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Svar på Fråga  7-viktigaste lokala miljöfråga kommande mandatperiod 
S  Att Linköping ska nå målet att bli koldioxidneutralt till 2025. Linköping behöver bidra till arbetet med den globala klimatutmaningen 
och har också mycket att vinna på att ligga långt framme när det gäller exempelvis miljöteknik.  

Mp Att Linköping ska bli CO2-neutralt till 2025. Gynna den biologiska mångfalden  

C Minska koldioxidutsläppen som tyvärr ökat under de senaste åren. Vi måste se till att få Linköping på rätt spår igen för att kunna nå 
koldioxidneutralt Linköping 2025. 

L Bevarande av bördig jordbruksmark och att arbeta aktivt för hållbar utveckling.. 

M Att all kommunal verksamhet jobbar utifrån Agenda 2030-målen med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i fokus. Hel-
hetsperspektivet ska styra. Snabba på arbetet med ett koldioxidneutralt Linköping .  

Svar på Fråga 8 Vilken kommunal miljöfråga har ert parti drivit framgångsrikt under nuvarande 
mandatperiod? 
V Vänsterpartiet Linköping driver en linje där vi vill att kommunen ska uppmuntra och ge medborgarna verktyg för att kunna leva mer 
cirkulärt. Vi har under mandatperioden fått igenom att det ska byggas en kommunal återbruksgalleria, tyvärr verkar det dröja innan det 
införs. Vi fick precis nu igenom att i informationen kring sop- och avfallshantering ska finnas tips om var och hur du kan lämna bruk-
bara saker till återanvändning och reparation.  

S Linköpings kommun har ett framgångsrikt arbete när det kommer till att minska vår klimatpåverkan. Exempel på detta är den stora 
satsningen på cykelvägar och cykellänkar som byggts och planeras byggas, läkemedelsrensning hos Tekniska verken och handslaget 
med näringslivet för att arbeta tillsammans för ett koldioxidneutralt Linköping 2025.  

Mp Att Linköping ska bli CO2-neutralt till 2025  

C Vi har bland annat motionerat om förbud mot mikroplaster där vi ville gå längre än majoriteten. Vi har motionerat om träbyggnads-
strategi som ett verktyg i att nå koldioxidneutralitet.  

Frågor till kommunfullmäktiges partier inför valet  

Naturskyddsföreningen Linköping har inför valet i september 2018 undersökt vad kommunfullmäktiges partier tycker i ett 
antal lokala natur- och miljöfrågor.  Sverigedemokraterna och kristdemokraterna har inte  svarat  på enkäten. 

 1 Linköping har under flera mandatperioder satsat på Linköping som cykelstad. Vill ert parti fortsätta denna satsning på nu-
varande budgetnivå?  

2 Kommer Ert parti att aktivt verka för att kommunen tar fram och fastställer en grönstrukturplan som tydligt pekar ut park-
mark, grönstråk och gröna kilar som skall undantas från bebyggelse?   

3 Kommunen har som ägare av Tekniska verken inflytande över större delen av länets vattendrag. Är ert parti för att Tekniska 
verken satsar på fria vandringsvägar för fisk förbi företagets kraftverk? 

4 Vill ert parti införa kalhyggesfritt skogsbruk på kommunens skogsmark? 

5 Linköpings kommun ger verksamhetsbidrag till Linköpings flygplats. (2016 var bidraget på 40 miljoner SEK). Kommunen har 
som målsättning att bli koldioxidneutral år 2025. Anser ert parti att detta bidrag är förenligt med kommunens klimatmål 

6 Är ert parti för att Linköpings kommun flyttar bort sina investeringar ur den klimatskadliga fossilindustrin? 

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

8  Vilken kommunal miljöfråga har ert parti drivit framgångsrikt under nuvarande mandatperiod?  

9 Vilka tre åtgärder avser Ert parti att prioritera när det gäller att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i Linköpings 
kommun? 

10 Vad vill ert parti att kommunen i första hand satsar på för att minska kommunens bidrag till negativ klimatpåverkan 



 

 

S IDA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar fråga 8 fortsättning 

L  Att undvika att bygga på åkermark och bygga i Berg utmed Göta Kanal  

M Svår fråga då vi varit i opposition. Målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025 var vi med och införde och är fortsatt ett av de viktig-
aste målen vi kämpar för.  
 

Svar på Fråga  9. Vilka tre åtgärder avser Ert parti att prioritera när det gäller att bevara och utveckla 
den biologiska mångfalden i Linköpings kommun? 

V 1.Bevara strandskyddet  2. Minimera byggandet på åkermark.  3. Stoppa skjutningar och gruvdrift i Vättern för att bibehålla kvaliteten på 
dricksvattnet och djurlivet i och runt sjön. 

S  1. Satsa på ytterligare utveckling av Tinnerö eklandskap med fokus på att återskapa traditionellt odlings- och beteslandskap med sär-
skilda insatser för pollinering och biologisk mångfald. 2. Värna och lyfta fram så kallade ekosystemtjänster i samhällsplaneringen, bland 
annat i form av pollinering, när samhällena växer och mycket byggs.3. Öka möjligheterna till stadsodling för att öka den biologiska mångfal-

den även i stadsmiljön. 

Mp  1. Fria vandringsvägar för fisk i våra vattendrag 2. Inrätta fler naturreservat samt bevara och utveckla stadens gröna stråk och grönom-
råden 3. Ta med ekosystemtjänster i all samhällsplanering, inklusive att lägga Tinnerbäcken i marknivå.. 

C 1 Strömfåran i Motala ström 2 Utveckla skogsnäringen ansvarsfullt 3 Vårda ängsmarker och öka andelen naturbeteskött av kommunens 
totala inköp av kött. 

L 1. Minska övergödningen i våra vattendrag 2.”Gröna Korridorer” som berikar mångfalden. 3. Gammelskogar ska skyddas genom att statlig 
skog ska kunna användas i utbyte mot skyddsvärd skog.  

M 1. Att arbeta mer aktivt med kommunens reservat både för biologisk mångfald, men även för tillgänglighet för medborgarna.   

2. Underlätta för de gröna näringarna att bedriva ett hållbart jord- och skogsbruk 3. Arbeta offensivt ihop med kommunens bolag i miljö- och 
hållbarhetsarbetet.  

Kommentarer till fråga 2— Budget för cykelsatsningar 

C vill satsa mer 

L  Budgeten för framtiden är inte fastställd ännu, men vi kommer att satsa!  

M  Moderaterna vill satsa på att utveckla och förbättra framkomligheten för alla trafikslag vilket inbegriper allt från gångtrafik till cykel, 
bil, kollektivtrafik samt spårbunden trafik och flyg. Moderaterna vill få fram bättre cykelleder och fler och bättre parkeringsmöjligheter för 
cyklister i kommunen. 

KRETSTIDNING 2/18 

V S Mp C L M  

Ja Ja Ja Ja (mer) Ja Se kommentar 1 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2 

Ja Ja Ja Ja Ej tagit ställning Ja 3 

Ja Ja Ja Nej Ja Nej 4 

Nej Ja Nej Ja Ja Ja 5 

Ja Ja Ja Ja  Ja 6 
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Svar på Fråga  10 Vad vill ert parti att kommunen i första hand satsar på för att minska kommu-
nens bidrag till negativ klimatpåverkan? 

V  Vi vill att de måltider som kommunen tillhandahåller ska vara vegetariska. Köttnormen i dagens samhälle belastar klimatet ex-
tremt tungt.  Vi vill också göra innerstaden i Linköping bilfri. Vi vill utöka cykel- och kollektivtrafiken istället. 

S Bedriva en samhällsbyggnadspolitik som ökar attraktiviteten för kollektiva och miljövänliga färdmedel för att minska utsläpp av 
växthusgaser . 

Mp  Utveckla och bygga ut den förnybara energiproduktionen samt göra det lätt för företag och privatpersoner att göra detsamma.  

Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik före bilar i samhällsplaneringen  Minska andelen kött och mejeriprodukter samt minska 
matsvinnet i kommunens verksamheter . 

C Kommunen måste arbeta hårdare för att nå koldioxidneutralt 2025. Därför vill vi satsa extra på att nå detta mål. 

L Viktigast är att minska CO2-halten. Vi vill prioritera nytto- och kollektivtrafik i städerna. Satsa på el-drivna fordon. 

M Det viktigaste är att arbeta med klimatfrågorna som en helhet för kommunen snarare än enskilda förslag. Framförallt behöver vi 
snabba på arbetet med ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Utöver det finns det ett helt batteri åtgärder stora som små: fler återvin-
ningsstationer, fler laddstolpar och smart stadsplanering för att nämna några.  

Kommentarer   
Fråga 2. Grönstrukturplan 

L Det är delegerat på tjänstemannanivå. Vi är väldigt måna om våra grönområden.  

Fråga 4 Kalhyggesfritt skogsbruk  

C Vi säger inte nej till kalhyggesfria metoder, men att kategoriskt säga att vi ska enbart ska ha det vill vi inte göra. Både kalhygges-

fritt och kalhyggen har sina för- och nackdelar. 

L  Vi prioriterar ”Rikare Skog” enl skogsvårdslagen 

M Det är ansvarslöst att säga att kalhyggen inte får förekomma. Det finns många fördelar med att arbeta diversifierat med skogsbruk 

och det gäller både storlekar på skiften, val av trädslag och att aktivt arbeta med ett växtföljdstänk. 

Fråga 5  Verksamhetsbidrag till Linköpings flygplats 

Mp  Ett av Miljöpartiets vallöften är att subventionen till flygplatsen ska tas bort.  

C Ja. Därför att utsläppen från flygtrafiken utgår en sån liten del av de totala utsläppen att de primära målen för kommunens klimat-
arbete måste fokuseras på andra områden . 

L Under de närmaste åren kommer det att satsas på ny teknik och nytt bränsle till flyget. Redan idag finns flyg som går på el. 

M Ja. Vi arbetar med miljö- och klimatfrågor utifrån ett helhetsperspektiv. Flyget i sig har negativ klimatpåverkan men skapar förut-
sättningar för Linköping att kompensera detta på andra sätt. Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv är det mycket viktigt att 
Linköpings flygplats och den flygrelaterade verksamheten i Linköping med både SAAB och övriga framstående företag inom bran-
schen, fortsätter att utvecklas. Flygindustrins forskning och utveckling med miljövänliga bränslen och eldrivna mindre flygplan är 
något som självklart ska kunna gro och växa i Sveriges flyghuvudstad.. 

Fråga  6 flytta bort investeringar från fossilindustrin 

Mp Detta är redan genomfört tack vare att Mp suttit med och styrt den här mandatperioden. Se s 4 i kommunens Finanspolicy. Kom-
munen har helt divesterat och tittar nu på hur vi dessutom kan låta pengarna verka i klimatpositiva verksamheter genom köp av 
gröna obligationer  

M Vi står bakom nuvarande regler som redan kraftigt begränsar kommunens investeringar i fossilindustrin. Vi investerar inte i bolag 
som har mer än 5% av sin omsättning i utvinning samt inte heller i bolag inom ”oilservices” eller som har sin huvudsakliga verksam-
het i förbränning av olja eller kol.  

 


