Datum 2022-08-12
Innehåll:
- Sammanfattande diagram av hur partierna svarat på Naturskyddsföreningen i Munkedals partienkät.
- Respektive partis svar inklusive kommentarer.
Svar på Naturskyddsföreningen i Munkedals enkät 2022 från de olika partierna
Några partier har svarat lite oklart i kommentaren efter att ha satt sitt ja/nej/vet ej svar så vi uppmuntrar läsaren att granska kommentarerna noggrant! Alltså att deras svar i kommentaren inte helt
verkar stämma överens med deras ja/nej/vet ej svar. Fråga 5 om strandskyddet är ett sådant exempel. När detta har skett har vi sökt partierna och försökt så gott det går att få till ett tydligare svar.
Enkäter kan vara trubbiga verktyg. Tack för att ni är här och läser!
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Centerpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Munkedals partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

1

Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sveriges miljomal.se) och enligt
den senaste rapporten går många mål åt fel håll. Munkedals kommun
hamnar på plats 278 av 290 av på miljöbarometern
https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/munkedal
Vill ert parti jobba med de brister som Munkedals kommun har i
miljöarbetet? Hur i så fall?

Ja

2

Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter
inom kommunens gränser? En så kallad koldioxidbudget?

Ja

3a

En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med
tåg eller bli cykelbana.
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan?

Ja

3b

I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar underhåll och
drift?

4a

Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall
ha längre än 300 m för att komma till ett grönområde på minst en
hektar.
Är ert parti beredd att bevara grönområden nära tätorter?

4b

Kan ert parti ompröva exploaterings planerna på sådana områden?

5

Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m. Vill ert parti värna
om strandskyddet så att det inte urholkas?

Nej

Vet
ej/Oklar
t

Kommentar

Munkedals kommun behöver hela tiden arbeta mot och sträva efter att
förbättra miljöarbetet för att nå fler klimatmål och vi stödjer det arbetet.
Detta är en fråga vi får titta vidare på.

Ja, om det finns behov av banan och efterfrågan av trafik är vi positiva till att
återuppta trafiken.

Nej

Det är en uppgift för staten och de som vill trafikera banan.

Ja

Det är viktigt för alla att ha tillgång till grönområden. Det är en aspekt att titta
på i varje planarbete.

Oklart
Nej

Det är en fråga vi får ta ställning till om det blir aktuellt.
Strandskyddet är inte en lokalpolitisk fråga. Läs mer på partiets sida om
strandskydd:
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/bostad/strandskydd
STRANDSKYDD
Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige.
Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas
med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden,

utan att länsstyrelserna ska kunna blockera möjligheterna till utveckling på
landsbygden. Centerpartiet vill:
Avskaffa det generella strandskyddet på sikt, så det blir lättare att bygga hus
och utveckla näringsverksamhet i glesbefolkade områden
Stärka kommunernas och medborgarnas inflytande i strandskyddsfrågor

6

I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav
och land skyddas till 2030 varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av
havsoch landområdena, ska vara strikt skyddade. Är det något som ert
parti stöder?

Oklart

Trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor
Detta är inte heller en lokalpolitisk fråga:
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/miljo/biologisk-mangfald
BIOLOGISK MÅNGFALD
Skogarna, kusterna, våtmarkerna och odlingslandskapet är alla viktiga
förutsättningar för livet och en hållbar utveckling. Förlusten av arter och
ekosystem är ett av de mest akuta miljöproblemen i världen i dag. Det kräver
ett ökat internationellt samarbete, men också att mer görs lokalt och regionalt
av fler här i Sverige.
Centerpartiet vill:

Ja

•

Bevara och förstärka den biologiska mångfalden i hela Sverige.

•

Ge markägaren drivkraft i det viktiga jobbet att bevara den biologiska
mångfalden.

•

Växla upp det lokala arbetet med restaurering och återställande av
nedgångna naturområden, såväl på land som i havet.

7a

Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer.
Är ert parti positiv att peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen?

Det är viktigt att uppmärksamma skyddsvärd natur när detalj- och
översiktsplaner görs.

7b

Kan ert parti ge stöd för att införa biotopskydd eller bilda
kommunala reservat?

8

Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”,
s k SMR, på flera platser i landet. Är ert parti emot att sådana
kärnreaktorer placeras i vår kommun?

9

Vill ert parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan
på marin miljö?

10

Är ert parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser?

Ja

Centerpartiet är positiv till vindkraft på fler platser inom kommunen.

11

Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg
klimatpåverkan. För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga
cykelvägar Tex ut till Gårvik. Vill ert parti satsa mer på cykelvägar?

Ja

Centerpartiet har drivit frågan om cykelväg till Gårvik. Vi vill se fler satsningar
på cykelvägar i kommunen.

12

Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av
el med hjälp av solen. Stödjer ert parti att sätta solceller på
kommunens byggnader?

Ja

Centerpartiet skrev motionen som gjorde att kommunen vid varje renovering
och nybyggnation ska projektera för solceller. Därför finns det solceller på
flera av kommunens byggnader idag. Vi vill se solceller på fler av kommunens
byggnader.

13

Anser ert parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov kräva
solceller på alla tak?

14

EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till
år 2030 (www.energimyndigheten.se/energieffektivisering).
Tycker ert parti att energieffektivisering är viktig i Munkedals
kommun?

15

Den kommunala miljönämnden i Munkedal har överförts till Sotenäs
kommun. Tycker ert parti att miljönämnden skall tas tillbaka till
Kommunen?

16

Tycker ert parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en
bättre miljö? Lämna gärna konkreta förslag.

Nej

Det finns hårda krav redan idag som ger ett gott skydd. Den jord- och
skogsbrukslag som finns är tillräcklig. Vi ska inte försämra jord- och
skogsbrukares möjligheter att driva företag.

Ja

Små modulära reaktorer som serietillverkas diskuteras mycket som framtiden
för kärnkraft. Tekniken är inte klar och först i slutet av nuvarande decennium
förväntas de första kommersiella reaktorerna finnas på plats i världen. För oss
är det viktigt att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader. Den som vill
bygga kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor är, och har i över ett
decennium varit, fri att göra det.
Oklart

Nej

Ja

Vi uppmuntrar till solceller på alla fastigheter där det är möjligt men kan inte
kräva solceller i alla bygglov.
Energieffektivisering är alltid viktigt. Centerpartiet stödjer förslag som kan
minska energianvändningen i kommunen.

Nej

Ja

Oklart formulerad fråga, se vidare kommentar.
Det är viktigt att marinor och båtägare tar ansvar för sin miljöpåverkan, men
även att branschen fortsätter att ställa om så att det finns bra möjligheter att
utöva ett båtintresse på ett miljömässigt bra sätt.
Vårt parti ska inte upplysa om det. För övrigt är det viktigt att alla
verksamheter/branscher informerar om påverkan på miljön, negativ som
positiv.

Miljönämnden har inte överförts. Det är en gemensam nämnd för Sotenäs,
Munkedals och Lysekils kommuner. Det ger oss större möjligheter att
samarbeta om miljöfrågor och gör det lättare att skaffa personal med rätt
kompetens på miljöområdet.
•
•
•
•
•
•

Vi behöver en satsning på allmänna kommunikationer och
Bohusbanan och se till att närtrafiken blir känd och välanvänd
Behåll seniorkortet på Västtrafik och utveckla ett ungdomskort
Vi vill fortsätta att öka andelen närproducerad mat i våra
verksamheter
Bevara den bästa jordbruksmarken från exploatering
Ge jordbruket och de gröna näringarna förutsättningar att utvecklas
Fortsätta att satsa på förnybar energi samt miljöbilar i kommunens
bilpark

•

Våra verksamheter ska vara fria från gifter och kemikalier

Kristdemokraternas svar på Naturskyddsföreningen i Munkedals partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

1

Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sveriges miljomal.se) och enligt
den senaste rapporten går många mål åt fel håll. Munkedals kommun
hamnar på plats 278 av 290 av på miljöbarometern
https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/munkedal
Vill ert parti jobba med de brister som Munkedals kommun har i
miljöarbetet? Hur i så fall?

Ja

2

Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter
inom kommunens gränser? En så kallad koldioxidbudget?

3a

En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med
tåg eller bli cykelbana.
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan?

3b

I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar underhåll och
drift?

4a

Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall
ha längre än 300 m för att komma till ett grönområde på minst en
hektar.
Är ert parti beredd att bevara grönområden nära tätorter?

4b
5

Kan ert parti ompröva exploaterings planerna på sådana områden?
Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m. Vill ert parti värna
om strandskyddet så att det inte urholkas?
I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav
och land skyddas till 2030 varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av
havsoch landområdena, ska vara strikt skyddade. Är det något som ert
parti stöder?

6

Vet
ej/Oklar
t

Ja

Nej, det skulle inte gagna Munkedal tillräckligt

Ja

7b

Kan ert parti ge stöd för att införa biotopskydd eller bilda
kommunala reservat?

8

Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”,
s k SMR, på flera platser i landet. Är ert parti emot att sådana
kärnreaktorer placeras i vår kommun?
Vill ert parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan
på marin miljö?

Ja

10

Är ert parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser?

Ja

11

Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg
klimatpåverkan. För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga
cykelvägar Tex ut till Gårvik. Vill ert parti satsa mer på cykelvägar?

Ja

12

Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av
el med hjälp av solen. Stödjer ert parti att sätta solceller på
kommunens byggnader?

Ja

13

Anser ert parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov kräva
solceller på alla tak?

14

EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till
år 2030 (www.energimyndigheten.se/energieffektivisering).
Tycker ert parti att energieffektivisering är viktig i Munkedals
kommun?

15

Den kommunala miljönämnden i Munkedal har överförts till Sotenäs
kommun. Tycker ert parti att miljönämnden skall tas tillbaka till
Kommunen?

16

Tycker ert parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en
bättre miljö? Lämna gärna konkreta förslag.

Vet ej i dagsläget

Det vore positivt

Nej

Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer.
Är ert parti positiv att peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen?

Kommentar

Ja, genom att varje år fokusera på något av målen.

Vet ej

7a

9

Nej

Ja, men som jag ser det har vi nära till grönområde i Munkedal

Vet ej
Oklart

100 m är bra.

Vet ej

Vet ej, jag är inte insatt i vad detta betyder

Ja

Ja, varför inte

Nej

Vet ej

Ja men under förutsättning att det inte påverkar miljö eller boendemiljö
negativt.
Ja gärna men Trafikverket behöver vara med på satsningen

Nej

Nej, men uppmuntra

Ja

Ja absolut

Vet ej

Ja

Vet ej, vi behöver se den utredning som görs för att kunna ta ställning. Det är
viktigt att få bra underlag innan beslut tas.

Ja, visst.

Liberalernas svar på Naturskyddsföreningen i Munkedals partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

1

Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sveriges miljomal.se) och enligt
den senaste rapporten går många mål åt fel håll. Munkedals kommun

Ja

Nej

Vet
ej/Oklar
t

Kommentar

Ja vi vill arbeta med brister, men hur futtigt det än låter, måste vi ställa in oss
på en nivå som går att genomföra. Vi har också ett antal olika samarbeten
som gör att det kan vara svårt att ensidigt genomföra beslut.

hamnar på plats 278 av 290 av på miljöbarometern
https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/munkedal
Vill ert parti jobba med de brister som Munkedals kommun har i
miljöarbetet? Hur i så fall?
2

Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter
inom kommunens gränser? En så kallad koldioxidbudget?

Vet ej

3a

En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med
tåg eller bli cykelbana.
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan?

3b

I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar underhåll och
drift?

4a

Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall
Ja
ha
längre än 300 m för att komma till ett grönområde på minst en hektar.
Är ert parti beredd att bevara grönområden nära tätorter?

4b

Kan ert parti ompröva exploaterings planerna på sådana områden?

Vet ej

5

Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m. Vill ert parti värna
om strandskyddet så att det inte urholkas?

Oklart

6

I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav
och land skyddas till 2030 varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av
havsoch landområdena, ska vara strikt skyddade. Är det något som ert
parti stöder?

Ja

Vet ej. Idag ser jag inte att vi har några sådana områden planerade, men i ÖP
2040 arbetet tittar vi på detta.
Oklart. Strandskyddet är viktigt, men samtidigt slår det väldigt olika. Vi har
många små sjöar och vattendrag där det borde vara möjligt att bygga nära
stranden, för att ge människor möjlighet att flytta till kommunen. Det är stor
skillnad på Hedekas och Svarteborg och kustlinjen mot havet, där jag ser en
utvidgad gräns som mer realistisk.
Ja, havet är en livsviktigt och vi skyddar det bäst när vi samarbetar inom EU

7a

Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer.
Är ert parti positiv att peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen?

Ja

Ja, det tittar vi på i ÖP arbetet

7b

Kan ert parti ge stöd för att införa biotopskydd eller bilda
kommunala reservat?

Ja

8

Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”,
s k SMR, på flera platser i landet. Är ert parti emot att sådana
kärnreaktorer placeras i vår kommun?

Oklart

9

Vill ert parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan
på marin miljö?

Oklart

10
11

Är ert parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser?
Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg
klimatpåverkan. För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga
cykelvägar Tex ut till Gårvik. Vill ert parti satsa mer på cykelvägar?

Ja
Ja

12

Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av
el med hjälp av solen. Stödjer ert parti att sätta solceller på
kommunens byggnader?

Ja

Ja, under vissa förutsättningar. Vi är också måna om att värna den
jordbruksmark och de jordbruk som finns i vår kommun, och de båda
intressena hamnar lätt i konflikt. Både vad det gäller ersättning för markägare
och vad som gäller brukande och tillträde för markägare
I takt med att energibehovet bara ökar, så måste vi se till att det finns
elförsörjning.
Liberalerna är för kärnkraft, och om frågan kommer upp i kommunen,
kommer vi förmodligen att ställa oss positiva till det.
Jag är osäker på om vi som parti skall upplysa om detta. Däremot är det viktigt
att se till att även motorbåtar går över till miljövänligt bränsle och att man kör
på ett sätt som skonar havsmiljön.
Vi är positiva till vindkraft i kommunen
Ja, cykelvägar är något som vi behöver titta på. Vägen till Gårvik är ju ett
problem i sig, där Trafikverket inte är intresserade att göra något. Cykelväg
hela vägen mellan Dingle och Hällevadsholm ser jag som viktigare, samt
mellan Stale och Centrum.
Självklart! Vid alla våra renoveringar och nybyggnationer skall det sättas
solceller.

13

Anser ert parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov kräva
solceller på alla tak?

14

EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till
år 2030 (www.energimyndigheten.se/energieffektivisering).
Tycker ert parti att energieffektivisering är viktig i Munkedals
kommun?

15

Den kommunala miljönämnden i Munkedal har överförts till Sotenäs
kommun. Tycker ert parti att miljönämnden skall tas tillbaka till
Kommunen?

16

Tycker ert parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en
bättre miljö? Lämna gärna konkreta förslag.

Ja

Oklart

Nej

Vet inte fullt ut vad det kan komma att innebära, är det viktigare att ha en
budget än att göra reella insatser.
Ja, vi vill absolut att Lysekilsbanan borde bli en järnväg att räkna med igen. Vi
är så här långt positiva till bygget av en höghöjdsbana för järnväg mellan
Göteborg och Oslo, och ser det som en möjlighet att återuppliva
Lysekilsbanan.
Oklart. Vi ser det inte som en kommunal verksamhet att driva järnväg, men vi
ser att vi med politiska beslut kan skapa förutsättningar för privata aktörer att
driva.
Ja, det är viktigt att det finns grönområden blandat med bebyggelse.

Nej, jag menar inte att det skall krävas, men att man skall uppmuntra till det
och kunna vara behjälpliga på olika sätt.

Ja

Ja, det är viktigt att energieffektivisera

Nej

Nej, jag menar att vi inte har kapacitet eller kunskap att lämna samarbetet.
Däremot tror jag att det går att ändra arbetet inom miljönämnden så att den
fungerar bättre.

Ja

Ja, självklart vill jag att kommunens innevånare skall få/ha en så bra miljö som
möjligt. Samtidigt så skall ju jag som politiker se till att göra det som ligger i
kommunens uppdrag att göra, äger jag frågan?
Att se till så att man kan bygga där man vill bo, att kommunens bilar är så
klimatsmarta som möjligt, att våra barn och gamla får så bra mat som möjligt,
att vi sopsorterar våra verksamheter.
Jag tror inte på att det viktiga är att det finns dokument, policys, planer med
mera, utan det viktiga är vad som görs.
Vi har tydliga mål i våra verksamheter, som inte kan mätas i undersökningar.

Moderaternas svar på Naturskyddsföreningen i Munkedals partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

1

Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sveriges miljomal.se) och enligt
den senaste rapporten går många mål åt fel håll. Munkedals kommun
hamnar på plats 278 av 290 av på miljöbarometern
https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/munkedal

Ja

Nej

Vet
ej/Oklar
t

Kommentar

Vi vill driva en lokal miljöpolitik med störst utväxling. Detta måste ske i
samarbete med det lokala näringslivet för att få större effekt.

Vill ert parti jobba med de brister som Munkedals kommun har i
miljöarbetet? Hur i så fall?
2

Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter
inom kommunens gränser? En så kallad koldioxidbudget?

3a

En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med
tåg eller bli cykelbana.
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan?

3b

I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar underhåll och
drift?

Nej

Drift och underhåll av våra järnvägar är och skall vara Statens genom
trafikverkets ansvar.

4a

Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall
ha
längre än 300 m för att komma till ett grönområde på minst en hektar.
Är ert parti beredd att bevara grönområden nära tätorter?

Nej

Detta går inte att besvara generellt. I Munkedal vill vi förtäta våra centrum
och vi har väldigt nära till naturen i alla våra tätorter, så här är det inte en
konfliktfråga.
Men att förebygga hälsa och och därmed stärka individens frihet är en
hjärtefråga för Moderaterna.

4b

Kan ert parti ompröva exploaterings planerna på sådana områden?

Nej

Munkedals kommun är redan en mycket grön och skön kommun. För att
behålla välfärden för invånarna behövs utveckling. Moderaterna i Munkedal
vill se fler byggnationer och fler företagsetableringar, inte färre.

5

Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m. Vill ert parti värna
om strandskyddet så att det inte urholkas?

6

I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav
och land skyddas till 2030 varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av
havsoch landområdena, ska vara strikt skyddade. Är det något som ert
parti stöder?

7a

Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer.
Är ert parti positiv att peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen?

Ja

Detta vill vi göra med försiktighet då det kan innebära stora konsekvenser för
exempelvis lantbruket.

7b

Kan ert parti ge stöd för att införa biotopskydd eller bilda
kommunala reservat?

Ja

Även här vill vi göra detta med försiktighet och väga fördelar mot nackdelar på
ett konstruktivt sätt.

8

Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”,
s k SMR, på flera platser i landet. Är ert parti emot att sådana
kärnreaktorer placeras i vår kommun?
Vill ert parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan
på marin miljö?

9

Nej

Ja

Det skulle vara mycket positivt om järnvägen till Lysekil återupptogs samtidigt
som norra delen av Bohusbanan får en upprustning för högre hastigheter. Vi
vill se både gods- och persontransporter längs Lysekilsbanan.

Ja

Ja. Vi vill möjliggöra mer strandnära byggnation i Munkedals kommun. Många
platser på vår landsbygd har goda förutsättningar att frångå nuvarande
strandskyddsregler utan att minska allmänhetens tillgång till vackra stränder
och kustlinjer. Moderaterna vill se fler LIS-områden i Munkedal för att
möjliggöra landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Om vi tittar snävare i vår kommun ser vi att de som äger sin mark och skog
vårdar den bättre än vad staten gör. Och ser vi på fiskeribranschen så har vi en
utvecklingsvilja och innovationskraft i vår bohuslänska fiskarflotta som istället
för att minska ner på sitt fiske borde få möjlighet att öka sitt fiske. Svenska
staten borde ta tillvara på det och exportera deras kunskap och innovationer
till andra länder som behöver det mer. Den kunskapen borde användas på
utländska fiskeflottor och kontrolleras genom ekonomiska incitament. EU har
alltför många lagar och restriktioner redan, i flera branscher än fiske och
skogsnäring, som inte efterlevs av kollegorna i medlemsländerna.

Nej

Nej

Elförsörjningen är ett nationellt problem som behöver flera olika lösningar.
Moderaterna skulle stötta etablering av små modulära reaktorer om
förutsättningar finns i Munkedal.
Det pågår ständig information om detta även via båtföreningarna, ägarna till
marinorna och fiskenäringen.
Det är ingen som önskar att havet ska påverkas negativt.

Ja

10

Är ert parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser?

Ja

11

Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg
klimatpåverkan. För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga
cykelvägar Tex ut till Gårvik. Vill ert parti satsa mer på cykelvägar?

Ja

12

Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av
el med hjälp av solen. Stödjer ert parti att sätta solceller på
kommunens byggnader?

Ja

13

Anser ert parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov kräva
solceller på alla tak?

14

EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till
år 2030 (www.energimyndigheten.se/energieffektivisering).
Tycker ert parti att energieffektivisering är viktig i Munkedals
kommun?

15

Den kommunala miljönämnden i Munkedal har överförts till Sotenäs
kommun. Tycker ert parti att miljönämnden skall tas tillbaka till
Kommunen?

16

Tycker ert parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en
bättre miljö? Lämna gärna konkreta förslag.

Även vindkraften behöver byggas ut för att vi ska tillgodose elförsörjningen.
Vindkraftsetableringar kan bara göras där de stör människor och djur så lite
som möjligt.
Moderaterna i Munkedal vill bygga ut cykelvägar mellan tätorterna.

Nej

Ja

Oklart

Det pågår en utredning om miljönämndens arbete och vi inväntar resultatet
av den utredningen innan vi tar ställning. Det viktiga för oss Moderater är att
miljönämnden arbetar på ett sätt som tillgodoser våra invånares behov
samtidigt som verksamheten är effektiv och tillgodoser rätt kompetenser.
Vi vill se en utveckling av Bohusbanan för att våra invånare ska kunna välja att
åka tåg i stället för att ta bilen till arbete och studier. Vi vill se en utvecklad
besöksnäring som är positiv både för den som turistar som för den som är
boende i kommunen.

Vet
ej/Oklar
t

Kommentar

Ja

Miljöpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Munkedals partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

1

Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sveriges miljomal.se) och enligt
den senaste rapporten går många mål åt fel håll. Munkedals kommun

Ja

Nej

Genom motioner och att påverka andra partier.

hamnar på plats 278 av 290 av på miljöbarometern
https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/munkedal
Vill ert parti jobba med de brister som Munkedals kommun har i
miljöarbetet? Hur i så fall?
2

Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter
inom kommunens gränser? En så kallad koldioxidbudget?

Ja

3a

En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med
tåg eller bli cykelbana.
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan?

Ja

3b

I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar underhåll och
drift?

4a

Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall
Ja
ha
längre än 300 m för att komma till ett grönområde på minst en hektar.
Är ert parti beredd att bevara grönområden nära tätorter?

Det är alltid viktig att ser helheten i alla beslut som tas och det är viktig att har
grönområden nära bebyggelsen men också möjlighet för odling av grönsaker
och frukt, Kolonilotter.

4b
5

Kan ert parti ompröva exploaterings planerna på sådana områden?
Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m. Vill ert parti värna
om strandskyddet så att det inte urholkas?
I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav
och land skyddas till 2030 varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av
havsoch landområdena, ska vara strikt skyddade. Är det något som ert
parti stöder?

Ja
Ja

Om det behövs, men viktig är helheten.
Strandskyddet kommer inte att urholkas med Miljöpartiet i Munkedal.

Ja

Att skydda biologisk mångfald ingår i vårt vallöfte och är högt prioriterad
eftersom biologisk mångfald är grundfundamentet till våra liv.

7a

Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer.
Är ert parti positiv att peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen?

Ja

Vi har redan pekat ut området Skottefjället som skyddsvärd och stoppade
också en planerad vindkraftsetablering där.

7b

Kan ert parti ge stöd för att införa biotopskydd eller bilda
kommunala reservat?

Ja

Viktig för Miljöpartiet i Munkedal är att vi gör detta tillsammans med
invånarna för att åstadkomma bäst möjliga resultat.

8

Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”,
s k SMR, på flera platser i landet. Är ert parti emot att sådana
kärnreaktorer placeras i vår kommun?
Vill ert parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan
på marin miljö?

Ja

Vi har inte diskuterad denna fråga men personligen är jag absolut emot all
kärnkraft.

10

Är ert parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser?

Ja

11

Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg
klimatpåverkan. För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga
cykelvägar Tex ut till Gårvik. Vill ert parti satsa mer på cykelvägar?

Ja

12

Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av
el med hjälp av solen. Stödjer ert parti att sätta solceller på
kommunens byggnader?

Ja

Självklart och det finns redan beslut i kommunen att vid ombyggnation
använder solceller för elproduktion.

13

Anser ert parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov kräva
solceller på alla tak?

Ja

Ett otroligt viktigt krav i vår tid, där alla som kan måste bidra till sin egen
elproduktion.

14

EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till
år 2030 (www.energimyndigheten.se/energieffektivisering).
Tycker ert parti att energieffektivisering är viktig i Munkedals
kommun?

Ja

Den bästa elproduktionen är den som inte förbruks och sedan länge pågår i
kommunen energieffektivisering. Miljöpartiet styrde kommunen tillsammans
med Centern och Socialdemokraterna i 2 mandatperioder och där la vi
grunden till många positiva miljöåtgärder.

15

Den kommunala miljönämnden i Munkedal har överförts till Sotenäs
kommun. Tycker ert parti att miljönämnden skall tas tillbaka till
Kommunen?

16

Tycker ert parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en
bättre miljö? Lämna gärna konkreta förslag.

6

9

Vi har alltid jobbat för skarpa klimatmål i kommunen och fortsätter med det
vad det gäller koldioxidbudget vill vi införa det men inte omedelbart eftersom
en liten kommun inte har personalresurserna. Men vi vill att det görs i
samarbete med andra mindre kommuner.
Vi vill att Lysekilsbanan upprustas och trafikeras med gods och persontrafik.

Oklart

Vet ej

det behövs diskussioner med flera aktörer som västtrafik, näringsliv,
trafikverket, försvaret och kommuner för att få till stånd en hållbar lösning.

Vi är inte insatt i frågan men tycker inte om att bensin eller dieseldrivna
motorbåtar för fritidsändamål ska tillåtas i känsliga marina miljöer.
När det byggs i nära anslutning till motorvägar eller annan infrastruktur men
inte i känsliga naturområden. Havsbaserad vindkraft är förstahandsvalet.
Ja och vi har länge påpekat behovet av cykelväg till Gårvik men också mellan
Dingle och Hällevårdsholm.

Nej

Vi tycker att en liten kommun inte har personalresurser för att kunna utföra
ett bra och objektivt miljöarbete som lagen kräver av kommunerna. Invånarna
måste kunna förlita sig på att lagen tillämpas rätt och objektiv och inte
tillämpas politisk.
Det finns mycket vi kan göra och vi måste se till att vi stoppa nedskräpning av
naturen. Kommunen ska sluta med kalhyggen av kommunala skogar. Att
endast tillåter eldrivna båtar eller roddbåtar på kommunala sjöar som
Kärnsjön vilken också är vårt dricksvattenreservoir.

Ja

Sverigedemokraternas svar på Naturskyddsföreningen i Munkedals partienkät 2022
Nr

Fråga

1

Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sveriges miljomal.se) och enligt
den senaste rapporten går många mål åt fel håll. Munkedals kommun
hamnar på plats 278 av 290 av på miljöbarometern
https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/munkedal
Vill ert parti jobba med de brister som Munkedals kommun har i
miljöarbetet? Hur i så fall?

2

Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter
inom kommunens gränser? En så kallad koldioxidbudget?

Ja

Nej

Nej

Vet
ej/Oklar
t
Vet ej

Kommentar

Vet ej. Vi tycker Munkedals kommun gör ett bra jobb i miljöarbetet. Vid
nybyggnationer bygger vi solceller, vi har fasat ut fossila uppvärmningar i
byggnader och vid nyköp av fordon är det miljövänliga fordon som köps in.
Vidare arbetar vi aktivt med matsvinn och vi klipper inte i onödan gräs och
ängar vilket gynnar den biologiska mångfalden. Vi har även infört
insamlingssystem i renhållningen i kommunen. SD tycker att vår kommun
redan ligger i framkant.
Nej. Ingen svensk kommun är globalt bidragande till problemen som finns
med Co2 utsläpp. Problemen är först och främst andra länder som skapar
dem. Men vi är positiva till mer lokala inköp för att minska globala utsläpp
med ex minskade transporter och även mindre miljövänlig produktion.

3a

En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med
tåg eller bli cykelbana.
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan?

3b

I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar underhåll och
drift?

4a

Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall
Ja
ha
längre än 300 m för att komma till ett grönområde på minst en hektar.
Är ert parti beredd att bevara grönområden nära tätorter?

Ja. Vi har inte noterat att någon krävt det. Vår kommun har enormt mycket
grönområden redan och är redan berömt för närheten.

4b

Kan ert parti ompröva exploaterings planerna på sådana områden?

Ja vid nybyggnation av trivsamma boendeformer.

5

Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m. Vill ert parti värna
om strandskyddet så att det inte urholkas?

6

I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav
och land skyddas till 2030 varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av
havsoch landområdena, ska vara strikt skyddade. Är det något som ert
parti stöder?

Ja

Ja. Det är rent nödvändigt så att inte haven urfiskas och landen täcks med fula
vindkraftverk.

7a

Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer.
Är ert parti positiv att peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen?

Ja

Ja men inte över huvudet på markägaren.

7b

Kan ert parti ge stöd för att införa biotopskydd eller bilda
kommunala reservat?

Ja

Ja det kan kännas relevant.

8

Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”,
s k SMR, på flera platser i landet. Är ert parti emot att sådana
kärnreaktorer placeras i vår kommun?
Vill ert parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan
på marin miljö?

9

Ja

Ja. Frågan är i huvudsak inte kommunal då det är regionen och staten som
beslutar och finansierar om järnvägsnäten i VGR. Men vi kan dock se fördelar
med tåg till Lysekil. Då kan kommunen använda sin hamn bättre och det finns
även intressenter som vill frakta annat gods på ett järnvägsnät. Tyvärr har
utvecklingen för banan gått åt fel håll. Man har till och med plockat ner
elförsörjningen på banan
Nej

Nej. Det är främst Lysekil som har ”nytta” av banan. Möjligtvis kan Munkedal i
ett förbund tillsammans med Lysekil drifta banan. Men det krävs
skatteväxlingar intresse och erbjudanden från region och riksdag först.

Ja
Nej

Nej vi vill inte vidga strandskyddet. Kan man bygga hus vid vatten i Stockholm
kan man göra det i Munkedal.

Nej

Nej. Vi är för det.

Ja

Ja. Vi vill inte förbjuda marinor i kommunen, men vi har gärna en positiv
dialog med dem.

10

Är ert parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser?

Nej

Nej, inga mer vindkraftparker i Munkedals kommun.

11

Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg
klimatpåverkan. För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga
cykelvägar Tex ut till Gårvik. Vill ert parti satsa mer på cykelvägar?

Ja

Ja, vår kommun kan bli bättre på att söka medel för cykelvägarna. Gynnar
förtätningen mellan tätorter.

12

Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av
el med hjälp av solen. Stödjer ert parti att sätta solceller på
kommunens byggnader?

Ja

Ja. Som det är nu så gynnas kommuner av att sätta upp solceller.

13

Anser ert parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov kräva
solceller på alla tak?

14

EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till
år 2030 (www.energimyndigheten.se/energieffektivisering).
Tycker ert parti att energieffektivisering är viktig i Munkedals
kommun?

Ja

Ja det är väldigt viktigt eftersom MP/S regeringen har lagt ner kärnkraftverk
och fördyrat elhandel i vårt elområde.

15

Den kommunala miljönämnden i Munkedal har överförts till Sotenäs
kommun. Tycker ert parti att miljönämnden skall tas tillbaka till
Kommunen?

Ja

Ja, vår kommun ska ha egen rådighet över Miljönämndsbesluten.

16

Tycker ert parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en
bättre miljö? Lämna gärna konkreta förslag.

Ja

Ja. Vi vill att Munkedals kommun ska bli en destinationskommun som lockar
med natur och rekreation, det fodrar också att miljön är god.

Nej

Nej. Det ska vara valfritt.

Vänsterpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Munkedals partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

Nej

Vet
ej/Oklar
t

Kommentar

1

Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sveriges miljomal.se) och enligt
den senaste rapporten går många mål åt fel håll. Munkedals kommun
hamnar på plats 278 av 290 av på miljöbarometern
https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/munkedal
Vill ert parti jobba med de brister som Munkedals kommun har i
miljöarbetet? Hur i så fall?

Ja

2

Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter
inom kommunens gränser? En så kallad koldioxidbudget?

Ja

3a

En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med
tåg eller bli cykelbana.
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan?

Ja

Ja. Tågnätet måste rustas upp och prioriteras om kommunen ska kunna nå
upp till de miljömål som bestämts på Eu-nivå

3b

I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar underhåll och
drift?

Ja

Ja. Ju större del av den offentliga transportsektorn som är statligt styrd, ju
snabbare kan vi nå upp till miljömålen

Ja. Samtliga punker behöver åtgärdas eller åtminstonde diskuteras

4a

Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall
Ja
ha
längre än 300 m för att komma till ett grönområde på minst en hektar.
Är ert parti beredd att bevara grönområden nära tätorter?

Ja. Bevarandet och upprättandet av grönytor i kommunens orter kommer
fortsatt vara nödvändig, speciellt om samhällena växer

4b
5

Kan ert parti ompröva exploaterings planerna på sådana områden?
Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m. Vill ert parti värna
om strandskyddet så att det inte urholkas?
I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav
och land skyddas till 2030 varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av
havsoch landområdena, ska vara strikt skyddade. Är det något som ert
parti stöder?

Ja. Ett skyddat område ska stå utanför exploateringsplaner

6

Ja
Ja

7a

Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer.
Är ert parti positiv att peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen?

Ja

7b

Kan ert parti ge stöd för att införa biotopskydd eller bilda
kommunala reservat?

Ja

8

Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”,
s k SMR, på flera platser i landet. Är ert parti emot att sådana
kärnreaktorer placeras i vår kommun?

Ja

9

Vill ert parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan
på marin miljö?

Ja

10
11

Är ert parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser?
Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg
klimatpåverkan. För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga
cykelvägar Tex ut till Gårvik. Vill ert parti satsa mer på cykelvägar?

Ja
Ja

12

Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av
el med hjälp av solen. Stödjer ert parti att sätta solceller på
kommunens byggnader?

Ja

13

Anser ert parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov kräva
solceller på alla tak?

Ja

14

EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till
år 2030 (www.energimyndigheten.se/energieffektivisering).
Tycker ert parti att energieffektivisering är viktig i Munkedals
kommun?

Ja

15

Den kommunala miljönämnden i Munkedal har överförts till Sotenäs
kommun. Tycker ert parti att miljönämnden skall tas tillbaka till
Kommunen?

Ja

16

Tycker ert parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en
bättre miljö? Lämna gärna konkreta förslag.

Ja. Långsiktigt hållbara lösningar för energiförsörjning måste ha förtur.
Forskning och den senaste tiden utveckling har tydligt visat att landets
energibehov kan täckas med vindkraft,solkraft, mm. Risken finns att rena
energialternativ väljs bort om det istället byggs SMK.

Ja. Större del av budgeten kan gå till att bruka den närliggande naturen på ett
smart sätt, Exempelvis: Anläggande av äng och kulturparker med betande djur
för att öka mångfalden och öka trevnaden

Socialdemokraternas svar på Naturskyddsföreningen i Munkedals partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

1

Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sveriges miljomal.se) och enligt
den senaste rapporten går många mål åt fel håll. Munkedals kommun
hamnar på plats 278 av 290 av på miljöbarometern
https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/munkedal
Vill ert parti jobba med de brister som Munkedals kommun har i
miljöarbetet? Hur i så fall?

Ja

2

Nej

Vet
ej/Oklar
t

Kommentar

Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter
inom kommunens gränser? En så kallad koldioxidbudget?

Oklart

Oklart. Ingenting som vi haft uppe till diskussion i gruppen.

3a

En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med
tåg eller bli cykelbana.
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan?

Oklart

3b

I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar underhåll och
drift?

4a

Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall
Ja
ha
längre än 300 m för att komma till ett grönområde på minst en hektar.
Är ert parti beredd att bevara grönområden nära tätorter?

Munkedals kommun är en landsbygdskommun vilket innebär att alla våra
tätorter har fina grönområden i närområdet.

4b

Kan ert parti ompröva exploaterings planerna på sådana områden?

Ja

5

Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m. Vill ert parti värna
om strandskyddet så att det inte urholkas?

Ja

Vi är alltid beredda att ompröva beslut om det tillkommer information som
förändrar kunskapsläget. Samtidigt är det en utmaning i en kommun som
Munkedal att freda alla grönområden eftersom kommunen till stor del består
av just grönområden
Ja. Vi vill värna strandskyddet men kan tänka oss avsteg på landsbygden vid
mindre sjöar och vattendrag under förutsättning att det inte påverkar det fria
friluftslivet. Vad vi menar med att vi kan tänka oss vissa avsteg så handlar det
om mindre sjöar och vattendrag på landsbygden för att möjliggöra utveckling.
Exempelvis bastun på Ulkeröds gård. Vi ser det inte som en regel att det ska

Nej

kunna göras undantag men i vissa val kan det vara en möjlighet. Däremot
medger vi inte några undantag i Gullmarn.
6

I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav
och land skyddas till 2030 varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av
havsoch landområdena, ska vara strikt skyddade. Är det något som ert
parti stöder?

Ja

7a

Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer.
Är ert parti positiv att peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen?

Ja

7b

Kan ert parti ge stöd för att införa biotopskydd eller bilda
kommunala reservat?

Ja

8

Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”,
s k SMR, på flera platser i landet. Är ert parti emot att sådana
kärnreaktorer placeras i vår kommun?

Ja

9

Vill ert parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan
på marin miljö?

10

Är ert parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser?

Ja

11

Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg
klimatpåverkan. För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga
cykelvägar Tex ut till Gårvik. Vill ert parti satsa mer på cykelvägar?

Ja

Att cykla är bra både när det gäller folkhälsa och klimat vilket gör att vi vill
satsa på cykelinfrastruktur i kommunen. Det ska vara enkelt att ta sig fram
med cykel. Detta är även en fråga som är med i vårt valprogram

12

Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av
el med hjälp av solen. Stödjer ert parti att sätta solceller på
kommunens byggnader?

Ja

Detta är en fråga vi har med i vårt valprogram och kommer att driva. Vi ser
detta som ett mycket bra sätt för kommunen att kunna bidra till att producera
grön el

13

Anser ert parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov kräva
solceller på alla tak?

14

EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till
år 2030 (www.energimyndigheten.se/energieffektivisering).
Tycker ert parti att energieffektivisering är viktig i Munkedals
kommun?

15

Den kommunala miljönämnden i Munkedal har överförts till Sotenäs
kommun. Tycker ert parti att miljönämnden skall tas tillbaka till
Kommunen?

16

Tycker ert parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en
bättre miljö? Lämna gärna konkreta förslag.

Oklart

Vad vi menar med att vi kan tänka oss vissa avsteg så handlar det om mindre
sjöar och vattendrag på landsbygden för att möjliggöra utveckling. Exempelvis
bastun på Ulkeröds gård. Vi ser det inte som en regel att det ska kunna göras
undantag men i vissa val kan det vara en möjlighet. Däremot medger vi inte
några undantag i Gullmarn.
Den typen av informationsarbete känns mer som en uppgift för kommunens
tjänstepersoner eller för en förening som Naturskyddsföreningen. Viktig fråga
och politikens uppgift är att se till att beakta miljöbestämmelser och lagar när
politiska beslut fattas så att den marina miljön inte påverkas negativt.
Vi är mycket positiva till vindkraft i kommunen. Viktigt att alla kommuner tar
sitt ansvar och hjälper till att skapa förutsättningar för mer grön el.

Nej

Även om det är ett positivt förslag i grunden så ser vi inte det som möjligt för
samhällsbyggnadsnämnden att i dagsläget ställa det som krav

Nej

Miljönämnden har aldrig lämnat kommunen. Däremot ingår verksamheten i
den samverkan vi har med kommunerna Lysekil och Sotenäs. Varje kommun
har ett ansvarsområde där verksamheten lagts under den kommunens
organisation men verksamheterna hör ändå till respektive kommun.
Munkedal ansvarar för lön, Lysekil för IT och Sotenäs för miljönämnden. Det
sitter även politiker från Munkedal i nämnden. Vi anser att verksamheten skall
drivas vidare och att det finns förbättringsområden att arbeta med.
Nedan följer punkterna ur vårt valprogram under rubriken hållbart munkedal.
• Att kommunen ställer miljökrav vid all upphandling

Ja

Ja

•

Att kommunens fordon skall vara fossilfria inom nästa mandatperiod

•

Arbeta för en fossilfri kommunal verksamhet till 2030

•

Främja klimatsmart byggande

•

Verka för att på ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart sätt
tillgodose kommuninvånarnas behov av vatten och avlopp

•

Ta fram en vattenförsörjningsstrategi

•

Ta fram en livsmedelsförsörjningsstrategi

•

Verka för ökad andel klimatsmarta livsmedel i kommunens
verksamheter

•

Främja närproducerat i den kommunala verksamheten

•

Effektivisera energi- och materialanvändning i våra verksamheter

•

Att kommunen ska installera solpaneler på kommunens fastigheter

•

Ta fram en strategi mot invasiva arter

•

Främja fler naturvårdsområden i kommunen

•

Munkedal ska bli en Fairtrade kommun

•

Fler ängsytor ska anläggas på kommunens grönytor för att främja
artrikedomen bland insekter och växter

•

Utöka tiden för närtrafik

•

Arbeta för att bevara och utveckla hela Bohusbanan

