
Frågor till politiker inför kommunalvalet 2014

Vallentuna Naturskyddsförening genomför en enkät till representanter för de politiska partierna i Vallentuna inför höstens kommunalval. Vi önskar svar på hur ni ställer er till ett antal frågor som gäller miljön i kommunen.

Frågorna: Politikernas svar:
Fp C S

1. Vallentuna kommun har antagit en 
miljöpolicy 
med ett antal allmänt hållna formuleringar. 
Vill du att kommunen ska gå vidare och 
formulera konkreta miljömål som är 
mätbara?

Ja, självklart
 – vi arbetar för det. Ska in i Kommunplanearbetet.

Utifrån en miljöpolicy skapad av politiken så jobbar 
man med alla mål och har policyn som sin utgång. 
Specifika miljömål med inriktningen är under 
förhandling och kommer presenteras inom en snar 
framtid. 

JA!  Miljömål ska tas fram och en handlingsplan hur man ska 
nå målen. Arbetet ska helst ledas av en ”expert”/ sakkunnig/ 
konsult och arbetsgruppen ska bestå representanter från alla 
partier, förvaltningar/tjänstemän och även representanter 
från andra föreningar som Naturskyddsförening, 
Angarnsgruppen , LRF osv för att kunna ta tillvara på den 
breda kunskapen som finns i kommunen. Även allmänheten 
och lokala näringslivet skulle ges möjlighet att lämna sina 
åsikter och idéer.

2. Vallentuna kommun har inlett ett projekt 
för att 
förbättra vattenkvaliteten i Vallentunasjön. 
Anser du att detta projekt ska drivas vidare 
eller bör andra åtgärder för att förbättra 
vattenkvaliteten genomföras? Vad har ditt 
parti för långsiktig målsättning med 
Vallentunasjön?

Vi har tidigare sagt att det återigen ska finnas bad vi 
Vallentunasjön. Det går redan idag att bada, men är inte så 
inbjudande. Folkpartiet följer utvecklingen av utfiskningen och 
fick en redovisning på senaste Kommunfullmäktige. Det 
resulterade i en diskussion på Kommunstyrelsen om att titta 
vidare på vad som kan ge effekter på vattenkvaliteten. Beslut 
för hur vi gör 2015 sker i samband med Kommunplan för 2015.

Självklart ska arbetet med att rena sjön 
fortsätta. Jag har hört äldre säga att sjön varit i detta 
behov sen mitten av 1900-talet så arbetet ska 
fortsätta och utvecklas. 

 JA!  Även om det går långsamt framåt 
med de förbättringsåtgärderna som man har  testat under de 
senaste åren så får vi inte ge upp. Det är viktigt att samla ihop 
alla olika grupper för fortsatt arbete  t ex  från 
avrinningsområdena  och samordna insatserna /arbetet för att 
nå bättre resultat. Naturligtvis ska biomanipuleringen i sjön 
kombineras med insatser på land så att fosfor- och 
kvävehalterna  i sjön minskar. Vallentuna sjön ska på sikt vara 
en attraktiv badsjö med tillräckligt siktdjup.

3. Lärare i skolorna har efterfrågat en 
Naturskola i kommunen för att eleverna ska 
få bättre kunskaper om natur och miljö. 
Anser du att en Naturskola bör inrättas i 
Vallentuna kommun?

Vi i Folkpartiet anser att en Naturskola vore värdefull i 
kommunen. Vid senaste beslutet i BUN i april i år angående en 
satsning på Naturskola bidrog vi till att hålla öppet för att 
förvaltningen ska få i uppdrag att göra en fördjupad utredning 
med förslag till hur en permanent anläggning med Naturskola, 
som även kan användas som frilufts- och/eller 
kulturanläggning skulle kunna utformas. Vi tänker driva den 
frågan vidare.

Detta jobb anser vi i Centern kan göras 
inom skolans nuvarande verksamhet. Från Centerns 
sida vill vi se mer samarbeten mellan näringsliv och 
skola såväl som utveckla skolgårdar och 
skolträdgårdar till att bli pedagogiska forum för 
inlärning, lek och kreativitet.

JA! Vi har också lyft frågan politiskt om 
naturskola i Vallentuna.  Det finns goda exempel på 
naturskoleverksamhet  t ex i Upplands-Väsby där man med 
relativt små medel driver en mångsidig verksamhet till alla 
åldersgrupper.  (S) är för inrättandet av Naturskola i 
Vallentuna kommun.



4. Många kommuner i Sverige har anställt en 
kommunekolog som expert på natur- och 
miljövårdsfrågor. Anser du att Vallentuna 
kommun bör inrätta en tjänst som 
kommunekolog eller kan behoven lösas på 
annat sätt?

Behovet av den här sortens kunskap finns, men att anställa 
någon på heltid är för den skull inte självklart. Hur kan det i så 
fall kombineras med någon annan tjänst på SBF.

Den tjänsten borde kunna inkluderas 
inom området som parkavdelningen jobbar med idag.

Vi bör först ta reda på vad vi har för 
expertis i kommunen i dag och politiskt bestämma vad är 
kommunens ambitionsnivå på natur- och miljövårdsfrågor. 
Sedan kan vi ta ställning om det är just kommunekologen eller 
någon annan befattning som saknas. Men vi är inte 
främmande för tanken men den behöver utredas först.  Vår 
första prioritering är att ha en kommunjurist som kan 
upphandlings- och avtalsjuridiken. Det gynnar också de gröna 
frågorna.

5. I flera undersökningar talas om vikten av 
att ha tillgång till natur på nära håll från 
bostadsområdena. Vilka tätortsnära 
naturområden i kommunen anser du det är 
viktigast att bevara för framtiden?

Både Kyrkviken och IP-skogen är de stora naturliga 
friluftsområdena för alla  i centrala Vallentuna. Angarnssjön 
med hela dess omgivning – som dessutom är fortsättning på IP-
skogen är ett område som vi tillsammans med Länstyrelsen 
ansvarar för och som betyder mycket för både oss och 
tillresande. Det är områden vi vill fortsätta att värna om.  
Garnsviken med Husaån i Brottby och Bergsjön i Kårsta är 
andra befintliga naturområden som är viktiga för dessa orter. 
Förutom att bevara de befintliga gröna stråk i Vallentuna 
tätort så ser vi behovet av ett ytterligare friluftsområde i Södra 
Vallentuna. Det bör ligga i Gävsjöområdet och kopplas ihop 
med de befintliga gröna stråken så att man lätt kan komma ut 
i naturen utan bil. I de stråken finns små skogsområden som är 
viktiga för spontanlek och rekreation nära bostaden.

Alla områden i kommun ska ha en 
viss närhet till antigen gröna kilar eller den skog som 
finns. Kommunen är till stor del skog och C vill jobba 
mer för att öppna upp mot den och göra den mer 
tillgänglig.

Det området som hotas av exploatering 
just nu är Kristinebergsskogen i södra Vallentuna, den enda 
tätortsnära skogen för hela södra delen av kommunen. Det 
projektet  ska stoppas. Vi har  också  tankar om att inrätta  
Syrenelundsnaturområde/ kommunalt  naturreservat vilket 
skulle förstärka den gröna kilen från Angarn mot centrum och 
sjön och begränsa fortsatt exploatering i området nordöst om 
blivande Haga skola. I all planering ska kommunens kulturella 
och gröna identitet vara vägledande faktorer.

6. Anser du att det är angeläget att 
kommunen stödjer lokal 
livsmedelsproduktion i sin upphandling?

I en kostpolicy kommer detta att preciseras
 – ja, det är angeläget, men ska följa de riktlinjer som krävs av 
LOU.

Ja, vi ska ställa kvalitetskrav som 
motsvarar den svenska lagstiftningen som svenska 
producenter har att leva upp till. Det kommer 
innebära mer svensk mat. Om vi hittar sätt vill vi 
också dela upp upphandlingen i fler delar. Det 
innebär att fler leverantörer/ producenter kan komma 
ifråga än idag. Då kan kommunen också handla från 
lokala livsmedelsproducenter vilket gynnar den lokala 
arbetsmarknaden och näringslivet.

JA! Det är viktigt att vi minskar utsläppen 
av  transporterna.  Om närproducerat är dessutom ekologiskt 
så är det ett extra plus.  Om man delar upphandlingen till 
mindre enheter eller tar vissa matvaror för sig ökar vi 
möjligheten att kunna upphandla lokalproducerat livsmedel. 
Här finns ett utmärkt tillfälle att kunna kombinera strävan av 
att ge lokala näringslivsproduktionen möjlighet att finnas kvar 
och utvecklas och kunna erbjuda  ekologiska 
matvaror/livsmedel  i kommunala verksamheter.



7. Anser du att det är viktigt att få bort giftiga 
ämnen i de lokaler där barn vistas? Vilka 
åtgärder anser du att kommunen bör 
genomföra?

Vi har i Alliansen tagit initiativ till att lyfta 
denna viktiga fråga. Folkpartiet driver kravet på att Giftfri 
vardag ska ingå i de miljömål som tas fram just nu, med 
tydliga och utvärderingsbara mål. Folkpartiet har redan tagit 
upp frågan om en handlingsplan för giftfri vardag i förskolorna 
i BUN och kommer att med tyngd driva denna fråga vidare.

Centerpartiet vill ha en giftfri vardag
 – och för våra barn handlar det om att Centerpartiet i 
Vallentuna arbetar för en giftfri skola, från för- och 
grundskola till gymnasium.

JA! Först måste man ta fram en handlingsplan och inventera 
vad som behöver göras.  (S) styrt  Sundbyberg har redan 
påbörjat  detta arbete. De har
 t ex rensat bort all gammal elektronik som innehåller farliga 
ämnen . Likadant har de gjort med gamla plastleksaker. De 
driver dessa frågor även vid upphandling och inköp, tillagning 
av mat ( mindre konserver, mer ekologiskt), städning och 
hygien och naturligtvis ska man bygga miljövänligt. 

8. Anser du att kommunen bör stödja
 användandet av solenergi, t ex genom att 
installera solpaneler på nya byggnader?

Folkpartiet anser att vi bör fortsätta 
bygga ut förnyelsebara energislag, solenergi är ett. Satsa mer 
på forskningen hur vi på bästa sätt kan utnyttja den. 
Solpaneler på byggnader är en del av det.

Absolut, därför finns det idag ett par 
projekt där vi dels ska ha uppvärmning i 
utomhusbadet via solenergi samt en planläggning av 
solceller på en förskola för att tillgodose elbehovet. Vi 
har dessutom ett årligt projekt med 
energieffektiviserande åtgärder med en budget på 3 
miljoner om året.Centern vill se ännu mer 
energieffektiviserande åtgärder och lösningar med 
solpaneler och celler. Men för att få bäst kontroll så 
tror vi på att kommun börjar budgetera sin 
miljöpåverkan och låta all energi vara förnybar.

JA! Vi ska använda alla metoder för att 
bli oberoende av fossila bränslen.

9. Anser du att kommunen bör köpa in elbilar 
till kommunens förvaltningar?

Ja, men det ska också finnas en resepolicy 
och riktlinjer för hur personal och politiker använder bilen i 
tjänsten. Kanske bilpool i en snar framtid.

Elbilar är intressanta men att bara 
rikta in sig på det är inte aktuellt. Det viktigaste är att 
vi pratar om att kommunen ska ha en fossilfri bilflotta. 
Man skulle även kunna låta kommunens bilar ingå i 
en bilpool efter arbetstid så får man störst användning 
av bilarna.

JA! Kommunen ska gå i bräschen även 
på detta område. Vi ska också ge anställda möjlighet att 
använda elcyklar! 



10. Vad har ert parti gjort, eller försökt göra, 
för naturen och miljön i kommunen under 
senaste mandatperioden?

Sett till att det finns flera möjligheter 
att komma ner till Vallentunasjön än Kyrkviken, och att de 
görs tillgängliga för allmänheten. 
I planeringsarbetet med bostäder bevakat att det byggs 
energismart, tätt i kollektivnära lägen.

Centern har via sitt engagemang i 
alliansen jobbat fram en miljöpolicy, jobbat för 
matinsamling, jobbar med miljömålen, fler gång och 
cykelvägar, en cykelplan, en vattenpark i anknytning 
till Vallentuna sjön, En trafikplan, en energiplan, samt 
i bostadsbyggnadsprognosen jobbar vi för mer 
energieffektivt byggande.

Följande motioner har lämnats in till 
kommunfullmäktige: Alternativ utveckling av 
Kristinebergsskogen, om riktlinjer för miljöanpassat byggande, 
om att omvandla Olhamra gård till en friluftsgård, om 
redovisning av resultaten av insatserna i Vallentunasjön, om 
att planera för insamlandet av matavfall från hushåll i 
Vallentuna, om markanvisningspolicy för Vallentuna kommun, 
om att anlägga Hälsans stig, om att certifiera Vallentuna till en 
Fairtrade city, om att göra Vallentuna sjön attraktivare för 
besökare (Gustavs Udde), om att anordna en kretsloppspark i 
kommunen, om att all kommunal verksamhet ska anslutas till 
Gröna linjen (matavfallsinsamling), om att kommunen ska 
anmäla intresset av att ingå i landsbygdsutvecklingsprogram 
(Leader). Ställt en enkel fråga om andelen miljöbilar i 
kommunens fordonspark. Dessutom har vi drivit frågan om 
utbyggnation av gång-och cykelvägar (+ridstigar), 
uppmärksammat underhållet/ driften av Roslagsleder som 
finns i kommunen och skötseln av Angarnsjöängen.



Mp V SD M KD

Självklart! En mycket viktig fråga som 
hittills behandlats styvmoderligt.

Dag (fd ledare för V, VNFs anm), var mycket 
engagerad i miljöfrågorna och drivande när det gäller 
miljöpolicyn. Han var mycket missnöjd med att 
miljöpolicyn blev så allmänt formulerad och efterlyste 
flera gånger konkretiseringar och preciseringar. Självklart 
måste det arbetet gå vidare med tidssatta konkreta mål.

Man ska arbeta vidare och utveckla 
miljöpolicyn kontinuerligt. 

Inget svar Inget svar

Andra alternativ måste utredas, 
nuvarande sätt att rena fungerar inte, nu har vi testat 
detta. Kvaliten på Vallentunasjön måste långsiktigt 
förbättras. Ett mått är siktdjup som rimligen borde 
ligga på 1m, sjön är hypereutrof och kommer aldrig bli 
en klarsjö men den borde kunna gå ner till eutrof 
(näringsrik, VNFs anm) men då måste fler åtgärder 
göras.

Det var Vänsterpartiet som tog initiativet till 
upprustningen av Vallentunasjön genom att starta ett 
framgångsrikt opinionsarbete med föreläsningar, 
arbetsgrupper och Vallentunasjöns dag, ett arbete som 
sedan togs över av kommunen. Självklart fortsätter vi att 
arbeta för att "Vallentunasjön på olika sätt ska bli en 
tillgång för Vallentunaborna med möjligheter till bad, 
fiske, naturupplevelser, motion och friluftsliv", vilket är 
vår målsättning för Vallentunasjön. Vi anser också att 
nya insatser måste göras för Angarnsjöängen och att ett 
arbete med de mindre sjöarna i kommunen ska påbörjas.

Vi anser att projektet med att 
förbättra vattenkvaliteten för 
Vallentunasjön ska fortsättas då det är 
inte bara en angelägenhet för 
Vallentunas och Täbys invånare men 
också att den data och forskning kring 
projektet kan vara till stor hjälp att 
rädda andra sjöar med liknande 
problem.

Inget svar Inget svar

Ja, vi har lagt 2 motioner om det. Den 
senaste är under behandling.

Vi har tidigare föreslagit att en naturskola 
skulle inrättas i Vallentuna, sedan lägerskolan i Össeby 
Garn lades ner, men inte vunnit gehör för det (jag 
kommer inte ihåg vilket år). Vi anser att en naturskola 
skulle stimulera elevernas intresse för natur och miljö 
och vara en stor tillgång för skolorna och för kommunen.

En så kallad Naturskola tycker vi kan 
inrättas som ett komplement till övrig 
skolundervisning i kommunen. Det kan 
vara till stor glädje och nytta för 
eleverna att lära sig mer om den 
Sveriges natur och vårt ansvar att 
förvalta den.

Inget svar Inget svar



Ja det behövs, vi tror inte det går att lösas 
på annat sätt. Vi har lagt motion om detta som tyvärr 
blev avslagen.

Miljöfrågorna har genom åren behandlats 
mycket styvmoderligt av kommunen. Det pågick t ex ett 
stort Agenda 21-arbete för ett antal år sedan, som 
engagerade många människor, men resultatet av det 
följdes aldrig upp utan arkiverades bara. Aina-Karin 
Hellström gjorde en stor insats på sin tid men tjänsten 
drags in. Vi tror att natur- och miljöfrågorna måste få en 
egen handläggare, en kommunekolog eller annan person 
med adekvat utbildning, annars kommer dessa frågor 
aldrig att få tyngd i kommunen.

Det finns andra tjänster 
(konsument- och äldreombudsman) 
som vi prioriterar än en anställning av 
en kommunekolog. Nuvarande modell 
tycker vi fungerar bra i dagsläget. 

Inget svar Inget svar

Vi har inte själva kartlagt all tätortsnära 
natur. Alliansen har efter lång betänketid beslutat om 
en Grönplan som dock dröjer. Det viktigaste området 
för tillfället är Kristinebergsskogen som, av många 
olika skäl, inte borde få bebyggas.

Vänsterpartiet är sedan länge motståndare 
till exploatering av Kristinebergsskogen, som vi anser 
ska sparas som det stora, sammanhängande, 
tätortsnära, omväxlande och värdefulla naturområde det 
är. Skogen används mycket och med vissa insatser, som 
vi beskrev i en broschyr inför förra valet, kan området 
göras ännu mer attraktivt för Vallentunaborna och särskilt 
för barnen. 

Vi tycker att man bör bevara så 
mycket som möjligt av naturområdena 
kring Vallentuna centrum. Efter att ha 
inrättat en ”Stenålderspark” vid 
Mörbyvägen 38-36 (Och därmed enligt 
oss förstört den unika skog som fanns 
där.) och den park som försvann vid 
bygget av Kulturhuset så anser vi att 
man bör lugna ned sig med framtida 
exploateringar som drabbar stora 
grönområden kring centrum. 

Inget svar Inget svar

Ja, även här har vi lagt en motion som 
blev bifallen. Försök pågår i liten skala inom 
skolbespisningens inköpsorganisation.

När vi har tagit upp frågan om att föra in 
krav på kravmärkta och lokalt producerade livsmedel i 
mån av tillgång i kommunens upphandling av mat till 
skolor och institutioner har vi tidigare fått svaret att det 
har varit emot lagen om offentlig upphandling. En 
ändring (eller uppluckring?) gör det nu tydligen möjligt att 
ställa sådana krav och vi anser att det är självklart att 
kommunen ska göra det. 

Ja, absolut. Det är något vi stödjer 
helhjärtat. 

Inget svar Inget svar



Ja det är extremt viktigt. Också här har vi 
lagt en motion som är under behandling. Till att börja 
med behöver en nulägesanalys göras för att se var 
giftiga ämnen finns, var de kommer in och var de 
flödar ut. Därefter behöver en handlingsplan göras för 
att i första steget minimera flödena och i andra steget 
stänga flödena. Vi har också föreslagit att förskole- och 
skolpersonal skyndsamt får en utbildning i dessa 
frågor, förslagsvis med stöd av 
Naturskyddsföreningens material.

Självklart ska giftiga ämnen bort ur barnens 
miljö! Hur det kan gå till vet jag tyvärr för litet om, men 
det finns säkert metoder och goda exempel från andra 
kommuner.

Vi tycker att det är något man ska 
titta närmare på. Att erbjuda våra barn 
möjlighet att vistas i en giftfri miljö 
anser vi är självklart.

Inget svar Inget svar

Ja kommunen behöver vara i framkant 
och visa på goda exempel för att stimulera 
kommuninvånarna på olika sätt att följa efter 
t ex genom demoprojekt, förenklande regelverk, 
ekonomiskt stöd etc. Även i detta ämne har vi lagt en 
motion. Kommunen behöver också hjälpa till med 
laddinfrastruktur.

Solenergi kan säkert användas i mycket 
större utsträckning men hur har vi inte diskuterat än. 
Något att ta upp i samband med konkretiseringen av 
miljöpolicyn!

Nej. Inget svar Inget svar

Ja, långsiktigt kommer det vara billigare 
än de fossildrivna kommunen nu har. Vallentuna 
kommuns bilpark är en av landets sämsta enligt Gröna 
Bilisters mätningar.

Ja, elbilar bör användas av kommunen i de 
fall där det är möjligt.

Ja, om man hittar fordon som är 
lämpliga både ekonomiskt och hållbart 
till kommunens verksamhet.

Inget svar Inget svar



Se tidigare svar avseende motioner vi 
lagt. Vi har lagt andra motioner såsom att kommunen 
bör inrätta ett hållbarhets nätverk med näringslivet, 
anställa en hållbarhetscontroller, anställa en 
konsumentvägledare, restaurering av 
Angarnsjöängen, källsortering av sopor m m. Vi har 
också påpekat bristen i målstyrningsdokument samt 
att beslutade planer/mål såsom Grönplanen och 
miljömål aldrig tas fram. En del leder till resultat som t 
ex seminarium kring förbättring av målstyrning. Vi 
försöker vara aktiva ut mot lokalsamhället, med 
seminarier, insändare och enskilda samtal för att ta 
del av och dela med oss av frågor, kunskap och idéer.

Se ovan.  Vi har lyft fram att miljöfrågor 
måste tas med i planeringen av bostadsområdena, 
t ex ska dessa läggas nära allmänna kommunikationer. 
Vi har föreslagit att kommunen ska ha som slogan 
"Vallentuna - kommunen där vi cyklar" och lämnat in en 
rad synpunkter på cykelplanen. Vi har efterlyst 
bussringlinjer och matartrafik till Roslagsbanan. 
Därutöver kan tilläggas att vi i vårt nya 
kommunalpolitiska program under rubriken Natur & miljö 
tar upp en rad större och mindre miljöfrågor. Vi föreslår 
exempelvis att kommunen inrättar en bilpool, att fler 
parker, lekplatser och sportområden (som exempelvis i 
Åkersberga) ska anläggas och att en mindre 
återvinningscentral ska inrättas nära allmänna 
kommunikationer i centrala Vallentuna.

Vi har stött bland annat inrättande 
av naturskola. Vi har ett aktivt arbete 
kring kommunens miljöfrågor i vår 
lokala SD-förening.

Inget svar Inget svar
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