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Innehåll: 

- Partier som inte har svarat.  

- Sammanfattande diagram av hur partierna svarat Naturskyddsföreningen i Orusts partienkät. 

- Respektive partis svar inklusive kommentarer. 

Partier som inte har svarat: 

Sverigedemokraterna har inte kunnat nås.  

Vänsterpartiet har nåtts av enkäten men har inte haft tid att svara.  

 

Svar på Naturskyddsföreningen i Sotenäs enkät 2022 från de olika partierna 

När partier har svarat lite oklart så 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.  

 

 

 

 

 

 

Centerpartiets svar till Naturskyddsföreningen i Sotenäs valenkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Vill ert parti att det tas fram en koldioxidbudget för Sotenäs kommun? Ja    

2 Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva arter?   Vet 
ej 

 

3 Vill ert parti att det tas fram en naturvårdsplan för Sotenäs kommun? Ja    

4 Vill ert parti att skötseln av kommunala gräsmattor ändras så att pollinerare kan få 
bättre tillgång till blommande växter? 

Ja    

5 Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men 
hur sker tillämpningen i kommunerna?  
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i 
strandskyddat område beivras? 

Ja    

6 Vill ert parti att mer natur skyddas genom naturreservat?  Nej   

7 Vill ert parti satsa på mer havsbaserad vindkraft? Ja    

8 Vill ert parti att andelen vegetabiliska måltider ökar i de kommunala köken?  Nej   

9 Vill ert parti att andelen ekologisk mat ökar i de kommunala köken? Ja    

10 Vill ert parti att det byggs cykelbana mellan Bovallstrand och Kungshamn under 
kommande mandatperiod? 

Ja    

11 Anser ditt parti att kommunen ska etablera solceller på alla kommunägda fastigheter 
där det är möjligt och lämpligt? 

Ja    

12 Vill ert parti att det även ska vara möjligt att sätta upp solceller i de äldre och 
kulturellt värdefulla miljöerna i våra samhällen? 

Ja    

13 Är ert parti emot att ett 140 hektar stort område planläggs som industrimark?  Nej   
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Demokratiresans svar till Naturskyddsföreningen i Sotenäs valenkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Vill ert parti att det tas fram en koldioxidbudget för Sotenäs kommun? Ja   Om uppföljning kan ske med systematik i datasystem.  
Att lägga ekonomiska resurser på just denna budget och dess uppföljning tror vi inte ger 
bästa resultat. 
Att minska kommunens energikonsumtion med 30-50%  över två mandatperioder tror vi 
ger mer resultat, och det är genomförbart. 
 

2 Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva arter? Ja    

3 Vill ert parti att det tas fram en naturvårdsplan för Sotenäs kommun?   Vet 
ej 

 

4 Vill ert parti att skötseln av kommunala gräsmattor ändras så att pollinerare kan få 
bättre tillgång till blommande växter? 

Ja    

5 Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men 
hur sker tillämpningen i kommunerna?  
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i 
strandskyddat område beivras? 

Ja    

6 Vill ert parti att mer natur skyddas genom naturreservat?   Vet 
ej 

 

7 Vill ert parti satsa på mer havsbaserad vindkraft?   Vet 
ej 

 

8 Vill ert parti att andelen vegetabiliska måltider ökar i de kommunala köken? Ja    

9 Vill ert parti att andelen ekologisk mat ökar i de kommunala köken? Ja   Vi tror på närodlat, Rena Hav och Klevs gård är ett utmärkt exempel på symbios 
med ekologiskt och närodlat. Att satsa på rent ekologiskt som kan transporteras 
långa sträckor tror vi Inte gagnar vare sig klimat eller miljö. Närodlat och minimalt 
med bekämpningsmedel bör alltid prioriteras. Alltid Svenskt om det finns att tillgå. 
 

10 Vill ert parti att det byggs cykelbana mellan Bovallstrand och Kungshamn under 
kommande mandatperiod? 

Ja   En Cyckelled mellan Gerlesborg och Kungshamn är något vi och våra företrädare 

jobbat hårt med och tagit fram lösningar, kartor, kostnadskalkyler och underlag för. 

Vår representant i KF har motionerat i ämnet och drivit fler projekt. 

 

11 Anser ditt parti att kommunen ska etablera solceller på alla kommunägda fastigheter 
där det är möjligt och lämpligt? 

Ja   Vår reprecentant haf motionerat i ämnet under den gågna mandatperioden. 

Dessutom handlar motionen om AI för att konsumera el när det finns överksott, 

tekniken finns om viljan finns. 

 

12 Vill ert parti att det även ska vara möjligt att sätta upp solceller i de äldre och 
kulturellt värdefulla miljöerna i våra samhällen? 

Ja   Det finns fastigheter där det ej lämpar sig, man måste värdera ifrån fall till fall, det 
kommer estetiskt tilltalande ösningar som rimligen skulle kunna accepteras på de 
flesta byggnader. 
 

13 Är ert parti emot att ett 140 hektar stort område planläggs som industrimark? 
 

Ja   Vi är emot det projekt som lanserats av flera skäl, men vi ser positivt på att man 

detaljplanelägger mark, för bostäder och industri, samtidigt som kulturmiljöer och 

fornlämningar kan säkras genom skydds-/ grönområden. 

 

Miljöpartiets svar till Naturskyddsföreningen i Sotenäs valenkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Vill ert parti att det tas fram en koldioxidbudget för Sotenäs kommun? Ja   Vi har skrivit en motion i ärendet. Den är beredd/behandlad, o avslogs. 
2 Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva arter? Ja   Vi har lämnat in en motion i ärendet helt nyligen. Den är ännu inte 

behandlad/beredd. Vår kommentar t situationen i stort är, kan Uddevalla o 
Trollhättan, så kan Sotenäs. 

3 Vill ert parti att det tas fram en naturvårdsplan för Sotenäs kommun? Ja   Det finns tjänstemannaförslag på att naturvårdsstrateg ska anställas, då nuvarande 
tjänstepersoner behöver förstärkning och att det i deras arbetsuppgifter inte ingår 
sådant arbete. 

4 Vill ert parti att skötseln av kommunala gräsmattor ändras så att pollinerare kan få 
bättre tillgång till blommande växter? 

Ja   Det görs redan sedan i fjol. En av anledningarna till att det införts är att det är 
kostnadsbesparingen. 

5 Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men 
hur sker tillämpningen i kommunerna?  
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i 
strandskyddat område beivras? 

Ja   Tillgängligheten t kustremsan för kommuninnevånare o allmänheten är viktig! Vi 
ser det som miljöskydd för både land o hav, samtidigt som det är 
folkhälsa/friskvård. 

6 Vill ert parti att mer natur skyddas genom naturreservat? Ja   Vi har ett ”ärende” som är aktuellt utöver redan befintliga. Hunnebo Lera. 
7 Vill ert parti satsa på mer havsbaserad vindkraft? Ja    

8 Vill ert parti att andelen vegetabiliska måltider ökar i de kommunala köken? Ja   Idag har man i skolorna en måltid i veckan. Detta är inte tillräckligt för att ge 
avtryck i miljön. 

9 Vill ert parti att andelen ekologisk mat ökar i de kommunala köken? Ja   Närodlat är också något som ska öka/uppmärksammas. Där ser man även 
miljövinster, tex kortare transporter och optimerad hållbarhet för tex livsmedel. 

10 Vill ert parti att det byggs cykelbana mellan Bovallstrand och Kungshamn under 
kommande mandatperiod? 

Ja   O ännu fler. Samarbete m Trafikverket är önskvärt, då de bidrar m hälften. 
Cykelbanan är påbörjad. En Cykelstrateg har anställts i kommunen i syfte att tex 
påskynda o utöka detta. 

11 Anser ditt parti att kommunen ska etablera solceller på alla kommunägda fastigheter 
där det är möjligt och lämpligt? 

Ja   Självklart o nödvändigt. Vid nybyggnation anser vi att det ska vara obligatoriskt. 

12 Vill ert parti att det även ska vara möjligt att sätta upp solceller i de äldre och 
kulturellt värdefulla miljöerna i våra samhällen? 

Ja   Idag finns röda solceller som ser ut som tegelpannor. Dessa är dyrare o kanske inte 
lika effektiva, men värdefull miljö kan få kosta. 

13 Är ert parti emot att ett 140 hektar stort område planläggs som industrimark? 
 

Ja   Orörd natur är värdefull o ingrepp är oåterkalleliga! 

 

Liberalernas svar till Naturskyddsföreningen i Sotenäs valenkät 2022 



Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Vill ert parti att det tas fram en koldioxidbudget för Sotenäs kommun? Ja   Viktigt att se vilka våra största utsläpp är för att kunna vidta åtgärder . 
 

2 Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva arter? Ja   Ju förr ju bättre. Viktigt också att sprida information om vilka arter det är och hur 

de ser ut, hur de ska bekämpas och inte minst viktigt vad man INTE ska göra. 

 

3 Vill ert parti att det tas fram en naturvårdsplan för Sotenäs kommun? Ja   Med tanke på att vi har en så säregen och mångskiftande natur i kombination med 

ett hårt tryck från besökande särskilt under sommaren . 

 

4 Vill ert parti att skötseln av kommunala gräsmattor ändras så att pollinerare kan få 
bättre tillgång till blommande växter? 

Ja   På vissa ställen inte generellt. 

 

5 Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men 
hur sker tillämpningen i kommunerna?  
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i 
strandskyddat område beivras? 

Ja   Kommunen har inte tillräckligt med resurser för att ta hand om tillsynsärenden 

snabbt eller aktivt arbeta med tillsyn. Givetvis viktigt eftersom vår kust är en av 

våra främsta tillgångar. 

 

6 Vill ert parti att mer natur skyddas genom naturreservat?   Vet 
ej 

Troligen inte vi har redan nu stora fredade områden både som reservat och genom 

strandskyddet. 

 

7 Vill ert parti satsa på mer havsbaserad vindkraft?  Nej  Bygg ut kärnkraften 

 

8 Vill ert parti att andelen vegetabiliska måltider ökar i de kommunala köken?   Vet 
ej 

Det ska vara en balans mellan vegetariska rätter och andra rätter.  Viktigare är att 

man inte slänger mat i onödan. 

 

9 Vill ert parti att andelen ekologisk mat ökar i de kommunala köken?   Vet 
ej 

Viktigare är att välja närproducerat och att välja grönsaker och rotfrukter efter 
såsong.Ekologiskt odling är inte med automatik positivt. 

10 Vill ert parti att det byggs cykelbana mellan Bovallstrand och Kungshamn under 
kommande mandatperiod? 

Ja   Absolut och helst på flera sträckor. Vi har redan satsat 10 m.kr. Och tillsatt en 

cykelledsamordnare. 

 

11 Anser ditt parti att kommunen ska etablera solceller på alla kommunägda fastigheter 
där det är möjligt och lämpligt? 

Ja   Redan på gång 

 

12 Vill ert parti att det även ska vara möjligt att sätta upp solceller i de äldre och 
kulturellt värdefulla miljöerna i våra samhällen? 

Ja   Idag finns integrerade solceller som kan passa även i kulturellt värdefulla områden. 

 

13 Är ert parti emot att ett 140 hektar stort område planläggs som industrimark? 
 

Ja   Industrimark behövs i Sotenäs kommun för att kommunen skall fortsätta att 
utvecklas. Efter att ha lyssnat till alla parter tycker vi dock att ett 140 hektar 
sammanhängande område får för stor inverkan på vår natur.  
 

 

Moderaternas svar till Naturskyddsföreningen i Sotenäs valenkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Vill ert parti att det tas fram en koldioxidbudget för Sotenäs kommun?    En sådan koldioxidbudget skulle vara mycket resurskrävande eftersom det inte 
finns något enkelt och vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta 
delarna av en kommuns verksamhet. Därför bedömer vi att det inte är 
genomförbart för en liten kommun som Sotenäs med 9000 invånare i nuläget. Det 
är bättre att använda befintliga resurser till att genomföra konkreta åtgärder för att 
minska koldioxidutsläppen. Kommunen har antagit de flesta av kommunernas 
klimatlöften som är en del av den regionala klimatsatsningen ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om”. Klimatlöftena är några av dessa konkreta åtgärder som vi vet 
ger effekt på klimatet. Klimatlöftena, tex Vi beräknar klimatpåverkan från maten i 
offentlig verksamhet och har mål, kan även innebära en start för att mäta 
organisationens koldioxidutsläpp men för att göra detta i större skala bör vi 
avvakta mer vedertagna metoder. Moderaternas bedömning är att de regionala 
målsättningarna inom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och 
klimatlöftena är tillräckligt utmanande för kommunen. 

2 Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva arter?    De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, 
födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande. Den som 
äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade 
invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Ansvaret gäller för alla som 
äger fastigheter, det vill säga allt från privatpersoner, kommunala och statliga 
fastighetsägare och bolag som äger fastigheter. De ska rapportera EU-listade arter 
och arterna blomsterlupin, parkslide, sjögull och vresros som skapar stora problem 
i Sverige. Detta arbete inom kommunen anser Moderaterna borde ingå i arbetet 
med Naturvårdsplaner, vilket vi har drivit under flera år. 

3 Vill ert parti att det tas fram en naturvårdsplan för Sotenäs kommun? Ja   JA och det har vi fört fram i olika politiska forum under flera år och i år även i 
budgetprocessen för att om möjligt tillföra extra medel för att arbeta långsiktigt 
med naturvårdsstrategiska frågor inom mark och vatten. Vi har också drivit frågan i 
arbetet med översiktsplanen. 

4 Vill ert parti att skötseln av kommunala gräsmattor ändras så att pollinerare kan få 
bättre tillgång till blommande växter? 

Ja   Ja och det finns redan sådana ytor i kommunen. 

5 Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men 
hur sker tillämpningen i kommunerna?  
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i 
strandskyddat område beivras? 

Ja   Ja det är självklart och sammarbete med länstyrelsen sker i dessa frågor. 

6 Vill ert parti att mer natur skyddas genom naturreservat? Ja   Ja vi har flera sådana. Vi vill även utreda ett område i havet för att värna hummer, 
torsk och andra hotade arter då vi har placerat ut hummerrev. Där fredning sker 
från trålfiske och annan extern påverkan. 

7 Vill ert parti satsa på mer havsbaserad vindkraft?    Vi är generellt inte emot vindkraft. Vad det beträffar den havsbaserade vindkraften 
tar vi starkt avstånd från den utanför vår kust, då den innebär en stark 
miljöpåverkan på havet, vår unika natur och kulturlandskap. Miljöpåverka blir stor 



med kabeldragning samt utsläpp av mikroplaster. Sotenäs kommunen har 
prioriterat det globala målet 14 Rent hav och marina resurser och är även 
Sverigeledande på cirkulär symbios. Vi har startat Sveriges enda marina återvinning 
där bl a uttjänta fiskeredskap från hela landet tas om hand, samt plast insamlat 
från våra stränder. 

8 Vill ert parti att andelen vegetabiliska måltider ökar i de kommunala köken?    Det finns tillgång varje dag för den som önskar vegomat. Man måste även ta 

hänsyn till folkhälsan och se till att våra barn och äldre får en kost anpassad till 

deras livssituation. Moderaterna har tagit initiativet till ett arbete i kommunen där 

måltiderna ses över cirkulärt både när det gäller matsvinn, koldioxid utsläpp, 

upphandla mer lokalt och måltidsmiljön.  

Vi arbetar även för att få till en slurryanläggning tillsammans med ett av våra lokala 

bolag för att kunna ta hand om kommunens matavfall som sedan ska kunna bli 

biogas och användas i fiskberedningsindustrin för att kunna producera energi och 

hetvatten till produktionen.  Detta är ytterliggare ett steg i vår cirkulära och 

hållbara kommun. 

 

9 Vill ert parti att andelen ekologisk mat ökar i de kommunala köken? Ja   Ja om möjligt, men vi har prioriterat att handa mer närproducerat i första hand 
från kommunen, sedan regionen och sist nationellt. 

10 Vill ert parti att det byggs cykelbana mellan Bovallstrand och Kungshamn under 
kommande mandatperiod? 

Ja   Moderaterna arbetar för en cykelled mellan Bovallstrand och Kungshamn under 
kommande mandatperiod. Vi har även medverkat till att avsätt ekonomiska medel i 
budget för detta ändamål. 

11 Anser ditt parti att kommunen ska etablera solceller på alla kommunägda fastigheter 
där det är möjligt och lämpligt? 

Ja   Moderaterna anser att solenergi är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt 
samhälle. 

12 Vill ert parti att det även ska vara möjligt att sätta upp solceller i de äldre och 
kulturellt värdefulla miljöerna i våra samhällen? 

Ja   Ja, men att det sker med respekt och varsamhet. 

 

13 Är ert parti emot att ett 140 hektar stort område planläggs som industrimark? 
 

 Nej  Nej. Det är stor efterfrågan på mark från näringslivet och kommunen behöver 
planlägga för framtida generationer. Hur stort området slutligen blir kommer att 
visa sig i planprocessen. 

 

Socialdemokraternas svar till Naturskyddsföreningen i Sotenäs valenkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Vill ert parti att det tas fram en koldioxidbudget för Sotenäs kommun?   Vet 
ej 

Socialdemokraterna lokalt har inte tagit ställning i frågan ännu 

2 Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva arter? Ja   Det är ett viktigt arbete för vår svenska fauna 

3 Vill ert parti att det tas fram en naturvårdsplan för Sotenäs kommun? Ja   En sådan plan kan ge kommunen att en helhet över områden som är viktiga bland 
annat för den biologiska mångfalden och som underlag av hur mark och 
vattenområden ska användas. 

4 Vill ert parti att skötseln av kommunala gräsmattor ändras så att pollinerare kan få 
bättre tillgång till blommande växter? 

Ja   Det är viktigt för vårt ekosystem med pollinerare och redan idag har vi det som ett 
mål i Sotenäs men det går naturligtvis att bli ännu bättre med vilka växter man 
planterar och hur våra grönytor ser ut. 

5 Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men 
hur sker tillämpningen i kommunerna?  
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i 
strandskyddat område beivras? 

Ja   Vi anser att det ska vara en ökad tillsyn för att skydda strandskyddat område. 

6 Vill ert parti att mer natur skyddas genom naturreservat?   Vet 
ej 

Socialdemokraterna har inte tagit ställning i frågan lokalt om specifikt område 

7 Vill ert parti satsa på mer havsbaserad vindkraft? Ja   Den ska ligga långt ut till havs, men det behöver först göras utredningar hur det 
påverkar djurlivet. 

8 Vill ert parti att andelen vegetabiliska måltider ökar i de kommunala köken?   Vet 
ej 

Socialdemokraterna har inte tagit ställning i frågan lokalt 

9 Vill ert parti att andelen ekologisk mat ökar i de kommunala köken? Ja   De som äter från våra kommunala kök ska ha bra mat. Det är viktigt. 
10 Vill ert parti att det byggs cykelbana mellan Bovallstrand och Kungshamn under 

kommande mandatperiod? 

Ja   Vi vill ha cykelleder i hela kommunen och försöker redan idag påverka ansvariga 
myndigheter för samarbete. 

11 Anser ditt parti att kommunen ska etablera solceller på alla kommunägda fastigheter 
där det är möjligt och lämpligt? 

Ja   Vi ska arbeta för förnybar energi i form av vindkraft, solcellsbaserad el och att 
använda biogas i så stor utsträckning som möjligt. 

12 Vill ert parti att det även ska vara möjligt att sätta upp solceller i de äldre och 
kulturellt värdefulla miljöerna i våra samhällen? 

 Nej  Inte om byggnaden är kulturellt viktig 

 

13 Är ert parti emot att ett 140 hektar stort område planläggs som industrimark? 
 

  Vet 
ej 

Det beror på vad det är för industri, först måste en sådan fråga förankras i partiet 
för ställningstagande. 

 

 

Kristdemokraternas svar till Naturskyddsföreningen i Sotenäs valenkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Vill ert parti att det tas fram en koldioxidbudget för Sotenäs kommun?    Frågan är väl om en kommun i vår storlek kan ta på sig ett sådant arbete med gott 

resultat. Jag tycker vi gör så gott vi kan. Kommunen har ändå antagit ett flertal 

miljömål/klimatlöfte. 

 

2 Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva arter?    Vi säger inte emot om vi haft en strategi för invasiva arter men det är ett ansvar 

som ligger på varje fastighetsägare. 

 

3 Vill ert parti att det tas fram en naturvårdsplan för Sotenäs kommun? Ja   Vi kan inte se någon nackdel att ha en naturvårdsplan så Ja 

 

4 Vill ert parti att skötseln av kommunala gräsmattor ändras så att pollinerare kan få 
bättre tillgång till blommande växter? 

   Vi ska göra vad vi kan för att förbättra för dessa små gynnare men jag tror detta 

redan är på banan. 

 



5 Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men 
hur sker tillämpningen i kommunerna?  
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i 
strandskyddat område beivras? 

Ja   Ja naturligtvis. 

 

6 Vill ert parti att mer natur skyddas genom naturreservat?    Vi har redan flera område som är utpekade som friluftsområde/naturreservat. Om 

det behövs fler är jag osäker på. Däremot så vill vi främja det kustnära fisket genom 

att placera ut konstgjorda rev som hjälper fisk och hummer att hitta nya 

föryngringområden. 

 

7 Vill ert parti satsa på mer havsbaserad vindkraft?  Nej  Nej. Det påverkar alltför mycket vår marina miljö och naturupplevelsen . 

 

8 Vill ert parti att andelen vegetabiliska måltider ökar i de kommunala köken?    Öka variationerna istället så eleverna kan välja själva. 

 

9 Vill ert parti att andelen ekologisk mat ökar i de kommunala köken?    Den behöver nödvändigtvis inte vara ekologisk så länge den är närproducerad. 

 

10 Vill ert parti att det byggs cykelbana mellan Bovallstrand och Kungshamn under 
kommande mandatperiod? 

Ja   Ja det finns ingen som är emot det. 

 

11 Anser ditt parti att kommunen ska etablera solceller på alla kommunägda fastigheter 
där det är möjligt och lämpligt? 

Ja   Ja absolut 

 

12 Vill ert parti att det även ska vara möjligt att sätta upp solceller i de äldre och 
kulturellt värdefulla miljöerna i våra samhällen? 

Ja   Ja där det är lämpligt och det avgörs från fall till fall via bygglov inom kulturmiljö. 

 

13 Är ert parti emot att ett 140 hektar stort område planläggs som industrimark? 
 

 Nej  Nej. Vi tror att området kan förse kommunen med efterfrågad industrimark.  

 

 

Vänsterpartiets svar till Naturskyddsföreningen i Sotenäs valenkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Vill ert parti att det tas fram en koldioxidbudget för Sotenäs kommun? Ja    

2 Vill ert parti att kommunen ska ha en strategi för att bekämpa invasiva arter? Ja    

3 Vill ert parti att det tas fram en naturvårdsplan för Sotenäs kommun? Ja    

4 Vill ert parti att skötseln av kommunala gräsmattor ändras så att pollinerare kan få 
bättre tillgång till blommande växter? 

Ja    

5 Strandskyddets vara har diskuterats flitigt, lagstiftningen beslutas ju av riksdagen, men 
hur sker tillämpningen i kommunerna?  
Vill ditt parti satsa på ökad tillsyn så att olagliga etableringar/aktiviteter i 
strandskyddat område beivras? 

Ja    

6 Vill ert parti att mer natur skyddas genom naturreservat?   Vet 
ej 

 

7 Vill ert parti satsa på mer havsbaserad vindkraft?   Vet 
ej 

 

8 Vill ert parti att andelen vegetabiliska måltider ökar i de kommunala köken? Ja    

9 Vill ert parti att andelen ekologisk mat ökar i de kommunala köken? Ja    

10 Vill ert parti att det byggs cykelbana mellan Bovallstrand och Kungshamn under 
kommande mandatperiod? 

Ja    

11 Anser ditt parti att kommunen ska etablera solceller på alla kommunägda fastigheter 
där det är möjligt och lämpligt? 

Ja    

12 Vill ert parti att det även ska vara möjligt att sätta upp solceller i de äldre och 
kulturellt värdefulla miljöerna i våra samhällen? 

  Vet 
ej 

 

13 Är ert parti emot att ett 140 hektar stort område planläggs som industrimark? 
 

  Vet 
ej 

 

 


