
SAMMANSTÄLLNING SVAR PÅ ENKÄT TILL DE POLITISKA PARTIERNA I 
VÄNERSBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGE INFÖR VALET 2022
SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SVAR 2022-04-25 

Bakgrund:
Enkäten skickades ut den 4 mars till kommunfullmäktiges 9 partier med svarstid till den 31 
mars. Enkäten innehöll 14 frågor med möjlighet att svara Ja, Nej eller Vet ej. Dessutom gavs 
möjlighet att lämna kommentarer till varje fråga. Fråga nr 15 gav möjlighet att ange de tre 
klimat/miljöåtgärderna som respektive parti ansåg viktigast. Svar inkom från 8 av partierna. Ett 
parti, Sverigedemokraterna, meddelade att de tänkte avstå från att svara.  

Partiförkortningar:
C = Centerpartiet, KD = Kristdemokraterna, L= Liberalerna, MBP = Medborgarpartiet, MP= 
Miljöpartiet, M = Moderaterna, S = Socialdemokraterna, V = Vänsterpartiet



1. Koldioxidbudget

Hittills har ett 40-tal kommuner i landet upprättat en koldioxidbudget. Frågan är aktuell även i Vänersborg. Med hjälp av 
koldioxidbudgetar kan kommunen få kunskap om möjligheter och effektivaste åtgärder för att nå sin andel av Parisavtalets 
mål om en temperaturökning på 1,5 - 2 grader.  Berör främst miljökvalitetsmål nr 1 samt generationsmålet.
Fråga nr 1: Kommer ert parti verka för att Vänersborg upprättar och antar en kommunal koldioxidbudget under 2022-
2023?
Ja                           C, MBP, MP, S, V
Nej                        KD, L, M
Vet ej

Kommentarer                                                                                                                                                                    
KD: Kommunen har ingen "andel". ”Andelen” ligger på Riksplanet. Det finns andra bättre vis att ta sig an frågan.                                                                                                                                                                                   
V: Ja - Vänersborgs kommun har ställt sig bakom förslaget om en koldioxidbudget i den. kommunala 
förvaltningen för att fasa ut den fossila energin. Vänsterpartiet ställer sig positiva till koldioxidbudgeten och vill 
arbeta för att satsningen ska genomföras i den mån som är möjlig inom kommunens ramar.                  
MP: Detta är redan på gång (tack vare MP)!                                                                                                                 
M: Beslutet är redan taget i KS, 2021-10-06  
S: Den har kommit implementering kvarstår                               
C: Frågan är väckt sedan 3år tillbaks och är under beredning 



2. Uppföljning av miljömålen
Vänersborg har bland annat i Miljöprogram 2030 visat goda ambitioner i arbetet med miljömålen. Det är viktigt att 
kommuninvånare och verksamheter kan följa upp arbetet med måluppfyllelsen. Därför måste arbetet utvecklas genom att 
handlingsplaner och en förvaltningsgemensam systematisk uppföljning regelbundet upprättas och redovisas. Berör i stort 
alla miljökvalitetsmål. 

Fråga nr 2: Kommer ert parti verka för ett systematiskt arbete för utveckling och uppföljning av Miljöprogram 2030? 

Ja                         C, L, MBP, MP, S, V  
Nej
Vet ej                   KD, M

Kommentarer                                                                                                                                                                   
KD: Kommunen arbetar sen länge med att ta fram, planera och uppfylla olika viktiga miljömål. KD arbetar med 
att förbättra vår miljö och stödjer ambitionen i programmet. Som med allt hållbarhetsarbete måste olika faktorer 
vägas samman till en helhet för att samhället ska fungera på ett bra vis i harmoni med miljö och hållbarhet. 
Miljöprogram 2030 är ett pågående arbete och ganska luddigt i kanten än så länge. Ambitionsnivån stöds av KD.                                                                                                                                            
V: Ja - Det sker redan nu en systematisk uppföljning kring miljömålen i den kommunala handlingsplanen, bland 
annat via nämnderna och en miljöstrateg som rapporterar till kommunstyrelsen. Vänsterpartiet ställer sig 
positiva till kontinuerlig uppföljning och utveckling av miljömålen i kommunen.                                          
MP: Ja, och dessutom finns numera flera andra dokument, tex Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030.   
M: I enlighet med kommunens regelverk är ett program något som "... talar om vad som ska uppnås" och "ska 
göra det möjligt att ta fram en plan". Mycket i Miljöprogrammet kan inte följas upp eller saknar plan. Vi har idag 
för många program som inte arbetas med. Vi skulle helst se att alla miljömål är en del av MRP.        
S: Arbete pågår i samverkansgrupp för agenda 2030. 



3. Fossilfri energi
 Vår framtida fossilfria energiförsörjning kräver en kombination av olika energikällor. Som stora fastighetsägare har 
kommunen och dess bolag styrmedel för att öka inslaget av solel och solvärme. I kommunens strategi Fossilfri 2030 finns 
ambitioner på området. Förutom fossilfrihet bidrar solenergi till att avlasta elsystemet. Berör flera miljökvalitetsmål men 
främst nr 1. 
Fråga nr 3: Kommer ert parti verka för att alla kommunens och dess bolags byggnader producerar solenergi där det är 
ekonomiskt rimligt?r
Ja                       C, L, MPB, MP, M, S, V
Nej
Vet ej                 KD
Kommentarer                                                                                                                                                                     
L: Där så är möjligt.                                                                                                                                                         
KD: KD är för ett hållbarhetsarbete inom energiområdet. Det finns dock inget självändamål att placera solpaneler 
på ALLA byggnader. Man måste ta hänsyn till konstruktion, läge, kulturpåverkan samt ekonomin. Men där så 
anses lämpligt kommer KD att stödja utbyggnad med solenergianläggningar.                                  
V: Ja - Vänsterpartiet vill öka andelen förnyelsebar energi inom den kommunala förvaltningen. Vi är positiva till 
att bygga ut solenergin i den mån som är möjlig där det är ekonomiskt rimligt. Vi är också drivande att 
fastigheter som byggs inom kommunen eller dess regi ska vara energisnåla.                                                     
MP: Detta görs redan idag (MP har ordföandeskapet i SBN).                                                                                    
M: Såvida det inte finns andra andra skäl mot, som t.ex. kulturminnesvård som förbjuder. Vårt fokus idag är nya 
fastigheter.                                                                                                                                                                   
S: Arbete pågår för fullt, via upphandling via optioner i upphandlingar 



4. Energianvändning
Den renaste energin är den som inte förbrukas. Dessutom bör energin användas där den behövs mest. Därför är fortsatt 
arbete på energieffektivitet i kommunens fastigheter och verksamheter viktigt att kunna följa upp via en 
förvaltningsgemensam redovisning. Berör flera miljökvalitetsmål men främst nr 1. 
Fråga nr 4:  Kommer ert parti verka för ett systematiske arbete, och redovisning av detta, för att minska 
energianvändning inom kommunal verksamhet? 
Ja                      C, MPB, MP, S, V
Nej
Vet ej               KD, L, M

Kommentarer                                                                                                                                                                
MBP: Systematiskt arbete är viktigt.                                                                                                                              
KD: KD är emot all form av slöseri med resurser, det inkluderar energianvändning. Så gott som alla former av verksamhet 
innebär energiomsättning. Energi förbrukas inte, det omvandlas. Allt från vård och omsorg till matproduktion och rening 
behöver energi, likaså alla former av transporter, arbete och fritid. KD arbetar för att tillhandahålla hållbara energiprodukter med 
säker stabil leverans och det till låga priser. Systematisk sparsamhet är en självklarhet och pågår sen många år inom 
kommunen. Det finns dock alltid utrymme för förbättringar och även det är en naturlig del i ett hållbart arbete.                                                                               
V: Ja - Det finns redan nu en strategi från kommunens sida hur den kommunala förvaltningen systematiskt kan minska 
energikonsumtionen med kontinuerliga uppföljningar. Här ingår bland annat trafik- och energisektorn. Vänsterpartiet är positiva 
till ambitionen att verka för en energisnål kommun. En eloge till kommunens fastighetsenhet och Vänersborgsbostäder som 
bevakar denna aspekt.                                          
M: Ja, och mycket av detta finns ju planerat i Strategin.  Arbetet sker redan idag vid investering/underhåll av fastigheter. Vi 
hindras dock idag att göra mer då underhållsbudgeten är underdimensionerad, och akutunderhåll prioriteras istället för 
energieffektivisering. Vi vill ha in detta i kommande Fastighetsstrategi samt att detta redovisas på liknande sätt som Regionen 
redovisar i Kolada.                                                                                                                                                              
S: pågår i flera av kommunens verksamheter.                                                                                                               
C: Finns redan idag en uppföljning av detta. 



5. Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster kallas allt som naturen utan kostnad ger mänskligheten.  Ren luft, rent vatten, ren natur, skog, 
jordbruksmark och solljus är exempel på sådana för oss livsnödvändiga tjänster. De  skyddar också mot 
översvämningar, gör luften och vattnet rent, tar upp koldioxid, pollinerar med mera. Dessutom är de hälsobefrämjande för 
oss genom tillgång till natur och friluftsliv. Ekosystemtjänsterna måste tas om hand så att de finns kvar även i framtiden, 
men de är känsliga och förstörs i oroväckande takt. Deras betydelse måste därför synliggöras i samhällsplaneringen. 
Modeller finns för att precisera och mäta dem. Berör flera miljökvalitetsmål, t ex nr 8, 11.13 och 16. 
Fråga nr 5: Kommer ert parti verka för ett systematiskt arbete så att värdet av ekosystemtjänster ingår i 
beslutsprocessen. 
Ja                          C, KD, L, MBP, MP, M, S, V
Nej
Vet ej
Kommentarer                                                                                                                                                                    
KD: Görs redan idag. I alla beslut som påverkar vår omgivning vägs natur och miljö in som en viktig faktor vi 
måste ta stor hänsyn till. Besluten ska vara hållbara.                                                                                                   
V: Ja - Vänsterpartiet är positiva till ett systematiskt arbete för att inkludera ekosystemtjänster i den kommunala 
stadsplaneringen. Bland annat har Vänsterpartiet drivit på för att bevara fler grönytor i kommunen och den 
biologiska mångfald naturen representerar.                                                                          
MP: För Miljöpartiet är ekosystemtjänster mycket viktiga .                                                                                        
M: Miljöaspekter är en tungt vägande faktor i beslutsprocessen redan idag.                                                         
 S: Självklart 



6. Skyddsvärda områden
Naturen behöver skyddas för att hindra utrotandet av arter, för att gynna ekosystemtjänster och för att vi ska ka tillgång till 
natur- och kulturupplevelser både nu och i framtiden.  En inventering och utvärdering bör därför göras så att en säker 
avgränsning kan göras av de områden som har höga värden så att de ska kunna skyddas. Berör flera miljökvalitetsmål, t ex 
nr 15 och 16.  
Fråga nr 6: Kommer ert parti medverka till att områden med natur- och kulturmässigt skyddsvärda kvaliteter undantas 
från exploatering genom reservatsbildning?   
Ja                          C, KD, L, MPB, MP, M, S, V
Nej
Vet ej

Kommentarer                                                                                                                                                                       
L: Där så är möjligt.                                                                                                                                                           
KD: Ska göras i samarbete med Länsstyrelsen och markägare. Det finns många olika former av 
Naturskyddsklasser för olika former av skyddsbehov. 7,8% av Vänersborgs kommuns yta är idag skyddsklassad.                                                                                                                                                                    
V: Ja - det kommer V att göra under kommande mandatperiod. Detta har V aktivt verkat för i 
kommunfullmäktige.                                                                                                                                                        MP: 
Miljöpartiet driver aktivt frågan att göra naturreservat kring Mariedal Östra.                                                  
M: I första hand genom att fastighetsägare själva reserverar områden.                                                                   
S: En översyn är på gång och kommer medföra att vi då har bättre överblick för att kunna bevara skyddsvärda 
områden 



7. Skolskogar
En skolskog är ett avgränsat område som skolan kan använda för att kunna ha aktiviteter i samband med planlagd 
undervisning. Förutom att öka intresse och kunskaper om natur, miljö och skogsbruk visar pedagogisk forskning att 
naturnära undervisning har en positiv effekt på motorik, inlärningsförmåga och hälsa hos barn och unga. Skolskogar bör 
finnas inom gångavstånd och vara lätta att komma till utan att behöva korsa vägar med mycket trafik. Idag finns drygt 1000 
skolskogar i Sverige.  Berör främst miljökvalitetsmål nr 12 samt generationsmålet. 
Fråga nr 7: Kommer ert parti verka för att fler skolor får permanent skyddade naturområden anvisade för lektioner och 
utevistelser? 
Ja                           C, L, MBP, MP, V
Nej
Vet ej                    KD, M, S

Kommentarer                                                                                                                                                                       
L: Där behov och möjlighet finns. MBP- Vi jobbade väldigt hårt mot skövlingen av Östra Mariedal.                   
KD: Frågan är lite ”ultimativt” ställd. Alla skolor kanske inte har lämpliga skogsområden att avsätta för 
ändamålet. KD tycker även möjligheterna på Hunneberg med Naturskola är ett bra komplement. Där det finns 
lämpliga lösningar som skolan vill utveckla kommer KD att ställa sig positiva.                                                      
V: Ja - Vänsterpartiet ställer sig positiva till att bevara naturområden för pedagogisk verksamhet i skolmiljö. 
Bland annat har V uppmärksammat avverkningen av skogen på Mariedal Östra. V har också jobbat för att 
uppdatera grönplanen från 2008 som anger hur många skolor som har tillgång till skog.                                 
MP: Miljöpartiet driver redan denna fråga och vi tycker detta är viktigt för barnens lärande.                               
M: Möjligen om behov/önskemål uppstår. En skolskog initieras från en skola eller förskola. Den behöver inte 
ligga på kommunal mark. Vi har idag gott om naturområden anvisade för utevistelser.                                       
S: Där möjlighet och intresse av skogsmiljö finns från skolorna.                                                                              
C: men skolskogar måste rimligtvis kunna användas av övrig allmänhet enligt allemansrätten. 



8. Kommunalt naturreservat

Redan med nuvarande kunskaper om de naturvärden och sociala värden som finns i området N4 i FÖP Vänersborgs-Vargön 
anser vi det befogat att inrätta ett kommunalt naturreservat där enligt Miljöbalkens 7 kap 4-6 och 8§§ för att skydda 
återstående naturområden för exploatering.   Berör flera miljökvalitetsmål såsom nr 15, 16 och generationsmålet. 
Fråga nr 8: Kommer ert parti verka för att område N4 i FÖP:s samrådsförslag (skogsområdet Lillån.Mariedal.Restad) blir 
kommunalt naturreservat?
Ja                          C, MPB, MP, S, V
Nej                        KD, M
Vet ej                   L

Kommentarer                                                                                                                                                                    
KD: I alla fall inte i nuläget. Det finns andra vis att skydda området på.                                                                    
V: Ja - Vänsterpartiet är för naturvårdande insatser. Vänsterpartiet yrkade bifall för Miljöpartiets motion om att 
bilda naturreservat i området. Beslutet blev att utreda i ett bredare perspektiv för att se vilka värdefulla områden 
som finns och därefter ta beslut.                                                                                                                  
MP: MP driver på i denna fråga, som har tagit alldeles för lång tid. Men det viktigaste är att det blir "rätt".     
M: Det finns andra sätt att styra användning av kommunal mark.                                                                              
S: vi står bakom det granskningsförslag som finns i FÖP Vänersborg-Vargön.                                                       
C: Vet inte om ett kommunal naturreservat är den bästa lösningen för att freda för ytterligare exploatering men 
att området med de investeringar som gjorts genom EU-projekt m.m. skall bevaras är vi ense om. 



9. Strandskydd
Vänersborgs invånare och besökare har en unik tillgång genom våra sjöars och vattendrags stränder, som är till för alla och 
en viktig del av allemansrätten. Strandskyddet gagnar djur- och växtlivet liksom invånarnas närrekreation och friluftsliv. 
Dessutom fångar stränderna upp föroreningar från land.  Länsstyrelsen har bedömt att det gällande utvidgade 
strandskyddet behövs för dessa syften. Strandskyddet har även värde som buffert mot kraftig nederbörd. Genom sitt 
planmonopol har kommunen styrmedel att bevara viktiga delar av dessa områden för framtiden. Berör flera 
miljökvalitetsmål t ex nr 8, 15 och 16.
Fråga nr 9: Kommer ert parti verka för att det strandskydd som idag gäller i kommunen kommer att respekteras och fullt 
ut beaktas i den kommunala planeringen?
Ja                                 KD, L, MPB, MP, S, V
Nej                              C 
Vet ej                          M

Kommentarer 

S: slutliga beslut ligger hos Länsstyrelsen.                                                                                                                    
C: Allemansrätten säkerställer allmänhetens tillgång till strandlinjen. Har svårt att se rimligheten i att 
Länsstyrelsen har ett allmänt skydd på 300meter från varje form av vattendrag.(damm, dike m.m.).                
V: Ja – Vänsterpartiet vill stärka strandskyddet och att den ska beaktas fullt ut i den kommunala planeringen.                                                                                                                                                                        
M:- Frågan är konstigt ställd. Men vi avser att följa lagstiftningen om strandskydd.                                             
L: Lagstiftningen bör alltid följas.                                                                                                                                  
KD: Att kommunen skulle agera på ett vis som inte är förenligt med lagen om strandskydd är oss främmande.



10. Skogsbruk
Skogar med en rik biologisk mångfald är mer motståndskraftiga i ett varmare klimat och är på så sätt en förutsättning för 
ett framtida hållbart skogsbruk och klimatarbetet. Kalavverkningar leder till förlust av viktiga kolförråd, som spär på 
klimateffekten. Skogsbränder och insektsangrepp liksom stormskador gynnas av modern monokultur i ett allt extremare 
klimat. En modern och framåtsyftande skogspolitik måste dessutom omfatta värden som hälsa, friluftsliv och turism. Berör 
flera miljökvalitetsmål såsom nr 12, 15 och 16.

Fråga nr 10: Kommer ert parti verka för att Vänersborgs kommande skogspolicy bygger på de mest uthålliga 
skogsbruksmetoderna såsom kontinuitetsskogsbruk och aktiv nyplantering i tätorterna till stöd för biologisk mångfald.   
Ja                         MBP, MP, S, V 
Nej                      
Vet ej                  C, KD, L, M 

Kommentarer                                                                                                                                                                       
S: vi förutsätter att vår skogspolicy kommer att följa framtagen skogsplan för Västra Götalands regionen.    
C: Sedan 1900-talet är det lag på återplantering av skog när man avverkar. En balanserad bedömning måste ske 
mellan naturvärden och de ekonomiska värdet då skogsbruket måste ske på ett både socialt, ekologiskt och 
ekonomisk hållbart sätt. Skogen skall brukas och inte förbrukas.                                                                  
MP: MP driver frågan aktivt. MP centralt driver även frågan kring statliga Sveaskog (som äger skog i kommunen) 
och ett ändrat ägardirektiv i samma riktning!                                                                                          
V: Ja - Vänsterpartiet vill verka för ett hållbart skogsbruk i kommunen.                                                                  
M: Vi kommer att ta ställning när vi sett förslaget från förvaltningen.                                                                     
KD: Frågan är för specifikt ställd för att kunna ges ett entydigt svar i form av ett ja eller nej. KD är för bevarande 
av vår natur och miljö. Det gäller alla naturtyper i vår flora och fauna, inklusive skogen. Olika områden har olika 
behov av lösningar. Vår skog är även en viktig resurs för ett hållbart samhälle. 



11. Jordbruksmark
Jordbruksmarken är ännu inget riksintresse varför kommunerna har ett stort ansvar för dess bevarande genom att vara 
restriktiv med att exploatera sådan. Jordbruksmark nybildas mycket långsamt. Har den en gång asfalterats går den inte att 
få tillbaka. Jordbruksmarken ökar den biologiska mångfalden, binder koldioxid och suger upp regnvatten. Arealen 
jordbruksmark i världen minskar på grund av urbanisering och erosion som ökar med klimatförändringarna. Detta, 
tillsammans med vår egen livsmedelsberedskap, gör den svenska åkermarken ännu mer väsentlig att bevara. I mån av 
utrymme kan åkermarken dessutom producera andra nyttor såsom energigrödor och fibrer. Berör flera miljökvalitetsmål 
såsom nr 13 och generationsmålet.  

Fråga nr 11: Kommer ert parti verka för att synen på exploatering av jordbruksmark blir mer restrektiv än den varit?
Ja                         C, L, MBP, MP, S, V
Nej                      KD, M
Vet ej

Kommentarer                                                                                                                                                                       
S: Vi följer det regelverk som finns från länsstyrelsen.                                                                                                 
C: För att kommunen skall nå ett av miljöprogrammets delmål om egenförsörjning på livsmedel krävs att man endast 
undantagsvis i anspråkstar jordbruksmark.                                                                                          
MP: Frågan är kanske lite oklar. Men ekologiskt hållbart jordbruk och utnyttjande av markresurser är centralt för MP.                                                                                                                                                                                    
V: Ja - Brukningsvärd jordbruksmark har ett starkt skydd idag. Vänsterpartiet kommer verka för att skyddet upprätthålls 
framöver.                                                                                                                                                   
MBP: Vi anser att vi måste värna om jordbruksmark då vi vet att man måste äta mera närproducerat.            
M: Vi tycker att nivån i vår kommun har varit lagom.                                                                                                    
L: Med tanke på världsläget och att vi behöver bli mer självförsörjande ja.                                                               
KD: KD är starkt för att vi ökar vår självförsörjningsgrad. Sverige har en av Europas sämsta. Jordbruksmark ska användas 
för matproduktion. Redan idag är kommunen restriktiv med att exploatera jordbruksmark, det kommer KD även i 
fortsättningen stödja. 



12. Mikroplaster
Mängden plast som används måste minska. Konstgräsplaner, lekplatser och liknande är områden där mikroplaster kan 
spridas ut i naturen. Det har resulterat i att även mikroplaster har spridits från dessa områden och hamnat på oönskade 
platser, bland annat i fiskars hjärnor. Experter menar att kommunerna behöver visa vägen och nya material behöver tas 
fram och användas. Berör främst miljökvalitetsmål nr 4 och 8. 
Fråga nr 12: Kommer ert parti verka för att Vänersborg inför ett systematiskt arbete för att minska förekomst och 
spridning av mikroplaster från konstgräsplaner, lekplatser m m. 
Ja                                 C, L, MPB, MP, M, S, V
Nej
Vet ej                          KD

Kommentarer                                                                                                                                                                        
S: Följer det regelverk som finns.                                                                                                                                     
V: Ja - Naturliga lösningar behöver komma före dessa plastlösningar (trots att plasten kortsiktig är billig och har 
behov av mindre underhåll) då det är bevisat vilken problematik och merkostnader mikroplaster bär med sig. Om 
konstgräsplaner byggs finns råd från Naturvårdsverket som bör följas för att hindra spridning av mikroplaster.                                                                                                                                                                       
M: Vi följer arbetet med frågan på nationell nivå samt egna handlingsplaner, såsom det anges i Avfallsplanen.                                                                                                                                                                   
KD: Politiskt görs miljöarbete normalt genom att ange gränsvärden för olika parametrar som kan påverka miljön. 
Anses de inte vara tillräckliga i nuläget får man skärpa regelverken. Att specifikt ange hur saker ska lösas eller 
inte lösas hindrar en sund produktutveckling. Är läckage av mikroplaster från gräsplaner och lekplatser ett 
problem bör kraven på dessa utsläpp skärpas. Det ger kommunen och företagen möjlighet att lösa problemen 
där även andra hänsyn i ett hållbart samhälle tas. Klarar dagens lösningar med konstgräs inte kraven, försvinner 
gräsplanerna med automatik och ersätts av andra för ändamålet bra lösningar. 



13. PFAS-ämnen
PFAS-ämnen (högfluorerade) har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. Idag finns de  bland annat i stekpannor, 
funktionskläder, skor, möbeltyger, skidvalla, matförpackningar, brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter. 
Studier på människor visar en koppling mellan exponering för vissa PFAS-ämnen och sämre vaccinsvar hos barn, 
leverskador, förhöjda halter av blodfetter, tarmsjukdomar och sköldkörtelrubbningar. De två mest kända PFAS-
ämnena PFOS och PFOA är även misstänkt cancerframkallande och kan ha negativa effekter på reproduktionsförmågan. 
Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara och effektiva reningsmetoder för dessa saknas i reningsverken. Detta 
gör det än viktigare att samhället planerar för att kunna sluta använda dessa ämnen. Berör främst miljökvalitetsmål nr 4, 8, 
9 och generationsmålet. 
Fråga nr 13: Kommer ert parti verka för att Vänersborg tar fram en plan för att begränsa utsläppen och spridning av 
PFAS och PFOS?
Ja                        KD, L, MBP, MP, V 
Nej                     C, M
Vet ej                 S

Kommentarer                                                                                                                                                                        
S: som parti har vi ingen plan men vi har i kommunen verkat för minskningar tex. Vargön inovation, utbyggnad reningsverk och 
kretsloppsparken m.m.                                                                                                     
C: Då det finns många olika alternativ till både PFAS och PFOS som är betydligt mer miljövänliga så efterfrågas dessa mer utav 
marknaden. Vi kommer naturligtvis alltid utgå från Agenda 2030 vid till exempel upphandlingar.                                                                                                                                                                     
V: Ja - Frågan drivs internationellt, bland annat inom EU:s kemikalielagstiftning REACH. Kommunen bör där det är möjligt att 
undvika PFAS och PFOS. Vänsterpartiet är för att PFAS och PFOS tas med som en aspekt att undvika vid upphandling.                                                                                                                                             
M: Vi ser mycket allvarligt på detta problem. Med det sagt är detta, förutom att de inköp som görs för kommunal verksamhet 
kollas mot Kemikalieinspektionens produktregister och att mäta halter i det kommunala dricksvattnet, inte en fråga som löses 
på kommunal nivå. Vi behöver dels en internationellt överenskommen övergripande definition av PFAS, dels lagstadgade 
gränsvärden.                                            
KD: PFAS är vår tids PCB och alla med möjlighet att påverka bör jobba på att de snabbt minskas i vår miljö. 



14. Minskad nedskräpning.
Vi hittar skräp i såväl i tätbebyggt område som i naturen trots att det är olagligt att skräpa ner i Sverige. En plats som redan 
är skräpig riskerar också att bli ännu skräpigare. Skräp i naturen är en direkt fara för djuren och tar lång tid att bryta ned om 
det inte städas bort. Dessutom förstörs naturupplevelsen och trivseln såväl för närboende som besökare.  Totalt har över 
en miljon vuxna och barn runt om i hela Sverige plockat skräp i Håll Sverige Rents aktiviteter. Goda erfarenheter finns från 
dessa kampanjer med information material och fika. Vi anser därför att det är det mycket väsentligt att Vänersborgs 
kommun snarast fullföljer sin föresats från sin nyligen antagna avfallsplan att genomföra/stödja kampanjer för 
skräpplockning. Det kan förslagsvis ske i samband med den årliga Håll Sverige Rent-dagen.  Berör främst miljökvalitetsmål 
4, 15 och 16.

Fråga nr 14: Kommer ert parti verka för att Vänersborgs kommun genomför och stödjer kampanjer för skräpplockning? 
Ja                                 C, KD, L, MPB, MP, M, S, V
Nej
Vet ej

Kommentarer                                                                                                                                                                    
MP: MP ser även mervärden på det sociala området tex ökad samhörighet mellan unga och gamla, olika 
kulturella bakgrunder mm (att värna miljön är en viktig folkrörelse).                                                                        
V: Ja – Kommunen bör stödja kampanjer. Särskilt viktigt att skolor och förskolor deltar som ett pedagogiskt 
verktyg mot nedskräpning.                                                                                                                                             
KD: KD har noterat att det finns en trend av ökad nerskräpning i vår kommun. Dags för nya kampanjer av typen 
”Håll Sverige rent”. 
 



FRÅGA 15: DE TRE VIKTIGASTE KLIMAT/MILJÖÅTGÄRDERNA

PARTI
Vilka anser ert parti vara de 3 viktigaste åtgärderna Vänersborgs kommuner kan och bör göra för att 
bidra till minskade klimatutsläpp och/eller förbättrad miljö utifrån de nationella miljömålen?

Centerpartiet
reningsverket bör byggas ut och uppdateras, utöka kollektivtrafiken på landsbygden och 
klimatsmart energiutbyggnad(solceller, biogas, vindkraft)

Kristdemokraterna

Fortsätta att i varje beslut kommunen tar väga in natur och miljö som en naturlig del i 
beslutsprocessen. I ett hållbart samhälle måste alla delar harmoniera till en fungerande helhet. 
Utan en sund miljö och en frisk levande natur har vi inget hållbart samhälle. Att bryta ut tre 
åtgärder känns inte seriöst. Alla åtgärder är viktiga. Det är helheten som är det väsentliga.

Liberalerna
Vi kommer att ta så stor hänsyn som möjligt till de globala målen i kommande beslut i 
nämnder, styrelser och fullmäktige.

Medborgarpartiet
Närproducerad mat, solenergi, subventionera kollektivtrafiken exempelvis fria bussresor för 
alla pensionärer.

Miljöpartiet

1. Upprätta klimatbudget och aktivt följa upp med åtgärder om den inte hålls 2. Genomför 
klimatstrategin (som är väl förankrad) och verka för skärpta mål när tillfälle ges 3. Stödja stora 
utsläppare (Vargön Alloys) för att nå en klimatneutral industri senast 2035

Moderaterna
Ökad lokal livsmedelsproduktion. Utredning av känd förorenad mark i kommunen. Tågstopp 
Brålanda.

Socialdemokraterna
Fler hushåll i kommunen får kommunalt avlopp, cirkulär ekonomi (Vargön inovation) Fossilfritt 
Vänersborg 2030 Vårt parti tog initiativet till Agenda 2030 tidigare "hållbar utveckling och miljö"

Sverigedemokraterna Avstår

Vänsterpartiet
Att kommunen i största möjliga mån använder eldrivna fordon och maskiner. · Lägre avgifter 
eller nolltaxa i kollektivtrafiken. · Återfyll dikad mossmark som ägs av kommunen.
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