Datum 2022-06-17
Innehåll:
- Partier som avstår från att svara.
- Sammanfattande diagram av hur partierna svarat Naturskyddsföreningen i Öckerös partienkät.
- Respektive partis svar inklusive kommentarer.
Partier som inte har svarat:
Sverigedemokraterna valde att inte svara.
Centerpartiet har kommunicerats med men har inte hunnit svara i tid.

Svar på Naturskyddsföreningen i Öckerös enkät 2022 från de olika partierna
När partier har svarat lite oklart så har vi försökt kontakta dem för att få förtydligande. Det kan vara att de svarat både ja och nej eller inte alls. I de fall där svaret som getts ändå inte faller inom ramen
för ja/nej/vet ej så står svaret som ”oklart” och är markerat med grått.
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Antal ja svar på Naturskyddsföreningen i Öckerös enkät
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Kristdemokraternas svar på Naturskyddsföreningen i Öckerös partienkät 2022
Nr

Fråga

1

Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva växtarter?

2

Vill ditt parti att vägrenar, rondeller och andra grönytor skall skötas så att biologisk
mångfald gynnas? Om JA, har ditt parti några konkreta exempel på hur det skall ske?
Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men
hur sker tillämpningen i kommunerna?
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i
strandskyddat område beivras?
Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan.
För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar. Håller ditt parti med om
detta och vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Öckerö kommun?
Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars påverkan på marin miljö?

3

4

5
6
7

8

Skall det bli lättare att få sätta upp solceller på privata hus?
Öckerö kommun har antagit flera av Kommunernas klimatlöften inför 2022*. Ett av
dem är nr 20” Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.” Ge förslag
på hur detta ska ske!
En av de stora frågorna under 20-talet har varit eventuella bilbroar till kommunen. Nu
har Öckerös politiker tagit ställning för bla effektivisering av trafiken och därmed en
minskning av trycket på väg 155. Naturskyddsföreningarna i Göteborgstrakten har
föreslagit att om de trafikdämpande åtgärder som vidtas inte räcker ska trängselavgift
tas upp, t ex vid Hällsviksrondellen, för att underlätta för kollektivtrafiken. Tycker ditt
parti detta är en bra idé? Om NEJ, har ditt parti några andra konkreta förslag på hur
trafikdämpningen skall åstadkommas?

9

Är ditt parti positivt till ny vindkraft inom kommunens gränser?

10

Ett företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i den
västligaste delen av Öckerö kommuns vatten och ute i Sveriges ekonomiska zon
(Västvind). Tycker ditt parti att detta är en bra idé?
Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på
flera platser i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Öckerö
kommun?
Var vill ditt parti helst att kommuninvånarnas el skall produceras och med vilken
teknik?

11

12

Ja

Nej

Vet
ej
Vet
ej
Vet
ej

Kommentar

Ja

Ja

Idag finns bra cykelvägar i kommunen. Fokus bör vara runt skolorna.

Vet
ej
Ja

Kommunens nämnder och bolag bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder
för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen.
Nej

Bättre kollektivtrafik, fler pendelparkeringar, uppmuntra personer att åka på andra
tider än i rusningstrafik, samåkningsapp, co-workingytor, möjlighet för kommunala
tjänstepersoner att jobba hemma några dagar i veckan.

Vet
ej

Det beror på om det finns lämpliga platser.

Nej

Nej

Nya SMR bör byggas där det är mest lämpligt. Om det skulle visa sig att Öckerö
kommun är lämplig så ska kommunen pröva detta med en positiv utgångspunkt.
Ringhals med nya SMR.

Liberalernas svar på Naturskyddsföreningen i Öckerös partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

1
2

Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva växtarter?
Vill ditt parti att vägrenar, rondeller och andra grönytor skall skötas så att biologisk
mångfald gynnas? Om JA, har ditt parti några konkreta exempel på hur det skall ske?
Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen,
men hur sker tillämpningen i kommunerna?
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i
strandskyddat område beivras?
Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan.
För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar. Håller ditt parti med om
detta och vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Öckerö kommun?
Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars påverkan på marin miljö?
Skall det bli lättare att få sätta upp solceller på privata hus?

Ja

3

4

5
6
7

8

Är ditt parti positivt till ny vindkraft inom kommunens gränser?

10

Ett företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i den
västligaste delen av Öckerö kommuns vatten och ute i Sveriges ekonomiska zon
(Västvind). Tycker ditt parti att detta är en bra idé?
Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på
flera platser i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Öckerö
kommun?

11

12

Var vill ditt parti helst att kommuninvånarnas el skall produceras och med vilken
teknik?

Vet
ej

Kommentar

Vet
ej
Ja

Ja

Ja men förutsättningarna besvärliga p g av de geografiska och markmässiga
förutsättningarna

Ja
Ja

Öckerö kommun har antagit flera av Kommunernas klimatlöften inför 2022*. Ett av
dem är nr 20” Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.” Ge förslag
på hur detta ska ske!
En av de stora frågorna under 20-talet har varit eventuella bilbroar till kommunen. Nu
har Öckerös politiker tagit ställning för bla effektivisering av trafiken och därmed en
minskning av trycket på väg 155. Naturskyddsföreningarna i Göteborgstrakten har
föreslagit att om de trafikdämpande åtgärder som vidtas inte räcker ska
trängselavgift tas upp, t ex vid Hällsviksrondellen, för att underlätta för
kollektivtrafiken. Tycker ditt parti detta är en bra idé? Om NEJ, har ditt parti några
andra konkreta förslag på hur trafikdämpningen skall åstadkommas?

9

Nej

Absolut JA – Vi beviljar idag detta även inom olika kulturområden i kommunen.
Ett bekymmer är att kommunen i processen inför 2022 bejakat alltför många
klimatlöften. Svårt att få kraft i detta arbete.
Nej

Nej, inte där i alla fall – Samåkning ska prioriteras, t ex m h av förtur på färjan.

Vet
ej
Inget
svar
Ja

För många frågor är obesvarade i nuläget vad gäller aktuella projekt.

SMR som teknik är intressant - knappast (d v s inte alls) aktuellt för placering i
kommunen
Alla olika energikällor behöver nyttjas för att täcka kommande behov av
elektricitet.

Moderaternas svar på Naturskyddsföreningen i Öckerös partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

1
2

Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva växtarter?
Vill ditt parti att vägrenar, rondeller och andra grönytor skall skötas så att biologisk
mångfald gynnas? Om JA, har ditt parti några konkreta exempel på hur det skall ske?
Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men
hur sker tillämpningen i kommunerna?
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i
strandskyddat område beivras?
Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan.
För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar. Håller ditt parti med om
detta och vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Öckerö kommun?
Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars påverkan på marin miljö?

Ja

6
7

Skall det bli lättare att få sätta upp solceller på privata hus?
Öckerö kommun har antagit flera av Kommunernas klimatlöften inför 2022*. Ett av
dem är nr 20” Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.” Ge förslag
på hur detta ska ske!

Ja

8

En av de stora frågorna under 20-talet har varit eventuella bilbroar till kommunen. Nu
har Öckerös politiker tagit ställning för bla effektivisering av trafiken och därmed en
minskning av trycket på väg 155. Naturskyddsföreningarna i Göteborgstrakten har
föreslagit att om de trafikdämpande åtgärder som vidtas inte räcker ska trängselavgift
tas upp, t ex vid Hällsviksrondellen, för att underlätta för kollektivtrafiken. Tycker ditt
parti detta är en bra idé? Om NEJ, har ditt parti några andra konkreta förslag på hur
trafikdämpningen skall åstadkommas?

9

Är ditt parti positivt till ny vindkraft inom kommunens gränser?

10

Ett företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i den
västligaste delen av Öckerö kommuns vatten och ute i Sveriges ekonomiska zon
(Västvind). Tycker ditt parti att detta är en bra idé?
Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på
flera platser i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Öckerö
kommun?
Var vill ditt parti helst att kommuninvånarnas el skall produceras och med vilken
teknik?

3

4

5

11

12

Nej

Vet
ej

Nej

Kommentar

Vi måste prioritera biologisk mångfald på de ytor där så är möjligt. Vägrenar och
grönytor nära gator bör dock hållas nedklippta med hänsyn till trafiksäkerheten.

Ja

Ja

Cykling främjar både miljö och hälsa. Säkra cykelvägar till och från skolor bör
prioriteras.
Nej

Det är inte politiska partiers uppgift att upplysa allmänheten om vad som är bra
och dåligt för miljön.
Vi arrangerar allmänna städdagar där våra stränder plockas från skräp vilket skapar
engagemang hos invånarna. Elever i skolan erbjuds vegetariska lunchalternativ
men vi Moderater vill också kunna servera lokalt fångad fisk till våra boende inom
äldreomsorgen. Vi vill också uppmuntra och underlätta tillståndsprövningen för
installation av solpaneler på privata fastigheter och föregå med gott exempel
genom att bygga solpaneler på kommunens fastigheter. Vi behöver också förbättra
kollektivtrafiken för att invånare ska förändra sina resvanor, inom och till och från
kommunen.
Trängselavgifter minskar inte bilåkandet så länge resenären inte erbjuds bättre och
effektivt anpassad kollektivtrafik som förenklar resan.

Nej

Ja

Vi behöver bygga ut med alla typer av energislag men Öckerö kommuns unika
naturvärden skulle gå förlorade med stora havsbaserade vindkraftverk inom
kommungränsen. Mindre enheter placerade på okänsliga områden är dock ett
tänkbart alternativ.
Moderaterna har sagt nej då förslaget helt saknade konsekvensanalyser och
miljöutredningar.

Nej

Ja

Rent tekniskt är vi positiva till sådana enheter även om vi inte tror att kommunens
geografiska orientering lämpar sig strategiskt i Sveriges energiförsörjningssystem.
Då regeringen aktivt verkat för nedstängning av fullt fungerande kärnkraftverk
samtidigt som elektrifieringen ökar kraftigt, behövs nu alla tillgängliga energislag.
Utbyggnad och utveckling av kärnkraft, vindkraft på lämpliga områden samt kraftig
utbyggnad av solenergi torde ses som det mest önskvärda.

Miljöpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Öckerös partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

1
2

Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva växtarter?
Vill ditt parti att vägrenar, rondeller och andra grönytor skall skötas så att biologisk
mångfald gynnas? Om JA, har ditt parti några konkreta exempel på hur det skall ske?
Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men
hur sker tillämpningen i kommunerna?
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i
strandskyddat område beivras?
Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan.
För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar. Håller ditt parti med om
detta och vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Öckerö kommun?

Ja
Ja

5

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

Ja

6

Skall det bli lättare att få sätta upp solceller på privata hus?

Ja

7

Öckerö kommun har antagit flera av Kommunernas klimatlöften inför 2022*. Ett av
dem är nr 20” Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.” Ge förslag
på hur detta ska ske!
En av de stora frågorna under 20-talet har varit eventuella bilbroar till kommunen. Nu
har Öckerös politiker tagit ställning för bla effektivisering av trafiken och därmed en
minskning av trycket på väg 155. Naturskyddsföreningarna i Göteborgstrakten har
föreslagit att om de trafikdämpande åtgärder som vidtas inte räcker ska trängselavgift
tas upp, t ex vid Hällsviksrondellen, för att underlätta för kollektivtrafiken. Tycker ditt
parti detta är en bra idé? Om NEJ, har ditt parti några andra konkreta förslag på hur
trafikdämpningen skall åstadkommas?

3

4

8

9

Är ditt parti positivt till ny vindkraft inom kommunens gränser?

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Vet
ej

Kommentar

Biologiska mångfalden hotas av de invasiva arterna både på land och i vattnet.
MP har motionerat om att vägrenar mm skall skötas så att biologiska mångfalden
gynnas. Sådan skötsel kan t o m bli billigare än traditionell gräsklippning.
Med ökad tillsyn ökar respekten för de lagar vi har och gör att människor som inte
äger stränder får tillgång till dem.

Till Prästängsområdet är det extra viktigt att man kan ta sig säkert via cykel.
Dessutom runt Bergagårdsskolan. I övrigt anser MP att vinterskötsel av cykelbanor
måste prioriteras mer och att cykelparkeringen vid Pinan måste bli bättre. Mer
belysning, bättre vind/regnskydd och helst också riktiga låsta cykelgarage.
Ja, detta är en ofta förbisedd föroreningskälla och även båtmotorer bidrar till
klimatpåverkan.
Vi står inför en akut klimatkris. Alla sätt att spara el måste utnyttjas. Om man om
ett par decennier inte behöver solpaneler på husen kan dessa tas ner om man
tycker de stör utseendet.
Informera via kommunens web, lokalpress, fb. Bjuda in bra föredragshållare som är
inspirerande.
Med den akuta klimatkrisen runt hörnet måste både piskor och morötter tas till för
att minska trafikens klimatpåverkan.

10

11

12

Ett företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i den
västligaste delen av Öckerö kommuns vatten och ute i Sveriges ekonomiska zon
(Västvind). Tycker ditt parti att detta är en bra idé?
Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på
flera platser i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Öckerö
kommun?
Var vill ditt parti helst att kommuninvånarnas el skall produceras och med vilken
teknik?

Ja

Ja

MP är helt emot kärnkraftverk, oberoende av storlek. Vi kan inte för vår
bekvämlighets skull lämna över farligt avfall till kommande generationer. Det är
gravt oetiskt.
MP vill att el skall produceras via strömmande källor, vind, sol och med befintliga
vattenkraftverk som har reglerteknik installerad. Det är dock av största vikt att vi
också på alla möjliga sätt minskar vår energianvändning.

Vänsterpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Öckerös partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

1
2

Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva växtarter?
Vill ditt parti att vägrenar, rondeller och andra grönytor skall skötas så att biologisk
mångfald gynnas? Om JA, har ditt parti några konkreta exempel på hur det skall ske?
Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men
hur sker tillämpningen i kommunerna?
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i
strandskyddat område beivras?
Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan.
För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar. Håller ditt parti med om
detta och vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Öckerö kommun?
Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars påverkan på marin miljö?
Skall det bli lättare att få sätta upp solceller på privata hus?
Öckerö kommun har antagit flera av Kommunernas klimatlöften inför 2022*. Ett av
dem är nr 20” Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.” Ge förslag
på hur detta ska ske!
En av de stora frågorna under 20-talet har varit eventuella bilbroar till kommunen. Nu
har Öckerös politiker tagit ställning för bla effektivisering av trafiken och därmed en
minskning av trycket på väg 155. Naturskyddsföreningarna i Göteborgstrakten har
föreslagit att om de trafikdämpande åtgärder som vidtas inte räcker ska trängselavgift
tas upp, t ex vid Hällsviksrondellen, för att underlätta för kollektivtrafiken. Tycker ditt
parti detta är en bra idé? Om NEJ, har ditt parti några andra konkreta förslag på hur
trafikdämpningen skall åstadkommas?

Ja
Ja

Är ditt parti positivt till ny vindkraft inom kommunens gränser?
Ett företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i den
västligaste delen av Öckerö kommuns vatten och ute i Sveriges ekonomiska zon
(Västvind). Tycker ditt parti att detta är en bra idé?
Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på
flera platser i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Öckerö
kommun?
Var vill ditt parti helst att kommuninvånarnas el skall produceras och med vilken
teknik?

Ja
Ja

I princip positiv till havsbaserad vindkraft och ev landbaserad
Vi vill att vindkraftverken skall drivas i offentlig regi men är positiva till det förslag
som lämnas men vissa saker på utredas närmare

Ja

Emot utbyggnad av kärnkraft både i Öckerö kommun och i landet

3

4

5
6
7

8

9
10

11

12

Nej

Vet
ej

Kommentar

Ja men på ett trafiksäkert sätt.
Gärna ökad tillsyn, men får ett samhälle med 10 bebyggda öar är
strandskyddsreglerna inte alltid lätt. Frågan är om man inte måste ha dispenser
utan att göra avkall på naturens mångfald och tillgängligheten för allmänheten.
Har inget konkret förslag men framför allt trygga cykelvägar till skolan och till
färjorna.

Ja
Lättare ibland men också att man tar hänsyn till gammal skärgårdsmiljö
Återvinning. kollektivt i första hand och bil i andra hand, klimatdagar och personlig
påverkan på öbor
Vi har inte diskuterat trängselskatt vid Hällsviksrondellen men enl. mitt tyckte bra idé
som tål att diskuteras

En kombination av förnyelsebar energi: vindkraft, solkraft, vågkraft och annat

Socialdemokraternas svar på Naturskyddsföreningen i Öckerös partienkät 2022
Nr

Fråga

Ja

1
2

Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva växtarter?
Vill ditt parti att vägrenar, rondeller och andra grönytor skall skötas så att biologisk
mångfald gynnas? Om JA, har ditt parti några konkreta exempel på hur det skall ske?

Ja
Ja

3

Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen,
men hur sker tillämpningen i kommunerna?
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i
strandskyddat område beivras?
Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan.
För att fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar. Håller ditt parti med om
detta och vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Öckerö kommun?
Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars påverkan på marin miljö?
Skall det bli lättare att få sätta upp solceller på privata hus?

4

5
6
7

8

Nej

Vet
ej

Våra vägrenar är viktiga.
Dessa behöver kantklippas efter blomningen är över, för att stimulera bins och
andra insekters pollinering.
Vi anser att den tillsyn kommunen bedriver är tillräcklig.

Nej

Inget
svar
Ja

Kommentar

Nej

Vi vill separera gående från cyklister för att öka trafiksäkerheten. Gång och
cykelvägar är viktigt och vi vill se en utökning av dessa.
Detta görs bäst via kommunens kanaler

Vet
ej

Öckerö kommun har antagit flera av Kommunernas klimatlöften inför 2022*. Ett av
dem är nr 20” Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.” Ge förslag
på hur detta ska ske!
En av de stora frågorna under 20-talet har varit eventuella bilbroar till kommunen.
Nu har Öckerös politiker tagit ställning för bla effektivisering av trafiken och därmed
en minskning av trycket på väg 155. Naturskyddsföreningarna i Göteborgstrakten har
föreslagit att om de trafikdämpande åtgärder som vidtas inte räcker ska
trängselavgift tas upp, t ex vid Hällsviksrondellen, för att underlätta för
kollektivtrafiken. Tycker ditt parti detta är en bra idé? Om NEJ, har ditt parti några
andra konkreta förslag på hur trafikdämpningen skall åstadkommas?

Vi tror att våra kommuninvånare är mycket intresserade och pålästa om
klimatfrågan. Olika informationskampanjer är ett sätt att belysa frågan ytterligare.
Nej

9

Är ditt parti positivt till ny vindkraft inom kommunens gränser?

Ja

10

Ett företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i den
västligaste delen av Öckerö kommuns vatten och ute i Sveriges ekonomiska zon
(Västvind). Tycker ditt parti att detta är en bra idé?

Ja

Öckerö kommuns alla partier har ställt sig bakom den gemensamma
överenskommelsen med Göteborg angående färdplan ÅVS väg 155.

Såvida inte miljökonsekvensbeskrivningen lägger några hinder som vi idag inte kan
förutse.
Om det fungerar med kommunens befintliga vatten och el ledningar.

11

12

Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på
flera platser i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Öckerö
kommun?
Var vill ditt parti helst att kommuninvånarnas el skall produceras och med vilken
teknik?

Ja

Vi Socialdemokrater är för alla energislag men ser helst att vi satsar på
havsbaserad vindkraft då det går relativt fort att bygga och är billigt att producera

