
FRÅGOR TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES PARTIER INFÖR VALET. 
Naturskyddsföreningen Linköping har ställt ett antal frågor om lokala natur- och miljöfrågor till kommunfullmäktiges 
partier. Vi vill på detta sätt belysa miljöfrågorna i kommunen och ge väljarna en chans att få reda på vad partierna tycker. 
Frågorna har tagits fram av styrelsen. Nedan presenteras erhållna svar från de olika partierna. För vissa frågor, återfinns 
en sammanfattning av erhållna kommentarer och svar, under separat avsnitt nedan. 
 
Fråga M KD FP C S Mp V 

1. Vill Ert parti bevara och utveckla det f d övningsområdet 
och bilda ett naturreservat av de värdefulla delarna från 
Vallaskogen/Haningleden i norr till den blivande Rosen-
källasjön i söder (dvs. bevara även de norra delarna). 

Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

2. Kommer Ert parti motverka att en tvärled  
byggs genom f d övningsområdet? 

Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

3. Vill Ert parti bevara och utveckla persontrafiken på järn-
vägen mellan Linköping och Västervik? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4. Koldioxidutsläppen anser Naturskyddsföreningen vara 
en av de viktigaste miljöfrågorna just nu i vår tid 

       

A. Vill Ert parti genomföra konkreta satsningar som bidrar 
till att koldioxidutsläppen faktiskt minskar i vår kom-
mun? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

B. Kan ni ge konkreta exempel på satsningar som Ert parti 
förordar 

Se kommentarer 

5. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för Ert parti när det 
gäller att bevara och utveckla den biologiska mångfalden 
i Linköpings kommun? 

Se kommentarer 

6. Kommer Ert parti konkret verka för att avsätta de medel 
som krävs för att genomföra kommunens naturvårdsplan 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7. Kommer Ert parti prioritera att öka andelen inköpt mil-
jövänlig mat som köps in till kommunens verksamhet 

Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

8. Etableringen av stormarknadskomplex utanför citykär-
nan i t ex Tornbyområdet har inneburit ökade trafik-
mängder och ytterligare krav på trafikleder. Är Ert parti 
villigt att bromsa utvecklingen av dessa externa handels-
centra 

Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

9. Vilken lokal miljöfråga anser Ert parti vara den  
viktigaste under den kommande mandatperioden 

Se kommentarer 

10. Kommer Ert parti att konkret och aktivt verka för att be 
vara parkmark, grönstråk och andra gröna ytor så att de 
inte minskar ytterligare i Linköping 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11. Kommer Ert parti att arbeta för att ett miljöprogram finns 
och tillämpas som begränsar användningen av skadliga 
produkter i den kommunala upphandlingen. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 
 
 



KOMMENTARER OCH SVAR PÅ VISSA FRÅGOR I VALENKÄTEN 
4B. Koldioxidutsläppen anser Naturskyddsföreningen vara en av de viktigaste miljöfrågorna just nu i vår tid 

Kan ni ge konkreta exempel på satsningar som Ert parti förordar? 

M Att trafikflödet främjas genom utbyggda kringfartsleder, järnvägar, cykelbanor och en konkurrerande kollektivtrafik. 
Att utreda förutsättningarna för teknik och miljövänlig kollektivtrafik. Att goda parkeringsmöjligheter finns som 
minskar kringåkande och onödig söktrafik. Att järnvägstationerna i Malmslätt, Gistad och Hjulsbro öppnas för  
pendeltågstrafik. 

KD En utökning av biogasproduktionen och dess användning i ”stadens fordon” 

FP Vi måste minska användningen av fossila bränslen. I avvaktan på att alternativa energislag tas fram måste vi försöka 
spara energi och fortsätta att använda kärnkraft, så länge den uppfyller kraven på säkerhet. 

C Majoriteten av kommunens fordon skall drivas med biobränsle, Uppvärmning bör i första hand ske med sol, vind 
och biobränsle, Cykelkommunprojektet skall bli fortsättning på cykelstaden. 

S För att minska koldioxidutsläppen behövs väl utbyggda cykelvägar, bra cykelvägar, bra utbyggd kollektivtrafik, rätt 
taxesättning, vettiga trafiklösningar för biltrafiken och även parkering. Vi fortsätter att arbeta med dessa frågor. 

MP Att förbättra kollektivtrafiken, biobränsleeldade kraftvärmeverk samt fler biogasfordon. Inga nya stora trafikleder 

V En satsning på ombyggnad av gator till fördel för cyklister och kollektivtrafik istället för bilister. Satsning på spår-
bunden trafik i stadens sydöstra del samt en spårbunden ringled Malmslätt-universitetet-US- resecentrum. Medverka 
till bilfria dagar i Linköpings innerstad. 

 
 
5. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för Ert parti när det gäller att bevara och utveckla den biologiska 

mångfalden i Linköpings kommun? 

M Unika naturvärden skal skyddas med utgångspunkt från kommunens naturvårdsplan. Bevara och utveckla Tinnerö 
odlings och eklandskap. Hejda övergödningen av våra sjöar och vattendrag. 

KD Vad tycker Ni? Vi ställer gärna upp på en dialog kring detta. 

FP Den kommunägda skogsmarken lämnas fri för utveckling av bl.a. nyckelbiotoper och andra småbiotoper med höga 
biologiska värden. Vi vill också satsa på att restaurera och skydda eklandskapet genom röjning kring grova ekar och 
andra lövträd som är hotade av igenväxning. Vi ser också ett stort värde i att skydda och vårda de våtmarker som 
finns i kommunen. 

C Flera kommunala naturreservat. Genomföra naturvårdsprogrammet. Utveckla eklandskapet. 

S Att bevara eklandskapet, skötselplan för vattenområdena Svartån, Stångån och stadsnära skogar. Biologisk rening av 
avloppsvattnet. Arbete pågår även i Vallaskogen, och övningsområdet utefter Tinnerbäcken och Stångån. Vi har bil-
dat två nya reservat och återskapat 20 gamla dammar. 

MP Motverka försurningen med fler biogasfordon och bioeldad fjärrvärme. Motverka giftspridningen i naturen. Avsätta 
fler naturvårdsområden inkl. vattenmiljöer. 

V Inrättande av nya och fler naturskyddsområden. Satsning på Tinnerbäcksstråket. 

 
 
9. Vilken lokal miljöfråga anser Ert parti vara den viktigaste under den kommande mandatperioden? 

M Undvika omotiverad fordonstrafik i stadskärnan genom avlastande trafiklänkar och goda parkeringsmöjligheter. Be-
vara och utveckla kultur- och eklandskapet kring Tinnerö samt fortsatt arbete med kommunens naturvårdsplan. 

KD Ökad biogasanvändning i stadstrafiken. Det ger bättre stadsluft och därmed bättre folkhälsa och ytterst mindre kol-
dioxidutsläpp. Generellt anser vi det viktigt att utveckla förnyelsebara bränslen som så småningom kan ersätta de 
fossila bränslen. 

FP Att ta till vara och hävda övningsområdets karaktär av naturreservat. 

C Utveckla ekoparken. Utveckla tågtrafiken Ostlänken Europakorridoren lokala spårvägssystem. Åtgärder för att öka 
cyklandet. Tekniska Verken som en spjutspets i miljöfrågor med kommunalt ägande. 

S Förbättra miljön i stadskärnan och bevara den biologiska mångfalden. 

MP Behålla Tekniska verken i kommunal ägo. 


