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Utdrag ur Valenkät 2022. Skickades till partierna i Kungälvs kommun.  
 
Naturskyddsföreningen i Kungälv skickade en valenkät med 6 frågor till samtliga partier i Kungälvs 
kommun.  
 
Utskicket gjordes 9 maj och svaren på enkäten sammanställdes i slutet av juli.  
Samtliga partier utom Centerpartiet har svarat på enkäten.  
Enkäten kunde besvaras med Ja eller Nej med möjlighet att kommentera svaret 
 
Fråga 4 Ny Grönplan. Den nuvarande Grönplan för Kungälvs kommun beslutades i KF 2006. Boverket 
och Naturvårdsverket publicerade i januari 2022 en ny vägledning för hur kommuner kan arbeta med 
grönplaneringen, fatta beslut om målsättningar, strategier, ställningstaganden och riktlinjer för 
arbetet. Grönplanen är därför en viktig pusselbit i en hållbar samhällsplanering och ett verktyg för att 
arbeta med miljömålen och Agenda 2030. Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om 
en ny, uppdaterad Grönplan och om att tillföra resurser för att utarbeta den? När under 
mandatperioden?  
 

Liberalerna 
 

Så fort vi får makten i Kungälv. Det är av yttersta vikt att vi uppdaterar Grönplanen 
och vi anser att det borde gjorts för länge sedan.  
 

Kristdemokraterna 
 

Så snart det är möjligt  
 

Moderaterna 
 

Att ha ett hållbart miljöarbete är viktigt för oss och en grönplan är bara ett medel i 
arbetet. Vi arbetar för att koppla ihop alla våra beslut till Agenda2030 och kommer 
påbörja arbete med ny översiktsplan där markklassificering och markanvändning ska 
göras tydligare än idag. Ser därför inte att just en separat grönplan som inte tar 
hänsyn till helheten skulle bli ett stöd i planeringen 

Miljöpartiet 
 

Kungälvs kommun är i stort behov av en aktuell grönplan - och en modern 
naturvårdsplan. MP stöder och verkar för att såväl grönplan som ny naturvårdsplan 
upprättas. Och sedan efterlevs!  
 

Vänsterpartiet 
 

Ja, det är viktigt att inventera och utveckla våra grönområden mer tillgängliga för  
våra medborgare.  
 

Utvecklingspartiet 
 

Beroende på hur valresultatet faller ut, vi måste finna bra pålitliga 
samarbetspartners för detta arbete. Ingår i vår paroll att utvecklas med eftertanke 
inom alla områden  
 
 

Sverigedemokraterna 
 
 

Planering och uppföljning är något vi varit kritiska under lång tid och till tidigare 
styre. Tillväxten har varit så enorm att man kärnverksamhet men också en 
strukturerad planering. Att ha en  
 
 

Socialdemokraterna 
 

Svar på fråga 4 om Grönplan 
Se svar på fråga 2, vi går till val på att bevara och utveckla kommunens 
grönområden, bäckar och dungar i stadsnära rum. Vi arbetar alltså vidare med 
styrdokument Agenda 2030 som vi infört och VGR målen www.hallbartVG.se  
Svar på fråga 2 om närnatur 
Frågan är prioriterad. Socialdemokraterna går tydligt till val på en grön frisk 
stadsutveckling i hela kommunen.  
Alla medborgare behöver gröna lungor, en plats för vila, natur och rekreation. Vi vill 
bevara och utveckla kommunens grönområden, bäckar och dungar i stadsnära rum. 
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Det ska vara snyggt, rent och tryggt. Den moderna stadsmiljön måste ha ett större 
utbud av naturliga och aktiva mötesplatser som exempelvis utegym, parkbänkar och 
bord för fika- och möjlighet att äta tillsammans. Det skall finnas rinnande vatten  
att släcka sin törst med varma dagar och tillgängliga toalett- och ombytesrum för 
alla. Socialdemokraterna vill också se nytänk med fruktlundar som har blommande 
växter, bärbuskar och fruktträd. Detta gynnar lokala ekosystemen och pollinerande 
insekter. Blommor är vackert och frukt är gott, sådana grönområden skapar glädje, 
plats för promenader, motion och friluftsliv, vilket stärker folkhälsan. Att kunna 
plocka bär och frukter i offentlig miljö är till glädje för alla, inte bara barnen. Barnens 
plats i staden är given och central, ska och kommer alltid vara långt viktigare än bilen 
och/eller fastighetsägare eller affärsintressen. Vid all nybyggnation skall det alltid 
ställas höga och tydliga krav på lekplatser och barnanpassade miljöer, det gäller i 
hela kommunen. Vi ser nu hur Kungälv moderniseras från en ort till en modern stad 
med handel, stadspuls, liv och rörelse mellan husen. Vi välkomnar det nya Kungälv 
och vill att medborgarna själva, inte minst barn, i samråd skall kunna vara mer 
delaktiga i stadens utformning och utveckling. Inte minst planeringen av staden vid  
älven med älvpromenad, grönskande lugna platser för alla behov, nya 
bostäder,mötesplatser, hamnar och stadsstråk. De stadsnära gång och 
motionsspåren behöver bli fler och belysta. Det gynnar folkhälsa, trivsel och 
trygghet.  
● Fler och bättre lekplatser i hela kommunen  
● Fruktlundar på alla orter och i staden  
● Stadsnära motionsspår ska ha bra belysning  
● Moderna träningsplatser och utegym för alla i stadsnära miljö  
● Ökat inflytande för barn och medborgare i stadsplaneringsprocessen  
 

 


