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Alternativ för Sverige
Nr
1

Fråga
Allt fler köper elbilar vilket minskar såväl avgaser, buller som växthusgasutsläpp. Bilarna behöver
kunna laddas även i tätorten och av dem som bor i flerbostadshus. Tycker ditt parti att kommunen har
ansvar för att bygga ut ladd-infrastrukturen?

2

Snabb utbyggnad av sol- och vindel gör det möjligt att ersätta fossila bränslen i industrin och
transportsektorn. Tycker ditt parti att sådan elproduktion skall öka inom Mölndals stad?

Ja
Ja

Nej

Nej

Om ja, finns någon plan för var och när utbyggnad kan ske?
3

Kommunen är en stor organisation som orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Skall Mölndals stads
verksamheter vara klimatneutrala före år 2030?

Nej

4

I förslaget till Mölndals stads översiktsplan står att skog med höga naturvärden skall skyddas. Kommer
ditt parti arbeta för att Mölndals stad inte har avkastningskrav på sina skogar?

Ja

Om ja, kommer ni arbeta för att återställa kalhyggen på kommunens mark med exempelvis blandskog
där så är lämpligt?

5

Ett allvarligt och underskattat miljöproblem är störningar på djur och växter från omfattande belysning.
I en belysningsplan kan kommunen reglera var och när belysning behövs och var den ska begränsas.
Kommer ditt parti avsätta resurser för att ta fram en belysningsplan?

Det billigaste och effektivaste sättet att främja klimat, biologisk mångfald och förebygga
översvämningar är att fylla diken och bevara våtmarker. Verkar ditt parti för att våtmarker bevaras,
restaureras och återskapas?

Kommentar

Inom ramen för den kommunala verksamheten är det rimligt att
kommunen har ett ansvar att bygga ut laddinfrastrukturen allt
eftersom efterfrågan ökar. Detta berör kommunalt ägda bostadsbolag,
parkeringshus och parkeringsytor.
Elproduktion måste vara planeringsbar. Sol och vindkraft kan därför
inte utgöra en speciellt stor del av kraftproduktionen.
Vindkraft är en förfulande miljöförstöring och vi vill absolut inte se
sådant i Mölndal.
Nej, Mölndal ska hushålla med resurser. Det ger överlag lägre
miljöpåverkan. Att jaga ”klimatneutralitet” i offentlig sektor betyder
inte att de totala utsläppen nödvändigtvis minskar. Enkelt exempel: om
en region upphör med kollektivtrafik så minskar koldioxidutsläppen
radikalt i den egna verksamheten. Men istället hänvisas medborgarna
uteslutande till privat bilåkning. Förmodligen ökar då utsläppen totalt.
Att kommuner, regioner och staten – i förekommande fall via
myndigheter och offentligt ägda bolag (inklusive Sveaskog) – nyttjar sitt
markinnehav till främjande av biologisk mångfald, är i grunden en god
och bra idé.

Ja, det är rimligt på de platser i kommunen där detta kan anses vara
lämpligt.
Det är rimligt att en belysningsplan tas fram. Spontant tänker vi att
belysning är en resursfråga. Onödig belysning är onödigt arbete som
belastar skattebetalarna. Det låter rimligt att belysning även kan vara
störande på t.ex. nattligt insektsliv, vilket gör att man bör ta hänsyn till
detta i en framtida belysningsplan.

Ja

Om ja, när skall planen vara klar och genomförandet påbörjas?

6

Vet ej

Planen bör tas fram så fort som möjligt.
Ja, men inom rimliga gränser. Mölndal är en tämligen tätbefolkad
kommun. Våtmarker medför inte sällan ett besvärande tillskott av
myggor, stickflugor och andra insekter, som kan vålla problem och
skada.

Ja

Vi ser dock problem nationellt med utdikningen av våtmarker och är
positivt inställda till restaureringsarbete.
7

Den så kallade 3-milaparken, dvs. den gröna kilen norrut från Sandsjöbacka, in via Lunnagården,
Fässbergsdalen och vidare till Änggårdsbergen behöver värnas och utvecklas till ett fungerande
grönstråk för djur, växter och människor. Kommer ditt parti arbeta för att en ekodukt över Söderleden
byggs?

Ja

Ja, förutsatt att en förstudie görs som ger en fingervisning om kostnad.
Som princip tycker vi att det är självklart att hänsyn till vilt måste tas
när vägar och viltstängsel spärrar naturliga viltstråk.
Vi har en väldigt konservativ syn på exploatering och anser att sådan
ska ske med stor hänsyn och försiktighet. Den enorma
bostadsproduktion som landet sett de senaste 10 åren är helt skapad
av invandring. Befolkningsmängden hade utvecklats helt obetydligt, om
det inte vore för den. Med en omfattande återvandringspolitik hade
bostadsbristen löst sig.
Ja, på de platser där det är lämpligt och inte medför trafikfara.
Grönyteskötsel är ett perfekt exempel på när miljö och ekonomi
harmonierar. Att hävda en hög andel grönytor som äng, sparar pengar
och gynnar biologisk mångfald. Därtill är det vackert om det görs på
rätt sätt.

Om ja, kommer ni arbeta för att den befintliga gröna kilen bevaras orörd?

8

Ängsmark behövs för att gynna pollinatörer och bevara den biologiska mångfalden. Driver ditt parti
aktivt att Mölndals stad skall omvandla rondeller, vägrenar och gemensamma grönytor till blommande
ängar?

Ja

Om ja, hur ställer ni er till att deltaga i samarbetet
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/hallbara-smarta-parker?

9

Enligt 3 kapitlet 4§ miljöbalken får bara jordbruksmark tas i anspråk för byggnader eller anläggningar
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Jordbruksmark som tas i anspråk för att
anlägga industrier och logistikpark uppfyller inte detta krav. Tycker ditt parti att Lunnagården skall
exploateras och Lindome logistikpark realiseras?
Om inte, vill ni tvärtom arrendera ut jordbruksmarken och främja nyttjande av densamma genom olika
stödåtgärder så att den kan börja producera livsmedel åt kommuninvånarna och i så fall hur? Kanske
med inspiration från https://multikult.se/verksamhet, https://larjeanstradgardar.se/ eller
https://alzoubi.se/.

1

Nej

Projektet som nämns känner vi inte till. Det är också högst oklart om vi
skulle vara välkomna där.
Lunnagården skall bevaras med tanke på byggnadens historia. Partiet
är generellt emot att klassiska byggnader rivs och att mark exploateras.
Därför tycker vi att projektet om en logistikpark vid området ska
avslutas.
Vi stödjer inte exploatering av jordbruksmark annat än i fall då
extraordinära skäl talar för det. De senaste månadernas utveckling i
världen visar på en reell risk för livsmedelsbrist. Sverige behöver mer
jordbruk, högre självhushållningsgrad och ett jordbruk som tar större
hänsyn till flora och fuana.
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Nr

10

Fråga

Ja

Matsvinn mäts i tre typer: köks-, serverings- och tallriksvinn. Ett av Mölndal stads klimatlöften handlar
om att målsätta och minska matsvinnet i stadens verksamheter. Målet är att minska matsvinnet till
max 45 gram per portion. Kommer ditt parti se till att detta klimatlöfte uppfylls?

Nej

Vet ej

Som princip har vi dock ingenting emot att kommuner arrenderar ut
jordbruksmark om där ska bedrivas just jordbruk.
Matsvinn är en ekonomisk fråga. Oavsett klimatfrågan ska kommunens
matproduktion skötas med ett lågt svinn i åtanke.

Ja

Det är något man får arbeta med kontinuerligt över tid. Men generellt
behöver vi öka standarden och kvalitén på maten inom kommunala
verksamheter. Serveras mat som människor uppskattas kommer det
leda till mindre matsvinn. Ett förslag vi har är att svensk närproducerad
husmanskost ska vara standard på äldreboenden, då detta är mat som
äldre uppskattar.
Cykel är ett viktigt transportmedel. Som övriga sådana, ska planering,
underhåll och skötsel av motsvarande infrastruktur skötas
behovsanpassat på ett professionellt sätt.

Om ja, när och hur skall det uppfyllas?

11

Både cyklande Mölndalsbor och boende i grannkommunerna hyllar Mölndals saltade/sopade
cykelbanor. Kommer ditt parti fortsätta att ge anslag till detta?

Kommentar

Ja

Är ni för att fler cykelbanor omfattas, i så fall var?

Vi ser detta som en förvaltningsfråga. Tjänstemännen på kommunen
ska utifrån trafikintensitet på olika cykelbanor avgöra vad som är rimlig
nivå på snöröjning, halkbekämpning, borttagande av grus, m.m. Rör
det större kostnader kan enskilda frågor tas politiskt.

12

Invasiva främmande arter såsom parkslide, jättebalsamin, lupin m fl i Sverige bedöms i dagsläget vara
ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå. Kostnaderna för invasiva
främmande arter i Sverige har nyligen uppskattats till 1,1–4,5 miljarder per år.
Nu är inventeringen inom Mölndals stad klar. Kommer ditt parti arbeta för att invasiva arter
hindras/bekämpas?

Under flera år har olika trafikslag ställts mot varandra. Detta är onödigt
och bör betraktas som politiskt trams. Samtliga trafikslag behövs. Över
tid kommer fördelningen mellan dem att variera och då får kommun
och region anpassa sig efter detta.
Vi stödjer sådant arbete. Kunskap behöver byggas upp i förvaltningen.
Då kan krav ställas i upphandlingar, så att underleverantörer till
kommunen kan avkrävas ansvar. Exempel kan vara att jordmassor som
köps in ska vara garanterat fria från diverse arter, inte minst parkslide.
Fokus nu bör vara på att förhindra fortsatt spridning. Först när det
målet är uppnått blir det meningsfullt att på allvar bekämpa etablerade
bestånd.

Ja

Om ja, vilken strategi förespråkar ditt parti för att långsiktigt få bort invasiva arter?

Centerpartiet
Nr
1

2

3
4

Fråga
Allt fler köper elbilar vilket minskar såväl avgaser, buller som växthusgasutsläpp. Bilarna behöver
kunna laddas även i tätorten och av dem som bor i flerbostadshus. Tycker ditt parti att kommunen har
ansvar för att bygga ut ladd-infrastrukturen?
Snabb utbyggnad av sol- och vindel gör det möjligt att ersätta fossila bränslen i industrin och
transportsektorn. Tycker ditt parti att sådan elproduktion skall öka inom Mölndals stad?

Ja

Nej

6

Ja

Om ja, finns någon plan för var och när utbyggnad kan ske?
Kommunen är en stor organisation som orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Skall Mölndals stads
verksamheter vara klimatneutrala före år 2030?
I förslaget till Mölndals stads översiktsplan står att skog med höga naturvärden skall skyddas. Kommer
ditt parti arbeta för att Mölndals stad inte har avkastningskrav på sina skogar?

Det är beslutat att det i möjligaste mån på varje nybyggd kommunal
byggnad skall monteras solceller
Vet ej
Nej

7

8

9

Om ja, kommer ni arbeta för att den befintliga gröna kilen bevaras orörd?
Ängsmark behövs för att gynna pollinatörer och bevara den biologiska mångfalden. Driver ditt parti
aktivt att Mölndals stad skall omvandla rondeller, vägrenar och gemensamma grönytor till blommande
ängar?
Om ja, hur ställer ni er till att deltaga i samarbetet
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/hallbara-smarta-parker?
Enligt 3 kapitlet 4§ miljöbalken får bara jordbruksmark tas i anspråk för byggnader eller anläggningar
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Jordbruksmark som tas i anspråk för att
anlägga industrier och logistikpark uppfyller inte detta krav. Tycker ditt parti att Lunnagården skall
exploateras och Lindome logistikpark realiseras?
Om inte, vill ni tvärtom arrendera ut jordbruksmarken och främja nyttjande av densamma genom olika
stödåtgärder så att den kan börja producera livsmedel åt kommuninvånarna och i så fall hur? Kanske

2

Det jobbas för fullt med detta
För att kunna sköta skogen på ett bra sätt enligt både lagar och
förordningar så måste någon göra detta och det kostar. Därför måste
skogen bära sina egna kostnader och ge ett överskott.
Annars kan man sälja skogen

Det finns ett skogligt krav att återplantera. Däremot vad som skall
återplanteras är ju avgörande på marken som det skall planteras på*.
Det är inte säkert att återplanteringen skall vara blandskog.
Detta är något som vi inte har tagit ställning till.

Ett allvarligt och underskattat miljöproblem är störningar på djur och växter från omfattande belysning.
I en belysningsplan kan kommunen reglera var och när belysning behövs och var den ska begränsas.
Kommer ditt parti avsätta resurser för att ta fram en belysningsplan?
Om ja, när skall planen vara klar och genomförandet påbörjas?
Det billigaste och effektivaste sättet att främja klimat, biologisk mångfald och förebygga
översvämningar är att fylla diken och bevara våtmarker. Verkar ditt parti för att våtmarker bevaras,
restaureras och återskapas?
Den så kallade 3-milaparken, dvs. den gröna kilen norrut från Sandsjöbacka, in via Lunnagården,
Fässbergsdalen och vidare till Änggårdsbergen behöver värnas och utvecklas till ett fungerande
grönstråk för djur, växter och människor. Kommer ditt parti arbeta för att en ekodukt över Söderleden
byggs?

Kommentar

Detta är till stor del en fråga som löper parallelt med kommunen och
enskilda fastighetsägare. Det finns ett ömsesidigt ansvar.

Om ja, kommer ni arbeta för att återställa kalhyggen på kommunens mark med exempelvis blandskog
där så är lämpligt?

5

Vet ej

Våtmarker skall bevaras och även nyskapas
Ja

Nej

Det finns skilda åsikter om detta i vårt parti.
Men min högst privata åsikt är att detta går att kombinera med ett
stort brett grönstråk via Lunnagården. Därmed inte sagt att grönstråket
skall ligga under den tänkta vägen utan vägen ligga under grönstråket.
Vi behöver även Verksamhetsmark
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Nr

10

11

12

Fråga
med inspiration från https://multikult.se/verksamhet, https://larjeanstradgardar.se/ eller
https://alzoubi.se/.

Ja

Nej

Vet ej

Kommentar

Om det avses att arrendera ut hela den marken till sk. Odlingslotter så
är jag mycket tveksam till detta då det redan finns områden som
används som odlingslotter, detta sker i många skiftande former.

Matsvinn mäts i tre typer: köks-, serverings- och tallriksvinn. Ett av Mölndal stads klimatlöften handlar
om att målsätta och minska matsvinnet i stadens verksamheter. Målet är att minska matsvinnet till
max 45 gram per portion. Kommer ditt parti se till att detta klimatlöfte uppfylls?
Om ja, när och hur skall det uppfyllas?
Både cyklande Mölndalsbor och boende i grannkommunerna hyllar Mölndals saltade/sopade
cykelbanor. Kommer ditt parti fortsätta att ge anslag till detta?
Är ni för att fler cykelbanor omfattas, i så fall var?
Invasiva främmande arter såsom parkslide, jättebalsamin, lupin m fl i Sverige bedöms i dagsläget vara
ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå. Kostnaderna för invasiva
främmande arter i Sverige har nyligen uppskattats till 1,1–4,5 miljarder per år.
Nu är inventeringen inom Mölndals stad klar. Kommer ditt parti arbeta för att invasiva arter
hindras/bekämpas?

Det jobbas för fullt med detta inom serviceförvaltningen, detta är även
förknippat med stora kostnader vilka kan minska om man minskar
matsvinnet
Ja

Det är ju en fråga om säkerhet

Ja

Man får följa de rön och råd som finns och titta på nya metoder att
bekämpa dom på.
Sedan får man vara noga med att veta vad man planterar för något

Om ja, vilken strategi förespråkar ditt parti för att långsiktigt få bort invasiva arter?

Kristdemokraterna
Nr
1

Fråga
Allt fler köper elbilar vilket minskar såväl avgaser, buller som växthusgasutsläpp. Bilarna behöver
kunna laddas även i tätorten och av dem som bor i flerbostadshus. Tycker ditt parti att kommunen har
ansvar för att bygga ut ladd-infrastrukturen?

Ja
Ja

2

Snabb utbyggnad av sol- och vindel gör det möjligt att ersätta fossila bränslen i industrin och
transportsektorn. Tycker ditt parti att sådan elproduktion skall öka inom Mölndals stad?

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, finns någon plan för var och när utbyggnad kan ske?

3

Kommunen är en stor organisation som orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Skall Mölndals stads
verksamheter vara klimatneutrala före år 2030?

Vet ej

4

I förslaget till Mölndals stads översiktsplan står att skog med höga naturvärden skall skyddas. Kommer
ditt parti arbeta för att Mölndals stad inte har avkastningskrav på sina skogar?

Vet ej

Om ja, kommer ni arbeta för att återställa kalhyggen på kommunens mark med exempelvis blandskog
där så är lämpligt?
5

6

7

Ett allvarligt och underskattat miljöproblem är störningar på djur och växter från omfattande belysning.
I en belysningsplan kan kommunen reglera var och när belysning behövs och var den ska begränsas.
Kommer ditt parti avsätta resurser för att ta fram en belysningsplan?
Om ja, när skall planen vara klar och genomförandet påbörjas?
Det billigaste och effektivaste sättet att främja klimat, biologisk mångfald och förebygga
översvämningar är att fylla diken och bevara våtmarker. Verkar ditt parti för att våtmarker bevaras,
restaureras och återskapas?

Vet ej

Ja

Den så kallade 3-milaparken, dvs. den gröna kilen norrut från Sandsjöbacka, in via Lunnagården,
Fässbergsdalen och vidare till Änggårdsbergen behöver värnas och utvecklas till ett fungerande
grönstråk för djur, växter och människor. Kommer ditt parti arbeta för att en ekodukt över Söderleden
byggs?

8

9

Ängsmark behövs för att gynna pollinatörer och bevara den biologiska mångfalden. Driver ditt parti
aktivt att Mölndals stad skall omvandla rondeller, vägrenar och gemensamma grönytor till blommande
ängar?
Om ja, hur ställer ni er till att deltaga i samarbetet
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/hallbara-smarta-parker?
Enligt 3 kapitlet 4§ miljöbalken får bara jordbruksmark tas i anspråk för byggnader eller anläggningar
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Jordbruksmark som tas i anspråk för att
anlägga industrier och logistikpark uppfyller inte detta krav. Tycker ditt parti att Lunnagården skall
exploateras och Lindome logistikpark realiseras?
Om inte, vill ni tvärtom arrendera ut jordbruksmarken och främja nyttjande av densamma genom olika
stödåtgärder så att den kan börja producera livsmedel åt kommuninvånarna och i så fall hur? Kanske
med inspiration från https://multikult.se/verksamhet, https://larjeanstradgardar.se/ eller
https://alzoubi.se/.

Ja

Ja

Kommunen behöver vara delaktig i den planeringen men med tanke på
relativt stora behov av investeringar behöver andra aktörer involveras
på ett tidigt stadium.
Fossilfri elproduktion behöver byggas ut och det pågår stora
investeringar både inom kommunen men också hos många privata
personer och företag. Det finns en tydlig strategi inom kommunen att
alternativ ska beaktas vid renoveringar och nybyggnation med prioritet
för ex solceller. Sedan har Mölndals kommun ett helägt energibolag
som producerar 100% fossilfritt.
Mölndals kommun har en hög ambitionsnivå men min bedömning är
att det är tveksamt om det går att implementera full klimatneutralitet
på 8 år.
Skog med höga naturvärden ska skyddas men det innebär inte att vi
inte kan ha avkastningskrav eller krav på självfinansiering där det så
passar. Att kategoriskt ta ställning blir inte seriöst då skogsvård/skötsel
är en viktig fråga som dels måste kunna finansieras och dels fungera
om vi ska kunna bevara skog över tid.
Det finns redan ett pågående arbete med att anpassa belysning på
platser det är det är lämpligt, dels för djur men också ur ett
trygghetsperspektiv. Det är i dagsläget inte någon prioriterad fråga
men finns med.
Vi stödjer det arbete som kommunen gör och anser vara viktigt och är
också beredda att tillskjuta pengar för att investera i nödvändiga
åtgärder.

Nej

Om ja, kommer ni arbeta för att den befintliga gröna kilen bevaras orörd?

Kommentar

Vi anser inte att en ekodukt är lämplig över söderleden, främst på
grund av risken att fler djur/icke önskvärda djur leds in i tätbebyggda
områden. Vi har under senare år sett fler och fler konflikter mellan djur
och människor och arbete för att förebygga detta måste intensifieras.
Vi anser dock att den gröna kilen i Lilla Fässbergsdalen är mycket viktig
och denna tillsammans med en inte för hög exploatering måste beaktas
om det ska byggas i dalen.
Både ja och nej, vi bedriver inget ”eget aktivt arbete” men vi är mycket
positiva till det arbete som görs inom staden. Via Mölndalsbostäder
pågår ett arbete med att anlägga mindre ”ängar” och inom
kommunens markskötsel lämnas lämpliga markområden för ökad
växtlighet.
Ja, det är två oerhört viktiga projekt för kommunens samhällsbyggnad.
Vi behöver dels etablera verksamheter där personer har lätt att komma
till med kollektivtrafik eller bo nära, Lunnargården är ett sådant
exempel. Alternativet att placera arbetstillfällen långt ifrån
kollektitrafik vilket då kräver stort behov av egna transporter med ex
bil är inte önskvärt.
När det gäller logistikpark i Lindome är det ett viktigt projekt för att
dels flytta ut verksamheter från centrala delar där bostäder istället kan
byggas och dels så är en logistikpark viktig för att kunna omlasta från
långtgående fordon med oftast fossila bränslen till mindre transporter
som går att köra på el inom städer.
Det vore önskvärt om vi kunde få mer närodlad produktion men den
produktionen är tveksam om den går att få lönsam. Stora arealer av
jordbruksmark finns i Hällesåker och där finns en möjlig potential till
ett större brukande av jordbruksmark. Vår åsikt är att all jordbruksmark
inte kan bevaras om man ska ha möjlighet att utveckla ett samhälle

3
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10

Fråga

Ja

Matsvinn mäts i tre typer: köks-, serverings- och tallriksvinn. Ett av Mölndal stads klimatlöften handlar
om att målsätta och minska matsvinnet i stadens verksamheter. Målet är att minska matsvinnet till
max 45 gram per portion. Kommer ditt parti se till att detta klimatlöfte uppfylls?

Nej

Vet ej

utan det är viktigt att göra en tydlig strategi var och om jordbruksmark
kan användas till exploatering.
Vi står bakom det arbete som görs inom kommunen för att minska
matsvinn och annat resursslöseri. Vi anser att det är ansvariga chefer
och personal som ska arbeta med alla de sätt som finns att tillgå och
vår syn är att det arbetet är inget som ska planeras framåt utan det
borde redan fungera.
Att hålla cykelbanor och gångvägar rena från snö och is är viktigt. Om
salt är det bästa alternativet ur miljöpåverkan får professionen
bedöma.

Ja

Om ja, när och hur skall det uppfyllas?
11

12

Både cyklande Mölndalsbor och boende i grannkommunerna hyllar Mölndals saltade/sopade
cykelbanor. Kommer ditt parti fortsätta att ge anslag till detta?

Ja

Är ni för att fler cykelbanor omfattas, i så fall var?
Invasiva främmande arter såsom parkslide, jättebalsamin, lupin m fl i Sverige bedöms i dagsläget vara
ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå. Kostnaderna för invasiva
främmande arter i Sverige har nyligen uppskattats till 1,1–4,5 miljarder per år.
Nu är inventeringen inom Mölndals stad klar. Kommer ditt parti arbeta för att invasiva arter
hindras/bekämpas?

Kommentar

Ja

Alla invasiva arter, både vad gäller växter och djur, ska bekämpas så
långt det är möjligt. Detta kan även gälla djur och växter som inte finns
definierade inom EU men som ändå har en stor negativ påverkan på
andra djurs eller människors liv, hälsa eller ekonomi.

Om ja, vilken strategi förespråkar ditt parti för att långsiktigt få bort invasiva arter?

Liberalerna
Nr
1

Fråga
Allt fler köper elbilar vilket minskar såväl avgaser, buller som växthusgasutsläpp. Bilarna behöver
kunna laddas även i tätorten och av dem som bor i flerbostadshus. Tycker ditt parti att kommunen har
ansvar för att bygga ut ladd-infrastrukturen?

Ja
Ja

2

Snabb utbyggnad av sol- och vindel gör det möjligt att ersätta fossila bränslen i industrin och
transportsektorn. Tycker ditt parti att sådan elproduktion skall öka inom Mölndals stad?

Ja

Nej

Vet ej

Kommentar

L har som mål att Mölndal ska bygga laddningsmöjligheter för 25 % av
stadens parkeringsplatser. Buller från fordonens hjul finns tyvärr kvar
även om de drivs med el. Elbilar är tyvärr också dyra. För att kunna
uttala sig om fordons totala utsläpp under sin livscykel måste
helhetsperspektiv användas. Om fordonen tillverkas av barnarbetare,
miljövidrig gruvbrytning och/eller fossil el så är det dåligt. Inga bilar är
miljövänliga, så begreppet ”miljöbil” är felaktigt. Mer biodrivmedel och
fordon med lägre bränsleförbrukning ger snabbare effekt än att byta
till eldrift.
L är för solel men emot vindel i Mölndals kommun. Kikås
Solcellsområde planeras och allt fler tak täcks med solceller. Nackdelen
med både sol- och vindel är att de kräver stora mängder kinesiska
sällsynta jordartsmetaller till solceller och magneter, som bryts ur
gruvor med förkastlig arbetsmiljö. Både sol- och vindkraftsel riskerar
också att skada den biologiska mångfalden.

Om ja, finns någon plan för var och när utbyggnad kan ske?

All gruvbrytning frigör också enorma mängder av dödliga gifter som
kan döda allt liv – arsenik, kadmium, bly, kvicksilver måste hållas skilda
från mänskligheten för evig tid, till skillnad från radioaktiva ämnen med
halveringstider. Vindkraftsfundament kräver enorma mängder betong
och stål.

3

4

Kommunen är en stor organisation som orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Skall Mölndals stads
verksamheter vara klimatneutrala före år 2030?

Dessutom betalar inte vindkraftselen vare sig sina egna
elnätskostnader för inkoppling eller tillkommande systemskadliga
miljardkostnader pga. sitt väderberoende och oplanerbarhet.
Snabbaste och billigaste sättet att täcka delar av det ökade
eleffektbehovet är att återstarta förtidsavvecklade kärnreaktorer i
både Sverige och Tyskland.
Mölndals stads ambition är ett klimatneutralt Mölndal år 2045 enligt
förslaget till Energi- och klimatplan 2022-2030. Om varje kommun
försöker vara bäst i klassen genom att sätta egna mål istället för att
samarbeta, t.ex. inom VGR, blir det bara både dyrt och dåligt, eftersom
alla företag i så fall tvingas ta extra betalt för alla små
specialbeställningar.

Nej

I förslaget till Mölndals stads översiktsplan står att skog med höga naturvärden skall skyddas. Kommer
ditt parti arbeta för att Mölndals stad inte har avkastningskrav på sina skogar?

Nej

Om ja, kommer ni arbeta för att återställa kalhyggen på kommunens mark med exempelvis blandskog
där så är lämpligt?

5

6

7

Ett allvarligt och underskattat miljöproblem är störningar på djur och växter från omfattande belysning.
I en belysningsplan kan kommunen reglera var och när belysning behövs och var den ska begränsas.
Kommer ditt parti avsätta resurser för att ta fram en belysningsplan?
Om ja, när skall planen vara klar och genomförandet påbörjas?
Det billigaste och effektivaste sättet att främja klimat, biologisk mångfald och förebygga
översvämningar är att fylla diken och bevara våtmarker. Verkar ditt parti för att våtmarker bevaras,
restaureras och återskapas?

Vet ej

Ja

Den så kallade 3-milaparken, dvs. den gröna kilen norrut från Sandsjöbacka, in via Lunnagården,
Fässbergsdalen och vidare till Änggårdsbergen behöver värnas och utvecklas till ett fungerande
grönstråk för djur, växter och människor. Kommer ditt parti arbeta för att en ekodukt över Söderleden
byggs?

4

Nej

Vad som är stora utsläpp måste också sättas i perspektiv. Sverige står
för 0,2% av världens CO2-utsläpp. De enskilt största utsläppen i
Mölndal kommer från genomfartstrafiken på E6 och Söderleden, som
staden har små möjligheter att påverka.
Mölndals Stad äger ca 2100 hektar dubbelcertifierad skog (FSC och
PEFC). Avkastningen på skogens årliga tillväxt är tänkt att både täcka
kostnaderna för skogsbruk, återplantering, förebygga risker för stora
skogsbränder, motverka invasiva arter som barkborrar och ändå ge
rimlig avkastning för all produktionsskog, helt i enlighet med lagar och
regler.
I dagsläget saknar bara tre grundskolor i Mölndals kommun egen
skolskog. Mölndal har dessutom sju stora naturreservat.
Mölndals problem med vildsvin (i synnerhet i Balltorp) växer för varje
år, så om störande belysning kan motverka och begränsa vildsvinens
framfart så borde det också prövas.
Staden har gjort åtgärder i Skäggered och vid Lindomeån. Större
våtmarker (ca 3,5 hektar) i Korndal, öster om Norra Långvattnet längs
med Bohusleden är på gång.
L är för grönstråket och en liten GC-bro för människor, men en ekodukt
för vilda djur över Söderleden kostar 200-300 Mkr och är ett vansinnigt
slöseri med skattepengar. Dessutom kommer vildsvinen från Balltorp
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Nr

Fråga

Ja

8

Om ja, kommer ni arbeta för att den befintliga gröna kilen bevaras orörd?
Ängsmark behövs för att gynna pollinatörer och bevara den biologiska mångfalden. Driver ditt parti
aktivt att Mölndals stad skall omvandla rondeller, vägrenar och gemensamma grönytor till blommande
ängar?

Nej

Vet ej

sprida sig ännu mer och ledas in i en dödsfälla i Lilla Fässbergsdalen,
där motsättningarna med de boende, t.ex. i Eklanda, kommer bli stora.
L vill att staden (åter-)planterar många fler träd och buskar i centrala
lägen som både binder regnvatten, renar luft, ger skugga och bidrar till
biologisk mångfald.

Ja

Om ja, hur ställer ni er till att deltaga i samarbetet
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/hallbara-smarta-parker?
9

10

11

12

Enligt 3 kapitlet 4§ miljöbalken får bara jordbruksmark tas i anspråk för byggnader eller anläggningar
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Jordbruksmark som tas i anspråk för att
anlägga industrier och logistikpark uppfyller inte detta krav. Tycker ditt parti att Lunnagården skall
exploateras och Lindome logistikpark realiseras?
Om inte, vill ni tvärtom arrendera ut jordbruksmarken och främja nyttjande av densamma genom olika
stödåtgärder så att den kan börja producera livsmedel åt kommuninvånarna och i så fall hur? Kanske
med inspiration från https://multikult.se/verksamhet, https://larjeanstradgardar.se/ eller
https://alzoubi.se/.
Matsvinn mäts i tre typer: köks-, serverings- och tallriksvinn. Ett av Mölndal stads klimatlöften handlar
om att målsätta och minska matsvinnet i stadens verksamheter. Målet är att minska matsvinnet till
max 45 gram per portion. Kommer ditt parti se till att detta klimatlöfte uppfylls?
Om ja, när och hur skall det uppfyllas?
Både cyklande Mölndalsbor och boende i grannkommunerna hyllar Mölndals saltade/sopade
cykelbanor. Kommer ditt parti fortsätta att ge anslag till detta?
Är ni för att fler cykelbanor omfattas, i så fall var?
Invasiva främmande arter såsom parkslide, jättebalsamin, lupin m fl i Sverige bedöms i dagsläget vara
ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå. Kostnaderna för invasiva
främmande arter i Sverige har nyligen uppskattats till 1,1–4,5 miljarder per år.
Nu är inventeringen inom Mölndals stad klar. Kommer ditt parti arbeta för att invasiva arter
hindras/bekämpas?

Kommentar

Mölndals Stad är partner i Johannebergs Science Park via Mölndala
Fastighets AB, BRG och VGR.
Ja, med förstånd. Ett brett grönstråk sparas. Detaljplaneförslaget med
lokaliseringsutredning kommer prövas enligt gällande lagstiftning.
Lunnagården kan ge intäkter på ca 500 Mkr till Mölndals
skattebetalare. Flera internationella företag i världsklass med stora
förädlingsvärden kommer kunna etablera sig här med bra koppling till
Skandinaviens största hamn.

Ja

Ja

Genom att utbilda stadens medarbetare i köken kommer vi långt.
Barnen och eleverna behöver också påminnas om att inte ta mer mat
än de orkar äta upp.

Ja

Cykelbanorna borde både saltas och sopas i lämplig
prioriteringsordning sett till bl.a. trafikflöden och viktiga leder.

Ja

L arbetar för skrivningar om att bekämpa/begränsa invasiva arter i bl.a.
stadens nya översiktsplan och skogsstrategi. L är ett utvecklingsvänligt
parti, så vi är positiva till att pröva nya metoder där gamla inte
fungerar.

Om ja, vilken strategi förespråkar ditt parti för att långsiktigt få bort invasiva arter?

Miljöpartiet
Nr
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Fråga
Allt fler köper elbilar vilket minskar såväl avgaser, buller som växthusgasutsläpp. Bilarna behöver
kunna laddas även i tätorten och av dem som bor i flerbostadshus. Tycker ditt parti att kommunen har
ansvar för att bygga ut ladd-infrastrukturen?
Snabb utbyggnad av sol- och vindel gör det möjligt att ersätta fossila bränslen i industrin och
transportsektorn. Tycker ditt parti att sådan elproduktion skall öka inom Mölndals stad?
Om ja, finns någon plan för var och när utbyggnad kan ske?
Kommunen är en stor organisation som orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Skall Mölndals stads
verksamheter vara klimatneutrala före år 2030?
I förslaget till Mölndals stads översiktsplan står att skog med höga naturvärden skall skyddas. Kommer
ditt parti arbeta för att Mölndals stad inte har avkastningskrav på sina skogar?

Ja
Ja

Nej

Om ja, kommer ni arbeta för att den befintliga gröna kilen bevaras orörd?
Ängsmark behövs för att gynna pollinatörer och bevara den biologiska mångfalden. Driver ditt parti
aktivt att Mölndals stad skall omvandla rondeller, vägrenar och gemensamma grönytor till blommande
ängar?

Ja

Miljöpartiet har drivit på för att bygga en solcellspark på Kikås i
Mölndal

Ja
Ja

Ja, Miljöpartiet driver på för att en skogsstrategi som innebär detta ska
antas.

Vet ej

Om ja, när och hur skall det uppfyllas?

5

Miljöpartiet skulle kunna driva frågan.

Ja

Detta finns med i vårt beslutade handlingsprogram.

Ja

Ja, detta är en av de viktigaste frågorna för Miljöpartiet.
Detta finns med i vårt beslutade handlingsprogram.

Ja

Ja. Vi ställer oss positivt till samarbetet.

Om ja, hur ställer ni er till att deltaga i samarbetet
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/hallbara-smarta-parker?
Enligt 3 kapitlet 4§ miljöbalken får bara jordbruksmark tas i anspråk för byggnader eller anläggningar
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Jordbruksmark som tas i anspråk för att
anlägga industrier och logistikpark uppfyller inte detta krav. Tycker ditt parti att Lunnagården skall
exploateras och Lindome logistikpark realiseras?
Om inte, vill ni tvärtom arrendera ut jordbruksmarken och främja nyttjande av densamma genom olika
stödåtgärder så att den kan börja producera livsmedel åt kommuninvånarna och i så fall hur? Kanske
med inspiration från https://multikult.se/verksamhet, https://larjeanstradgardar.se/ eller
https://alzoubi.se/.
Matsvinn mäts i tre typer: köks-, serverings- och tallriksvinn. Ett av Mölndal stads klimatlöften handlar
om att målsätta och minska matsvinnet i stadens verksamheter. Målet är att minska matsvinnet till
max 45 gram per portion. Kommer ditt parti se till att detta klimatlöfte uppfylls?

Kommentar

Miljöpartiet har drivit på uppdraget att ta fram en samordnad plan för
laddinfrastruktur i Mölndal

Om ja, kommer ni arbeta för att återställa kalhyggen på kommunens mark med exempelvis blandskog
där så är lämpligt?
Ett allvarligt och underskattat miljöproblem är störningar på djur och växter från omfattande belysning.
I en belysningsplan kan kommunen reglera var och när belysning behövs och var den ska begränsas.
Kommer ditt parti avsätta resurser för att ta fram en belysningsplan?
Om ja, när skall planen vara klar och genomförandet påbörjas?
Det billigaste och effektivaste sättet att främja klimat, biologisk mångfald och förebygga
översvämningar är att fylla diken och bevara våtmarker. Verkar ditt parti för att våtmarker bevaras,
restaureras och återskapas?
Den så kallade 3-milaparken, dvs. den gröna kilen norrut från Sandsjöbacka, in via Lunnagården,
Fässbergsdalen och vidare till Änggårdsbergen behöver värnas och utvecklas till ett fungerande
grönstråk för djur, växter och människor. Kommer ditt parti arbeta för att en ekodukt över Söderleden
byggs?

Vet ej

Nej

Ja

Det finns inget konkret förslag om Lindome Logistikpark, så där tar vi ej
ställning i nuläget. Men vi är emot exploatering på jordbruksmark. Ja vi
ställer oss positiva till förslaget om livsmedel.

12 augusti 2022
Nr
11

12

Fråga
Både cyklande Mölndalsbor och boende i grannkommunerna hyllar Mölndals saltade/sopade
cykelbanor. Kommer ditt parti fortsätta att ge anslag till detta?

Ja
Ja

Är ni för att fler cykelbanor omfattas, i så fall var?
Invasiva främmande arter såsom parkslide, jättebalsamin, lupin m fl i Sverige bedöms i dagsläget vara
ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå. Kostnaderna för invasiva
främmande arter i Sverige har nyligen uppskattats till 1,1–4,5 miljarder per år.
Nu är inventeringen inom Mölndals stad klar. Kommer ditt parti arbeta för att invasiva arter
hindras/bekämpas?

Nej

Vet ej

Kommentar

Ja, där det är störst behov.

Ja

Om ja, vilken strategi förespråkar ditt parti för att långsiktigt få bort invasiva arter?

Moderaterna
Nr
1

Fråga
Allt fler köper elbilar vilket minskar såväl avgaser, buller som växthusgasutsläpp. Bilarna behöver
kunna laddas även i tätorten och av dem som bor i flerbostadshus. Tycker ditt parti att kommunen har
ansvar för att bygga ut ladd-infrastrukturen?

Ja
Ja

Nej

Vet ej

Kommentar

Elektrifiering spelar en avgörande roll för att lyckas med grön
omställning. Utbyggnad av laddinfrastruktur är en prioriterad fråga för
Moderaterna. Moderaterna har drivit och ställt sig bakom förslaget i
kommunstyrelsen om en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur i
Mölndal.
Förslaget antogs den 31 mars 2021. Två kommunala bolag, Mölndal
Energi och Mölndals Parkering samt tekniska förvaltningen ansvarar för
uppdraget.

2

Snabb utbyggnad av sol- och vindel gör det möjligt att ersätta fossila bränslen i industrin och
transportsektorn. Tycker ditt parti att sådan elproduktion skall öka inom Mölndals stad?

Ja

2018 initierades en utredning om att anlägga en solcellspark på Kikås
avfallsanläggning (deponi).

Om ja, finns någon plan för var och när utbyggnad kan ske?

2021 ställde sig Moderaterna bakom förslaget att om ge
Mölndals energi uppdrag att anlägga solcellsparken.
I politiskt antagna styrdokument, som berör energi och
energieffektivisering, finns riktlinjer om att anlägga solceller på alla
fastigheter som Mölndals stad äger och förvaltar, där det möjligt. Det
gäller både befintliga byggnader och nybyggnation.

3

Kommunen är en stor organisation som orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Skall Mölndals stads
verksamheter vara klimatneutrala före år 2030?

Ja

Vet ej

Moderaterna ställer sig bakom Västra Götaland regionens
klimatstrategi Klimat 2030, om en fossiloberoende region. Mölndals
strategiska miljöarbete är kopplat till målet och gäller även för att
stadens verksamheter.
60 procent av stadens koldioxidutsläpp kommer från E6 Staden har
mycket begränsad möjlighet att påverka de resor som inte har start
och målpunkt i Mölndal.

4

5

6

7

I förslaget till Mölndals stads översiktsplan står att skog med höga naturvärden skall skyddas. Kommer
ditt parti arbeta för att Mölndals stad inte har avkastningskrav på sina skogar?
Om ja, kommer ni arbeta för att återställa kalhyggen på kommunens mark med exempelvis blandskog
där så är lämpligt?
Ett allvarligt och underskattat miljöproblem är störningar på djur och växter från omfattande belysning.
I en belysningsplan kan kommunen reglera var och när belysning behövs och var den ska begränsas.
Kommer ditt parti avsätta resurser för att ta fram en belysningsplan?
Om ja, när skall planen vara klar och genomförandet påbörjas?
Det billigaste och effektivaste sättet att främja klimat, biologisk mångfald och förebygga
översvämningar är att fylla diken och bevara våtmarker. Verkar ditt parti för att våtmarker bevaras,
restaureras och återskapas?

Ja

Vet ej

Skogsfrågor i kommunen har inte haft en framträdande plats i den
politiska debatten. I staden pågår för närvarande ett arbete med att
utveckla skogsstrategin.

Vet ej

Denna fråga har inte behandlats i vårt parti men vi tar med oss frågan
och tittar vidare på det.

Kommunfullmäktige har antagit ett lokalt miljömål:
Till 2022 ska våtmarker ha nyskapats, återskapats eller restaurerats
som reningsmetod, flödesutjämnare eller som naturvårdsinsats.

Den så kallade 3-milaparken, dvs. den gröna kilen norrut från Sandsjöbacka, in via Lunnagården,
Fässbergsdalen och vidare till Änggårdsbergen behöver värnas och utvecklas till ett fungerande
grönstråk för djur, växter och människor. Kommer ditt parti arbeta för att en ekodukt över Söderleden
byggs?

Nej

Det pågår ett översynsarbete med Vision och målstyrning i staden.
Agenda 2030 har kopplats till kommunfullmäktigemålen och en ny
vision Mölndal 2040 har tagits fram.
Nya miljömål kommer att tas fram och Moderaterna vill fortsatt ha ett
mål som avser våtmarker.
Moderaterna är inte principiellt mot ekodukter. De fyller en viktig
funktion.
Ekodukt över Söderleden är för kommunen en investering på flera
hundra miljoner. Det tränger undan andra angelägna satsningar på nya
skolor, äldreboende m m. Moderaterna anser att dessa behov ska gå
före en ekoduktsbyggnation.

Om ja, kommer ni arbeta för att den befintliga gröna kilen bevaras orörd?

I vissa områden (i nära anslutning till den gröna kilen) har
kommuninvånare mycket stora problem med vildsvin.
Moderaterna vill inte att vildsvinsproblematiken ska sprida sig till fler
områden, vilket kan bli fallet om ekodukten byggs.
8

Ängsmark behövs för att gynna pollinatörer och bevara den biologiska mångfalden. Driver ditt parti
aktivt att Mölndals stad skall omvandla rondeller, vägrenar och gemensamma grönytor till blommande
ängar?

6

Nej

Mölndals stad är, via det kommunala bolaget MölnDala fastigheter, en
aktiv ägare i Johanneberg Science Park.

12 augusti 2022
Nr

Fråga
Om ja, hur ställer ni er till att deltaga i samarbetet
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/hallbara-smarta-parker?

Ja

Nej

Vet ej

Kommentar

MölnDala Fastighets AB och Johanneberg Science Park har en
gemensam satsning för att utveckla innovationer med huvudfokus på
energi och mobilitet.
Vi ser positivt på ett utökat samarbete med JSP som även omfattar
projektet hållbara och smarta parker.

9

Enligt 3 kapitlet 4§ miljöbalken får bara jordbruksmark tas i anspråk för byggnader eller anläggningar
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Jordbruksmark som tas i anspråk för att
anlägga industrier och logistikpark uppfyller inte detta krav. Tycker ditt parti att Lunnagården skall
exploateras och Lindome logistikpark realiseras?

Ja

Företagsetablering i Lunnagården är av stor betydelse för
Göteborgsregionens och Mölndals fortsatta utveckling och
konkurrenskraft. Många nya jobb kommer att tillkomma i området
vilket är vår prioritetsfråga.

Om inte, vill ni tvärtom arrendera ut jordbruksmarken och främja nyttjande av densamma genom olika
stödåtgärder så att den kan börja producera livsmedel åt kommuninvånarna och i så fall hur? Kanske
med inspiration från https://multikult.se/verksamhet, https://larjeanstradgardar.se/ eller
https://alzoubi.se/.

Det grönastråket kommer att bevaras likaså kulturmiljön i södra delen
av planområdet. Det kommer också att finnas möjlighet till
djurhållnings- och odlingsverksamhet.

Lindome logistikpark har inte behandlats politiskt i kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige. Vi kan inte uttala oss om detta ärende förrän
vi tagit del av alla underlag.
10

11

12

Matsvinn mäts i tre typer: köks-, serverings- och tallriksvinn. Ett av Mölndal stads klimatlöften handlar
om att målsätta och minska matsvinnet i stadens verksamheter. Målet är att minska matsvinnet till
max 45 gram per portion. Kommer ditt parti se till att detta klimatlöfte uppfylls?
Om ja, när och hur skall det uppfyllas?
Både cyklande Mölndalsbor och boende i grannkommunerna hyllar Mölndals saltade/sopade
cykelbanor. Kommer ditt parti fortsätta att ge anslag till detta?

Ja

Vi kan inte exakt återge år eller datum när det ska uppfyllas. Den
bedömningen kan göras först efter en fördjupad dialog med ansvariga
verksamheter i staden.

Ja

Är ni för att fler cykelbanor omfattas, i så fall var?
Invasiva främmande arter såsom parkslide, jättebalsamin, lupin m fl i Sverige bedöms i dagsläget vara
ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå. Kostnaderna för invasiva
främmande arter i Sverige har nyligen uppskattats till 1,1–4,5 miljarder per år.
Nu är inventeringen inom Mölndals stad klar. Kommer ditt parti arbeta för att invasiva arter
hindras/bekämpas?

Ja

Det är av stor vikt att höja kunskap och medvetande kring invasiva
arters negativa påverkan på naturen.
Staden ska kontinuerligt arbeta och följa upp insatserna i
handlingsplanen.
Moderaterna har tillfört budgetmedel för ökad bekämpning av invasiva
arter.

Om ja, vilken strategi förespråkar ditt parti för att långsiktigt få bort invasiva arter?

Socialdemokraterna
Nr
1

Fråga
Allt fler köper elbilar vilket minskar såväl avgaser, buller som växthusgasutsläpp. Bilarna behöver
kunna laddas även i tätorten och av dem som bor i flerbostadshus. Tycker ditt parti att kommunen har
ansvar för att bygga ut ladd-infrastrukturen?

Ja
Ja

2

Snabb utbyggnad av sol- och vindel gör det möjligt att ersätta fossila bränslen i industrin och
transportsektorn. Tycker ditt parti att sådan elproduktion skall öka inom Mölndals stad?

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, finns någon plan för var och när utbyggnad kan ske?
3

Kommunen är en stor organisation som orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Skall Mölndals stads
verksamheter vara klimatneutrala före år 2030?

Ja

4

I förslaget till Mölndals stads översiktsplan står att skog med höga naturvärden skall skyddas. Kommer
ditt parti arbeta för att Mölndals stad inte har avkastningskrav på sina skogar?

Vet ej

Om ja, kommer ni arbeta för att återställa kalhyggen på kommunens mark med exempelvis blandskog
där så är lämpligt?
5

Ett allvarligt och underskattat miljöproblem är störningar på djur och växter från omfattande belysning.
I en belysningsplan kan kommunen reglera var och när belysning behövs och var den ska begränsas.
Kommer ditt parti avsätta resurser för att ta fram en belysningsplan?

Vet ej

Om ja, när skall planen vara klar och genomförandet påbörjas?
6

Det billigaste och effektivaste sättet att främja klimat, biologisk mångfald och förebygga
översvämningar är att fylla diken och bevara våtmarker. Verkar ditt parti för att våtmarker bevaras,
restaureras och återskapas?

Ja

7

Den så kallade 3-milaparken, dvs. den gröna kilen norrut från Sandsjöbacka, in via Lunnagården,
Fässbergsdalen och vidare till Änggårdsbergen behöver värnas och utvecklas till ett fungerande
grönstråk för djur, växter och människor. Kommer ditt parti arbeta för att en ekodukt över Söderleden
byggs?

Ja

Om ja, kommer ni arbeta för att den befintliga gröna kilen bevaras orörd?

7

Kommentar

Kommunen äger stora delar av parkeringarna och där har vi ett ansvar
att anpassa miljön till att människor lättare kan ställa om till elbilar. Finns
ofta en hönan eller ägget konflikt där människor ofta inte vågar investera
i elbilar på grund av dåliga laddmöjligheter. Då har kommunen en bra
möjlighet att förenkla det.
Mölndals miljömål innefattar bland annat att öka byggnationen av
solpaneler på kommunala byggnader vilket vi socialdemokrater håller
fast vid. Det är ett bra sätt att producera och inspirera. När nu målen
görs om är det viktigt att vi håller fast vi detta mål.
Socialdemokraterna gick igenom sin motion om att Mölndal ska ha en
koldioxidbudget. Detta följer vi upp varje år och ämnar att minska på
utsläppen för att klara parisavtalet. I nuläget har vi inte makten så har
svårt att implementera nödvändiga åtgärder.
Vi har inte i nuläget fokuserat på något avkastningskrav på Mölndals
stads skogar. I början av mandatperioden yrkade vi på att Mölndal ska ha
eget ansvar för våra skogar istället för skogssällskapet. Genom ett sånt
beslut kan staden själva sköta och prioritera vilka värderingar som är
viktiga i skogsbruket, där vi både kan värna miljön och delvis få
avkastning.
Vi har inte tidigare jobbat med en belysningsplan så är inte så insatta
med det låter som en intressant ide. Är något att kanske kunna titta
vidare på i Mölndal. Samtidigt är det viktigt i vilka områden som detta i
så fall implementeras då säkerhetsaspekten måste tas med så att det
samtidigt inte blir en risk för trafiken. Men iden är god med beror också
på område.
Bland annat våtmarkerna är en viktig del för att främja klimatet. I
Mölndals miljömål finns det med om att restaurera våtmarker i Mölndal
vilket vi håller fast vid. I Miljönämnden följer vi aktivt upp hur arbetet går
och att det blir klart. Även i denna fråga är det viktigt att betona
säkerhetsaspekten. Våtmarker är bra men fungerar inte överallt,
speciellt inte för nära bostadsområden.
Vi ser detta problem och det blir svårt för djuren att kunna ta sig över.
Detta är en bra ide och det behövs en ekodukt över Söderleden vilket
Socialdemokraterna kommer driva på. Dock ska det poängteras att den
ekonomiska aspekten där Trafikverkets finansiering är viktig att ta med i
beräkningen. Den tidigare kostnaden var planerad till 180 miljoner och
projektet är starkt beroende av Trafikverkets inställning och finansiering.

12 augusti 2022
Nr
8

Fråga
Ängsmark behövs för att gynna pollinatörer och bevara den biologiska mångfalden. Driver ditt parti
aktivt att Mölndals stad skall omvandla rondeller, vägrenar och gemensamma grönytor till blommande
ängar?

Ja

Nej

Vet ej
Vet ej

Om ja, hur ställer ni er till att deltaga i samarbetet
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/hallbara-smarta-parker?
9

10

Enligt 3 kapitlet 4§ miljöbalken får bara jordbruksmark tas i anspråk för byggnader eller anläggningar
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Jordbruksmark som tas i anspråk för att
anlägga industrier och logistikpark uppfyller inte detta krav. Tycker ditt parti att Lunnagården skall
exploateras och Lindome logistikpark realiseras?
Om inte, vill ni tvärtom arrendera ut jordbruksmarken och främja nyttjande av densamma genom olika
stödåtgärder så att den kan börja producera livsmedel åt kommuninvånarna och i så fall hur? Kanske
med inspiration från https://multikult.se/verksamhet, https://larjeanstradgardar.se/ eller
https://alzoubi.se/.
Matsvinn mäts i tre typer: köks-, serverings- och tallriksvinn. Ett av Mölndal stads klimatlöften handlar
om att målsätta och minska matsvinnet i stadens verksamheter. Målet är att minska matsvinnet till
max 45 gram per portion. Kommer ditt parti se till att detta klimatlöfte uppfylls?

Ja

Ja

Om ja, när och hur skall det uppfyllas?
11

Både cyklande Mölndalsbor och boende i grannkommunerna hyllar Mölndals saltade/sopade
cykelbanor. Kommer ditt parti fortsätta att ge anslag till detta?

Ja

Är ni för att fler cykelbanor omfattas, i så fall var?
12

Invasiva främmande arter såsom parkslide, jättebalsamin, lupin m fl i Sverige bedöms i dagsläget vara
ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå. Kostnaderna för invasiva
främmande arter i Sverige har nyligen uppskattats till 1,1–4,5 miljarder per år.
Nu är inventeringen inom Mölndals stad klar. Kommer ditt parti arbeta för att invasiva arter
hindras/bekämpas?

Vet ej

Kommentar

Socialdemokraterna tycker det är viktigt att bevara den biologiska
mångfalden och att odla ängsmark är ett bra sätt till det. I dagsläget har
vi inte plan eller jobbar inte aktivt med att just omvandla just rondeller
och vägkanter till ängsmark men det är något Mölndals stad jobbar med
aktivt med, exempelvis tekniska förvaltningen. I denna fråga är det också
viktigt att få med säkerhetsaspekten så att det inte påverkar exempelvis
trafiken negativt, vilket dock i de flesta fall kanske inte kommer göra.
Mölndal stad växer väldigt mycket och det finns ett behov av att
expandera. Lunnagården är ett bra naturområde men är också en viktig
och bra plats för samhällsutvecklingen. Detta är den svåra avvägningen vi
måste göra ibland. Med detta sagt så går det också att bygga mera grönt
och främja naturen i ett industriområden, med grönytor och sätt att
främja biologisk mångfald. Vi behöver hitta ett sätt att kunna kombinera
dessa två, även om det innebär att vi exploaterar området.
Matsvinn är ett stort problem. Det är något staden jobbar med aktivt
hela tiden genom mätningar och uppföljningar. Att sätta ett specifikt
datum är också svårt men det är något vi arbetar aktivt med och
Socialdemokraterna kommer i alla fall vara ett parti som vill att målet
nås så snart som möjligt.
Det är viktigt att det är säkert och lätt att cykla i Mölndal oavsett vilken
årstid. Vi ser även behovet att utökade och förbättrade cykelbanor inte
minst i Hällesåker, Lindome och Lindås. I samband med detta er vi även
ett ökat behov av cykelparkeringar.
Invasiva arter är ett stort problem och det är något vi följer mycket i
Miljönämnden och i staden. Vi ser ett behov av att arbeta med att
bekämpa dessa arbetar men har i nuläget inte bestämt vilken typ av
strategi som är bäst.

Om ja, vilken strategi förespråkar ditt parti för att långsiktigt få bort invasiva arter?

Sverigedemokraterna – Ej svarat
Vänsterpartiet
Nr
1

2

3
4

5

6

7

8

9

Fråga
Allt fler köper elbilar vilket minskar såväl avgaser, buller som växthusgasutsläpp. Bilarna behöver
kunna laddas även i tätorten och av dem som bor i flerbostadshus. Tycker ditt parti att kommunen har
ansvar för att bygga ut ladd-infrastrukturen?
Snabb utbyggnad av sol- och vindel gör det möjligt att ersätta fossila bränslen i industrin och
transportsektorn. Tycker ditt parti att sådan elproduktion skall öka inom Mölndals stad?
Om ja, finns någon plan för var och när utbyggnad kan ske?
Kommunen är en stor organisation som orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Skall Mölndals stads
verksamheter vara klimatneutrala före år 2030?
I förslaget till Mölndals stads översiktsplan står att skog med höga naturvärden skall skyddas. Kommer
ditt parti arbeta för att Mölndals stad inte har avkastningskrav på sina skogar?
Om ja, kommer ni arbeta för att återställa kalhyggen på kommunens mark med exempelvis blandskog
där så är lämpligt?
Ett allvarligt och underskattat miljöproblem är störningar på djur och växter från omfattande belysning.
I en belysningsplan kan kommunen reglera var och när belysning behövs och var den ska begränsas.
Kommer ditt parti avsätta resurser för att ta fram en belysningsplan?
Om ja, när skall planen vara klar och genomförandet påbörjas?
Det billigaste och effektivaste sättet att främja klimat, biologisk mångfald och förebygga
översvämningar är att fylla diken och bevara våtmarker. Verkar ditt parti för att våtmarker bevaras,
restaureras och återskapas?
Den så kallade 3-milaparken, dvs. den gröna kilen norrut från Sandsjöbacka, in via Lunnagården,
Fässbergsdalen och vidare till Änggårdsbergen behöver värnas och utvecklas till ett fungerande
grönstråk för djur, växter och människor. Kommer ditt parti arbeta för att en ekodukt över Söderleden
byggs?
Om ja, kommer ni arbeta för att den befintliga gröna kilen bevaras orörd?
Ängsmark behövs för att gynna pollinatörer och bevara den biologiska mångfalden. Driver ditt parti
aktivt att Mölndals stad skall omvandla rondeller, vägrenar och gemensamma grönytor till blommande
ängar?
Om ja, hur ställer ni er till att deltaga i samarbetet
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/hallbara-smarta-parker?
Enligt 3 kapitlet 4§ miljöbalken får bara jordbruksmark tas i anspråk för byggnader eller anläggningar
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Jordbruksmark som tas i anspråk för att
anlägga industrier och logistikpark uppfyller inte detta krav. Tycker ditt parti att Lunnagården skall
exploateras och Lindome logistikpark realiseras?
Om inte, vill ni tvärtom arrendera ut jordbruksmarken och främja nyttjande av densamma genom olika
stödåtgärder så att den kan börja producera livsmedel åt kommuninvånarna och i så fall hur? Kanske
med inspiration från https://multikult.se/verksamhet, https://larjeanstradgardar.se/ eller
https://alzoubi.se/.

8

Ja
Ja

Nej

Vet ej

Kommentar

Kommunen ska se till att den byggs ut, om än inte ensam bekosta
utbyggnaden.

Ja

Det är en nödvändighet som en del i det hållbara samhället. På så
många platser som möjligt och så snart som möjligt. Planering pågår.

Ja

Ja, så fort som möjligt.

Ja

Det ligger helt i Vänsterpartiets politik

Ja

Det är ett problem som uppmärksammats på senare tid. Flera länder
på kontinenten arbetar aktivt för detta.
Vi är positiva till att ta fram en belysningsplan.

Ja

Alla sådana åtgärder är viktiga

Ja

Det är en viktig fråga som vi prioriterar i högsta grad.

Ja

Vi har inte påbörjat det arbetet men kommer att göra det.
Förberedelser pågår.

Nej

Det är tillräckligt med jordbruksmark som exploaterats. När det
dessutom strider mot miljöbalken är saken klar

12 augusti 2022
Nr
10

11

12

Fråga
Matsvinn mäts i tre typer: köks-, serverings- och tallriksvinn. Ett av Mölndal stads klimatlöften handlar
om att målsätta och minska matsvinnet i stadens verksamheter. Målet är att minska matsvinnet till
max 45 gram per portion. Kommer ditt parti se till att detta klimatlöfte uppfylls?
Om ja, när och hur skall det uppfyllas?
Både cyklande Mölndalsbor och boende i grannkommunerna hyllar Mölndals saltade/sopade
cykelbanor. Kommer ditt parti fortsätta att ge anslag till detta?
Är ni för att fler cykelbanor omfattas, i så fall var?
Invasiva främmande arter såsom parkslide, jättebalsamin, lupin m fl i Sverige bedöms i dagsläget vara
ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå. Kostnaderna för invasiva
främmande arter i Sverige har nyligen uppskattats till 1,1–4,5 miljarder per år.
Nu är inventeringen inom Mölndals stad klar. Kommer ditt parti arbeta för att invasiva arter
hindras/bekämpas?

Ja
Ja

Nej

Vet ej

Kommentar

Det vore utmärkt om det uppfylls och vi kommer att engagera oss i det.
Svårt med tidsangivelse, dock.

Ja

Så många som möjligt. Svårt att säga var.

Ja

Aktiv bekämpning enligt kommunens anvisningar.

Om ja, vilken strategi förespråkar ditt parti för att långsiktigt få bort invasiva arter?

Innehåll
- Sammanfattande diagram av hur partierna svarat Mölndals Naturskyddsförenings partienkät.
- Respektive partis svar inklusive kommentarer.
Partier som inte har svarat
Sverigedemokraterna har samtalats med och har inte lämnat svar i tid.
Svar på Naturskyddsföreningen i Mölndals enkät 2022 från de olika partierna
När partier har svarat lite oklart har vi försökt kontakta dem för att få förtydligande. 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.

Svar på Naturskyddsföreningen i Mölndals enkät
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