
Pressrelease 

Naturskyddsföreningen i Motala driver ett projektet Bra Miljöval 2014 under supervalåret. Vi har sänt 

en miljöenkät till de politiska partier i Motala representerade i kommunstyrelsen, samt SD och SPI, 

som också kandiderar till fullmäktige. Dessutom har partierna inbjudits att delta i paneldebatt den 8 

maj där de får redogöra för sina lokala miljöprogram. Miljöenkäten består av 21 ”ja och nej”-frågor 

inom skilda miljöområden och har ställts till respektive fullmäktigekandidat, ca 210 politiker.  

Svarsfrekvens 

Vi kan konstatera en svarsfrekvens på 7,5 % där 16 personer lämnat svar. Folkpartiet och Miljöpartiet 

står för 75 procent av dessa svar. Socialdemokraterna, Nya Moderaterna, Centerpartiet och SPI 

Välfärd i Motala har endast lämnat ett enda enkätsvar vardera. KD, V och SD har inte svarat alls.  

Hur ska man tolka de många uteblivna enkätsvaren? Är det fråga om ointresse över klimat- och 

miljöfrågorna eller har kommunfullmäktige i praktiken spelat ut sin roll som beslutande instans i 

Motala? Vi hoppas de politiska partierna i Motala kan räta ut dessa frågetecken vid kommande 

paneldebatt – Bra Miljöval 2014 – som hålls i Carlsund Utbilningscenter den 8 maj! 

Enkätsvar 

Av inkomna enkätsvar konstaterar vi att 6 av 21 frågor råder fullständig enighet kring. Kan vi se dem 

som säkra vallöften? Här följer dessa 6 frågor 

• Snabbladdningsstolpar för el-bilar ska etableras på minst två platser i Motala 

• Solceller ska uppföras på alla lämpliga kommunala hustak 

• Avläsare för varmvattenförbrukning i enskilda lägenheter ska införas i alla kommunalt ägda 

bostäder.  

• Subventionerad svenskodlad helst ekologisk frukt till barnen i skolan och förskolan ska 

införas under säsong. 

• Handlinsplan för när och hur gammal förorenad industrimark i kommunen ska saneras 

upprättas under mandatperiodens första hälft. 

• Kommunen ska alltid erbjuda allmänheten tidigt samråd vid behovsbedömningen för de 

planer och program, som kommunen ska ta ställning till och bedöma om genomförandet kan 

antas leda till betydande miljöpåverkan. 

  

För fyra av de ställda frågorna har samtliga svarat ja utom Socialdemokraterna, vilket i sig är 

anmärkningsvärt, medan några partier inte har svarat alls. De aktuella fyra frågorna är följande: 

• Kommunen ska anta en handlingsplan för att få bort produkter med farliga kemikalier på 

sina förskolor. 

• Kommunen ska komplettera ”Dialog Motala” med att också införa medborgarförslag för att 

stärka den demokratiska processen. 

• Kommunen ska alltid fastställa minst två konkreta, uppföljningsbara resultatmål, för 

respektive nationella miljökvalitetsmål. 

• Kommunen ska skapa fler kolonilotter i anslutning till bostäder. 

 



Vi förväntar oss en förklaring under kommande paneldebatt från de som inte vill upprätta en 

handlingsplan för att få en giftfri förskola.  Vi ser fram emot en förklaring från partierna. 

  

Skydd av Vättern och strandnära exploatering 

En väsentlig fråga med skilda svar avser strandnära bostadsbebyggelse där dispens från strandskydd 

lämnats med där stranden omfattas av Natura 2000-område och att då endast åtgärder för friluftsliv 

och naturområdesskydd ska främjas.  Detta svarar Nya Moderaterna, Centerpartiet och 

Socialdemokraterna nej till, medan en majoritet i Folkpartiet, Miljöpartiet och SPI Välfärd i Motala 

svarar ja på frågan med undantag för enstaka nejröster. Detta är en viktig fråga som måste belysas 

under paneldebatten! 

 

Planerad exploatering i Bromma, Kärsby och Djurkälla 

Ett mycket aktuellt område där strandnära bostadsbebyggelse kommer att aktualiseras är planerad 

exploatering i Bromma, Kärsby och Djurkälla. Utbyggnaden berör Natura 2000-område och 

riksintressen för naturvård, friluftsliv och geologi. Här ligger Kärsbyån med omgivande skogsparti av 

regionalt intresse och skyddad nyckelbiotop. I ån finns ett värdefullt fiskbestånd. Bl.a. leker harren 

här.  Den dåliga kollektivtrafikförsörjningen och långa gång- och cykelavstånd leder till ökat 
bilberoende med fler resor, vilket är förkastligt med hänsyn till långsiktiga miljö- och klimatmål. Ett 

Natura 2000-område ska dessutom ge ökat skydd mot åtgärder eller verksamheter både inom 

området som utanför.  Med andra ord bidrar exploateringen bidrag till ökad klimatförsämring 

förutom att det inskränker på lagstiftat skydd för natur och flera andra riksintressen.  

 

Det är viktigt att motalaborna får mer fullständig information hur partierna tänker i dessa viktiga 

miljöfrågor. En levande lokal demokrati förutsätter att motalaborna blir informerade i kommunens 

framtidsfrågor. 

 

Sammanställning av enkätsvar fördelat på respektive politiskt parti bifogas. 
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