi ska hävda beredskapsskäl vid upphandlingar av
livsmedel för att stärka det lokala jordbruket. Vi använder odlingsmark i
undantagsfall men kommer göra det för såväl nya vägar, gång och cykelvägar
liksom när Bohusbanan ska byggas ut till dubbelspår.

6

Medborgarinflytande – möten, dialoger, förslag, budget? Politik är samhällsbygge. Att skapa
samhället tillsammans med medborgarna är viktigt i det demokratiska samhället. Medborgare skall,
menar vi, erbjudas olika möjligheter till inflytande, delaktighet och medbeslutande. Kommer ert parti
att verka för att införa metoder som ökar kommunmedborgarnas inflytande och delaktighet i
samhällsbyggandet? Vilka metoder och när under mandatperioden?

Vi försöker på olika sätt och med varierat resultat aktivera våra medborgare inför
utvecklingsarbeten och kommande beslut. Vi bjuder i stort sett alltid in till möten
vid större förändringar som vi gjort denna mandatperiod när det gällt
Romelanda, Kode eller Stadskärnan. Vi är alltid positiva till att förbättra
medborgardialogen.

Hyggesfritt i kommunens skogar. Kungälvs kommun äger många skogsområden. Skogen är en viktig
resurs för att bygga ett attraktivt och hållbart samhälle. Göteborg, Trollhättan och Linköping är
exempel på kommuner som beslutat om och tillämpar hyggesfritt skogsbruk (det innebär att marken
är kontinuerligt trädbevuxen utan några större kalhuggna ytor). Vi anser att Kungälv också ska
tillämpa ett hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt skogsbruk gynnar klimat, natur och friluftsliv. Att
hantera skogens ekosystem på ett hållbart sätt är centralt för att lösa klimatkrisen, för att nå mål
inom Agenda 2030, för den biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster. Kommer ert parti
att lägga fram förslag om och verka för politisk målsättning om hyggesfritt skogsbruk i de kommunala
skogarna? När under mandatperioden?

Kommentar
Hyggesfritt skogsbruk använder vi inte som begrepp i vår kommun. Vi har heller
inget skogsbruk som bedrivs på ett sådant sätt. Att föreslå det gör därför ingen
skillnad. Bedömer därför åtgärden som bara symbolisk.

Miljöpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Kungälvs valenkät 2022. När partiet endast lämnat kommentar är kolumnerna Ja och Nej markerade med grått.

Nr
1

Fråga

2

Närnatur för alla. Kommunen bygger på många ställen utan tanke på behov av nära natur. Flera
konflikter har uppstått med lokala boendegrupper senaste året. Kommer ert parti att verka för att
säkra tillgången till närnatur för alla kommunens invånare? Hur?

Ja

3

Byggande utanför plan Denna hantering har trefaldigats under den nuvarande mandatperioden.
Bygglov ges utan inventering av naturvärden. Vid detaljplaneläggning krävs att naturvärden först
kartläggs. Kommer ert parti att värna naturen, genom att verka för en minskning av byggande utanför
plan? När under mandatperioden?

Ja

4

Ny Grönplan. Den nuvarande Grönplan för Kungälvs kommun beslutades i KF 2006. Boverket och
Naturvårdsverket publicerade i januari 2022 en ny vägledning för hur kommuner kan arbeta med
grönplaneringen, fatta beslut om målsättningar, strategier, ställningstaganden och riktlinjer för
arbetet. Grönplanen är därför en viktig pusselbit i en hållbar samhällsplanering och ett verktyg för att

Ja

Hyggesfritt i kommunens skogar. Kungälvs kommun äger många skogsområden. Skogen är en viktig
resurs för att bygga ett attraktivt och hållbart samhälle. Göteborg, Trollhättan och Linköping är
exempel på kommuner som beslutat om och tillämpar hyggesfritt skogsbruk (det innebär att marken
är kontinuerligt trädbevuxen utan några större kalhuggna ytor). Vi anser att Kungälv också ska
tillämpa ett hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt skogsbruk gynnar klimat, natur och friluftsliv. Att
hantera skogens ekosystem på ett hållbart sätt är centralt för att lösa klimatkrisen, för att nå mål
inom Agenda 2030, för den biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster. Kommer ert parti
att lägga fram förslag om och verka för politisk målsättning om hyggesfritt skogsbruk i de kommunala
skogarna? När under mandatperioden?

Ja
Ja

Nej

Kommentar
I Miljöpartiets valmanifest för valet 2022 finns detta inskrivet.

Miljöpartiet har under mandatperioden verkat för att säkra tillgången till närnatur,
bland annat via interpellation i kommunfullmäktige. Samtidigt måste en avvägning göras
med behovet av nya bostäder som MP Kungälv anser ska förläggas i eller i anslutning till
befintliga tätorter.
Nya bostäder ska primärt byggas i, eller i anslutning till befintliga tätorter. Gärna på
höjden, gärna i trä. Självklart ska naturvärden kartläggas ochbeaktas innan bygglov
beviljas.

Kungälvs kommun är i stort behov av en aktuell grönplan - och en modern
naturvårdsplan. MP stöder och verkar för att såväl grönplan som ny naturvårdsplan
upprättas. Och sedan efterlevs!

arbeta med miljömålen och Agenda 2030. Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om
en ny, uppdaterad Grönplan och om att tillföra resurser för att utarbeta den? När under
mandatperioden?

5

Sluta bygg på jordbruksmark! En hotad resurs för matproduktion. Gör som Jönköping och andra
kommuner, ta beslut att inte bygga på jordbruksmark. Ungefär hälften av det vi äter importeras. Om
handeln med andra länder skärs ner måste det finnas arealer att bruka lokalt. Utan mark ingen mat!
Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om att inte bygga på jordbruksmark? När
under mandatperioden?

Ja

MP har länge drivit frågan om att inte bygga bostäder på jordbruksmark, vilket också lyfts
fram i vårt valmanifest. För samhällsviktiga projekt, exempelvis skolor, äldreboenden,
sjukhus eller liknande ska det dock va möjligt att utnyttja jordbruksmark, om det saknas
andra rimliga alternativ.

6

Medborgarinflytande – möten, dialoger, förslag, budget? Politik är samhällsbygge. Att skapa
samhället tillsammans med medborgarna är viktigt i det demokratiska samhället. Medborgare skall,
menar vi, erbjudas olika möjligheter till inflytande, delaktighet och medbeslutande. Kommer ert parti
att verka för att införa metoder som ökar kommunmedborgarnas inflytande och delaktighet i
samhällsbyggandet? Vilka metoder och när under mandatperioden?

Ja

MP välkomnar alla initiativ som kan öka medborgarnas inflytande, som exempelvis
medborgarstämmor/dialog. Dock gäller att vi har representativ demokrati, ordinarie val
till kommunfullmäktige och dess resultat bör alltid respekteras.

Vänsterpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Kungälvs valenkät 2022. När partiet endast lämnat kommentar är kolumnerna Ja och Nej markerade med grått.

Nr
1

Fråga

2

Närnatur för alla. Kommunen bygger på många ställen utan tanke på behov av nära natur. Flera
konflikter har uppstått med lokala boendegrupper senaste året. Kommer ert parti att verka för att
säkra tillgången till närnatur för alla kommunens invånare? Hur?

Ja

Ja absolut! Vi anser att det är viktigt att när vi planerar ny bostadsområden att det
finns tillgång till grönområden!

3

Byggande utanför plan Denna hantering har trefaldigats under den nuvarande mandatperioden.
Bygglov ges utan inventering av naturvärden. Vid detaljplaneläggning krävs att naturvärden först
kartläggs. Kommer ert parti att värna naturen, genom att verka för en minskning av byggande utanför
plan? När under mandatperioden?

Ja

ja, vi ser behov av att i större utsträckning planera våra nya bostadsområden.

4

Ny Grönplan. Den nuvarande Grönplan för Kungälvs kommun beslutades i KF 2006. Boverket och
Naturvårdsverket publicerade i januari 2022 en ny vägledning för hur kommuner kan arbeta med
grönplaneringen, fatta beslut om målsättningar, strategier, ställningstaganden och riktlinjer för
arbetet. Grönplanen är därför en viktig pusselbit i en hållbar samhällsplanering och ett verktyg för att
arbeta med miljömålen och Agenda 2030. Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om
en ny, uppdaterad Grönplan och om att tillföra resurser för att utarbeta den? När under
mandatperioden?

Ja

Ja, det är viktigt att inventera och utveckla våra grönområden mer tillgängliga för
våra medborgare.

5

Sluta bygg på jordbruksmark! En hotad resurs för matproduktion. Gör som Jönköping och andra
kommuner, ta beslut att inte bygga på jordbruksmark. Ungefär hälften av det vi äter importeras. Om
handeln med andra länder skärs ner måste det finnas arealer att bruka lokalt. Utan mark ingen mat!
Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om att inte bygga på jordbruksmark? När
under mandatperioden?

Ja

Vi kommer absolut att verka för att man ska vara mer restriktiv med att bygga på
jordbruksmark. Däremot tycker vi inte att det ska vara totalstopp utan att alla
byggnation på jordbruksmark måste granskas noga och det det måste finnas ett
allmänt intresse tex Skola, äldreboende m.m.

6

Medborgarinflytande – möten, dialoger, förslag, budget? Politik är samhällsbygge. Att skapa
samhället tillsammans med medborgarna är viktigt i det demokratiska samhället. Medborgare skall,
menar vi, erbjudas olika möjligheter till inflytande, delaktighet och medbeslutande. Kommer ert parti
att verka för att införa metoder som ökar kommunmedborgarnas inflytande och delaktighet i
samhällsbyggandet? Vilka metoder och när under mandatperioden?

Ja

Medborgarnas inflytande och delaktighet är jätteviktigt när man planerar ett
samhälle. Medborgarnas inflytande och delaktighet måste beaktas inför varje
samhällsplanering.

Hyggesfritt i kommunens skogar. Kungälvs kommun äger många skogsområden. Skogen är en viktig
resurs för att bygga ett attraktivt och hållbart samhälle. Göteborg, Trollhättan och Linköping är
exempel på kommuner som beslutat om och tillämpar hyggesfritt skogsbruk (det innebär att marken
är kontinuerligt trädbevuxen utan några större kalhuggna ytor). Vi anser att Kungälv också ska
tillämpa ett hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt skogsbruk gynnar klimat, natur och friluftsliv. Att
hantera skogens ekosystem på ett hållbart sätt är centralt för att lösa klimatkrisen, för att nå mål
inom Agenda 2030, för den biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster. Kommer ert parti
att lägga fram förslag om och verka för politisk målsättning om hyggesfritt skogsbruk i de kommunala
skogarna? När under mandatperioden?

Ja
Ja

Nej

Kommentar
Ja, vi behöver levande skogar även på de platser som de sker skogsarbete. Man
behöver också arbeta med att bevara gammelskogar och vid nyplantering behöver
man se till att man inte endast planterar ett slag av träd utan att man får olika
trädslag för att öka motståndskraften mot bränder och skadedjur.

Utvecklingspartets svar på Naturskyddsföreningen i Kungälvs valenkät 2022. När partiet endast lämnat kommentar är kolumnerna Ja och Nej markerade med grått.

Nr
1

Fråga

2

Närnatur för alla. Kommunen bygger på många ställen utan tanke på behov av nära natur. Flera
konflikter har uppstått med lokala boendegrupper senaste året. Kommer ert parti att verka för att
säkra tillgången till närnatur för alla kommunens invånare? Hur?

Hyggesfritt i kommunens skogar. Kungälvs kommun äger många skogsområden. Skogen är en viktig
resurs för att bygga ett attraktivt och hållbart samhälle. Göteborg, Trollhättan och Linköping är
exempel på kommuner som beslutat om och tillämpar hyggesfritt skogsbruk (det innebär att marken
är kontinuerligt trädbevuxen utan några större kalhuggna ytor). Vi anser att Kungälv också ska
tillämpa ett hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt skogsbruk gynnar klimat, natur och friluftsliv. Att
hantera skogens ekosystem på ett hållbart sätt är centralt för att lösa klimatkrisen, för att nå mål
inom Agenda 2030, för den biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster. Kommer ert parti
att lägga fram förslag om och verka för politisk målsättning om hyggesfritt skogsbruk i de kommunala
skogarna? När under mandatperioden?

Ja
Ja

Ja

Nej

Kommentar
Vi kan inte säga en exakt tid utan detta kommer att avgöras beroende på utfallet av
valresultatet

Utvecklingspartiet är för utveckling men vi avser göra det med respekt och ansvar för att
exempelvis grön- strövområden skall finnas som naturliga inslag i våra boendemiljöer.

3

Byggande utanför plan Denna hantering har trefaldigats under den nuvarande mandatperioden.
Bygglov ges utan inventering av naturvärden. Vid detaljplaneläggning krävs att naturvärden först
kartläggs. Kommer ert parti att värna naturen, genom att verka för en minskning av byggande utanför
plan? När under mandatperioden?

4

Ny Grönplan. Den nuvarande Grönplan för Kungälvs kommun beslutades i KF 2006. Boverket och
Naturvårdsverket publicerade i januari 2022 en ny vägledning för hur kommuner kan arbeta med
grönplaneringen, fatta beslut om målsättningar, strategier, ställningstaganden och riktlinjer för
arbetet. Grönplanen är därför en viktig pusselbit i en hållbar samhällsplanering och ett verktyg för att
arbeta med miljömålen och Agenda 2030. Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om
en ny, uppdaterad Grönplan och om att tillföra resurser för att utarbeta den? När under
mandatperioden?

5

Sluta bygg på jordbruksmark! En hotad resurs för matproduktion. Gör som Jönköping och andra
kommuner, ta beslut att inte bygga på jordbruksmark. Ungefär hälften av det vi äter importeras. Om
handeln med andra länder skärs ner måste det finnas arealer att bruka lokalt. Utan mark ingen mat!
Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om att inte bygga på jordbruksmark? När
under mandatperioden?

6

Medborgarinflytande – möten, dialoger, förslag, budget? Politik är samhällsbygge. Att skapa
samhället tillsammans med medborgarna är viktigt i det demokratiska samhället. Medborgare skall,
menar vi, erbjudas olika möjligheter till inflytande, delaktighet och medbeslutande. Kommer ert parti
att verka för att införa metoder som ökar kommunmedborgarnas inflytande och delaktighet i
samhällsbyggandet? Vilka metoder och när under mandatperioden?

Med vad vi sagt ovan är vi inte säkra att det behöver betyda varken ja eller nej. Utvecklas
en stad/kommun med ansvar så kan bägge sidor bejakas. Vi anser inte att Kungälv
behöver expandera så kraftigt som det gjorts de senaste åren.

Beroende på hur valresultatet faller ut, vi måste finna bra pålitliga samarbetspartners för
detta arbete. Ingår i vår paroll att utvecklas med eftertanke inom alla områden

Ja

Detta är en svår fråga som måste hanteras i dialog med de aktörer som isåfall avser att
odla på dessa markområden. Vi är inte betjänta av att ha områden som bara finns men
ingen nyttjar. Men detta ligger också i vår plan om ansvarstagande utveckling och i
dialog. Här behövs en långsiktighet

Så snart det bara går. Kungälv har haft kommundelsstämmor som avvecklats med
motivering att ”ingen kommer eller är intresserade”. Inom Utvecklingspartiet menar vi
att det är formatet som måste ändras. Detta då delaktighet från våra medborgare är
grunden för demokrati som ger basen för oss politiker, att verka som förtroendevalda, för
de som röstar på oss.

Ja

Sverigedemokraternas svar på Naturskyddsföreningen i Kungälvs valenkät 2022. När partiet endast lämnat kommentar är kolumnerna Ja och Nej markerade med grått.

Nr
1

Fråga
Hyggesfritt i kommunens skogar. Kungälvs kommun äger många skogsområden. Skogen är en viktig
resurs för att bygga ett attraktivt och hållbart samhälle. Göteborg, Trollhättan och Linköping är
exempel på kommuner som beslutat om och tillämpar hyggesfritt skogsbruk (det innebär att marken
är kontinuerligt trädbevuxen utan några större kalhuggna ytor). Vi anser att Kungälv också ska
tillämpa ett hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt skogsbruk gynnar klimat, natur och friluftsliv. Att
hantera skogens ekosystem på ett hållbart sätt är centralt för att lösa klimatkrisen, för att nå mål
inom Agenda 2030, för den biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster. Kommer ert parti
att lägga fram förslag om och verka för politisk målsättning om hyggesfritt skogsbruk i de kommunala
skogarna? När under mandatperioden?

Ja

Nej

Kommentar
Vi har inget emot hyggesfritt på kommunal mark, tvärtom värnar vi möjligheten att
vistas i naturnära, vackra, område.

2

Närnatur för alla. Kommunen bygger på många ställen utan tanke på behov av nära natur. Flera
konflikter har uppstått med lokala boendegrupper senaste året. Kommer ert parti att verka för att
säkra tillgången till närnatur för alla kommunens invånare? Hur?

Det är något vi anser är av stor vikt. Den förtätning andra politiska partier drivit har
tyvärr påverkat i

3

Byggande utanför plan Denna hantering har trefaldigats under den nuvarande mandatperioden.
Bygglov ges utan inventering av naturvärden. Vid detaljplaneläggning krävs att naturvärden först
kartläggs. Kommer ert parti att värna naturen, genom att verka för en minskning av byggande utanför
plan? När under mandatperioden?

Vi anser att Kungälv ska växa med måtta, inte minst utifrån perpektivitet att värna
viktiga naturvärden.

4

Ny Grönplan. Den nuvarande Grönplan för Kungälvs kommun beslutades i KF 2006. Boverket och
Naturvårdsverket publicerade i januari 2022 en ny vägledning för hur kommuner kan arbeta med
grönplaneringen, fatta beslut om målsättningar, strategier, ställningstaganden och riktlinjer för
arbetet. Grönplanen är därför en viktig pusselbit i en hållbar samhällsplanering och ett verktyg för att
arbeta med miljömålen och Agenda 2030. Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om
en ny, uppdaterad Grönplan och om att tillföra resurser för att utarbeta den? När under
mandatperioden?

Planering och uppföljning är något vi varit kritiska under lång tid och till tidigare styre.
Tillväxten har varit så enorm att man kärnverksamhet men också en strukturerad
planering. Att ha en

5

Sluta bygg på jordbruksmark! En hotad resurs för matproduktion. Gör som Jönköping och andra
kommuner, ta beslut att inte bygga på jordbruksmark. Ungefär hälften av det vi äter importeras. Om
handeln med andra länder skärs ner måste det finnas arealer att bruka lokalt. Utan mark ingen mat!
Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om att inte bygga på jordbruksmark? När
under mandatperioden?

En ohämmad tillväxt politik med snabba och stora förändringar är inte något vi som
konserativt parti står bakom. Den ökande importen beror dock till störst del på att
grundförutsättningarna är sämre för svenska lantbrukare än för bönder i Europa, inte
på grund av brist av mark. Effekten av det blir nedläggningar och en minskad
produktion. Det är olyckligt då svenska jordbruk är bland världens bästa. Bönderna
hämmas av särlagstiftning - utan kompensation, höga skatter och och regelkrångel, en
lantbrukare kan påverkas av direkt eller indirekt av 25 olika myndigheter. Något som
skulle öka produktion och bidrag till ökad livsmedelsförsörjning är förenkling på
gårdsnivå och mindre skatter för småföretagare.

6

Medborgarinflytande – möten, dialoger, förslag, budget? Politik är samhällsbygge. Att skapa
samhället tillsammans med medborgarna är viktigt i det demokratiska samhället. Medborgare skall,
menar vi, erbjudas olika möjligheter till inflytande, delaktighet och medbeslutande. Kommer ert parti
att verka för att införa metoder som ökar kommunmedborgarnas inflytande och delaktighet i
samhällsbyggandet? Vilka metoder och när under mandatperioden?

Medborgarstämmor är ett viktigt verktyg när inte covid sätter stopp, men också dialog.
Politiken behöver bejaka “hur vi bygger” och vi behöver öka delaktigheten vad gäller
samhällsbyggnad. https://www.kungalvsposten.se/%C3%A5sikt/nybyggnation-skasm%C3%A4lta-in-och-g%C3%B6ras-vacker-1.42470371

Socialdemokraternas svar på Naturskyddsföreningen i Kungälvs valenkät 2022. När partiet endast lämnat kommentar är kolumnerna Ja och Nej markerade med grått.
Nr
1

Fråga
Hyggesfritt i kommunens skogar. Kungälvs kommun äger många skogsområden. Skogen är en viktig
resurs för att bygga ett attraktivt och hållbart samhälle. Göteborg, Trollhättan och Linköping är
exempel på kommuner som beslutat om och tillämpar hyggesfritt skogsbruk (det innebär att marken
är kontinuerligt trädbevuxen utan några större kalhuggna ytor). Vi anser att Kungälv också ska
tillämpa ett hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt skogsbruk gynnar klimat, natur och friluftsliv. Att
hantera skogens ekosystem på ett hållbart sätt är centralt för att lösa klimatkrisen, för att nå mål
inom Agenda 2030, för den biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster. Kommer ert parti
att lägga fram förslag om och verka för politisk målsättning om hyggesfritt skogsbruk i de kommunala
skogarna? När under mandatperioden?

Ja
Ja

Nej

Kommentar
Socialdemokraterna är mycket stolta över att vi på högsta politiska nivå infört och
arbetar efter Agenda 2030 på riktigt i Kungälv - därmed finns denna målsättning redan
sedan 2022 och behövs ej förslås politiskt. För Socialdemokraterna står för ett hållbart
skogsbruk. Frågan är dessutom behandlad i kommunstyrelsen med svar till VGR och
Länsstyrelsen vi ska utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka
variationen i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på
möjligheterna med alternativa brukningsformer.

2

Närnatur för alla. Kommunen bygger på många ställen utan tanke på behov av nära natur. Flera
konflikter har uppstått med lokala boendegrupper senaste året. Kommer ert parti att verka för att
säkra tillgången till närnatur för alla kommunens invånare? Hur?

Ja

3

Byggande utanför plan Denna hantering har trefaldigats under den nuvarande mandatperioden.
Bygglov ges utan inventering av naturvärden. Vid detaljplaneläggning krävs att naturvärden först
kartläggs. Kommer ert parti att värna naturen, genom att verka för en minskning av byggande utanför
plan? När under mandatperioden?

Ja

4

Ny Grönplan. Den nuvarande Grönplan för Kungälvs kommun beslutades i KF 2006. Boverket och
Naturvårdsverket publicerade i januari 2022 en ny vägledning för hur kommuner kan arbeta med
grönplaneringen, fatta beslut om målsättningar, strategier, ställningstaganden och riktlinjer för
arbetet. Grönplanen är därför en viktig pusselbit i en hållbar samhällsplanering och ett verktyg för att
arbeta med miljömålen och Agenda 2030. Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om
en ny, uppdaterad Grönplan och om att tillföra resurser för att utarbeta den? När under
mandatperioden?

Ja

Se svar på fråga 2, vi går till val på att bevara och utveckla kommunens grönområden,
bäckar och dungar i stadsnära rum. Vi arbetar alltså vidare med styrdokument Agenda
2030 som vi infört och VGR målen www.hallbartVG.se

5

Sluta bygg på jordbruksmark! En hotad resurs för matproduktion. Gör som Jönköping och andra
kommuner, ta beslut att inte bygga på jordbruksmark. Ungefär hälften av det vi äter importeras. Om
handeln med andra länder skärs ner måste det finnas arealer att bruka lokalt. Utan mark ingen mat!
Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om att inte bygga på jordbruksmark? När
under mandatperioden?

Ja

Socialdemokraterna har genomfört kartering av värdefull åkermark, vilken nu ska
beslutas i kommande ÖP revidering. Socialdemokraterna står för förtätning, vilket är en
del i att spara åkermarken för ett långsiktigt robust och hållbart liv.

6

Medborgarinflytande – möten, dialoger, förslag, budget? Politik är samhällsbygge. Att skapa
samhället tillsammans med medborgarna är viktigt i det demokratiska samhället. Medborgare skall,
menar vi, erbjudas olika möjligheter till inflytande, delaktighet och medbeslutande. Kommer ert parti

Ja

En självklarhet, vi går till val på en grön frisk stadsutveckling och för oss
Socialdemokrater är det en demokratifråga att medborgare får vara med och delaktiga i
stadsplaneringen såväl ekologiskt som socialt hållbart. Hänvisar till svar på fråga två, där
vi särskilt lyfter fram stadsplaneringsprocessen, hur vi ser hur Kungälv moderniseras
från en ort till en modern stad med handel, stadspuls, liv och rörelse

Frågan är prioriterad. Socialdemokraterna går tydligt till val på en grön frisk
stadsutveckling i hela kommunen.
Alla medborgare behöver gröna lungor, en plats för vila, natur och rekreation. Vi vill
bevara och utveckla kommunens grönområden, bäckar och dungar i stadsnära rum. Det
ska vara snyggt, rent och tryggt. Den
moderna stadsmiljön måste ha ett större utbud av naturliga och aktiva mötesplatser
som exempelvis
utegym, parkbänkar och bord för fika- och möjlighet att äta tillsammans. Det skall
finnas rinnande vatten
att släcka sin törst med varma dagar och tillgängliga toalett- och ombytesrum för alla.
Socialdemokraterna vill också se nytänk med fruktlundar som har blommande växter,
bärbuskar och
fruktträd. Detta gynnar lokala ekosystemen och pollinerande insekter. Blommor är
vackert och frukt är gott, sådana grönområden skapar glädje, plats för promenader,
motion och friluftsliv, vilket stärker
folkhälsan. Att kunna plocka bär och frukter i offentlig miljö är till glädje för alla, inte
bara barnen.
Barnens plats i staden är given och central, ska och kommer alltid vara långt viktigare än
bilen och/eller
fastighetsägare eller affärsintressen. Vid all nybyggnation skall det alltid ställas höga
och tydliga krav på
lekplatser och barnanpassade miljöer, det gäller i hela kommunen.
Vi ser nu hur Kungälv moderniseras från en ort till en modern stad med handel,
stadspuls, liv och rörelse
mellan husen. Vi välkomnar det nya Kungälv och vill att medborgarna själva, inte minst
barn, i samråd
skall kunna vara mer delaktiga i stadens utformning och utveckling. Inte minst
planeringen av staden vid
älven med älvpromenad, grönskande lugna platser för alla behov, nya bostäder,
mötesplatser, hamnar och
stadsstråk.
De stadsnära gång och motionsspåren behöver bli fler och belysta. Det gynnar
folkhälsa, trivsel och trygghet.
● Fler och bättre lekplatser i hela kommunen
● Fruktlundar på alla orter och i staden
● Stadsnära motionsspår ska ha bra belysning
● Moderna träningsplatser och utegym för alla i stadsnära miljö
● Ökat inflytande för barn och medborgare i stadsplaneringsprocessen
Från år 2023. Påståendet att bygglov ges utan inventering av naturvärden känns inte
bra i frågeformuleringen. För oss Socialdemokrater skall det alltid göras utredning enligt
3 kap 4 § miljöbalken i kommunala beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och
bygglov. Har Naturskyddsföreningen klagomål på miljö och byggnadsnämndens
underlag ber vi er som förening kontakta oss för en dialog.

att verka för att införa metoder som ökar kommunmedborgarnas inflytande och delaktighet i
samhällsbyggandet? Vilka metoder och när under mandatperioden?

mellan husen. Vi välkomnar det nya Kungälv och vill att medborgarna själva, inte minst
barn, i samråd
skall kunna vara mer delaktiga i stadens utformning och utveckling. Inte minst
planeringen av staden vid
älven med älvpromenad, grönskande lugna platser för alla behov, nya bostäder,
mötesplatser, hamnar och
stadsstråk.
De stadsnära gång och motionsspåren behöver bli fler och belysta. Det gynnar
folkhälsa, trivsel och trygghet.
● Fler och bättre lekplatser i hela kommunen
● Fruktlundar på alla orter och i staden
● Stadsnära motionsspår ska ha bra belysning
● Moderna träningsplatser och utegym för alla i stadsnära miljö
● Ökat inflytande för barn och medborgare i stadsplaneringsprocessen

