
Enkät till politiker i Gnesta inför valet 2022 
 

Naturskyddsföreningen Daga Gnesta och Omställning Gnesta, båda politiskt 
oberoende, genomförde under sommaren en enkät utformad genom ett antal 
miljörelaterade frågor, riktade till de politiska partier som verkar i Gnesta 
kommun. Samtliga partier fick samma frågor. Svar har inkommit från V, S, MP, 
Fi, KD och M, medan C, L och SD inte avgett något svar. 

Här nedan ser du hur partierna svarat. 

FRÅGORNA 
A. Gnesta kommun har under en längre tid haft problem med sämre miljöstatus i sjöar (tilL 

exempel Kyrksjön i Björnlunda och Frösjön i Gnesta) samt tekniska problem med reningsverk, 
både för avlopp och dricksvatten, som hotar både miljö och utveckling av infrastruktur. Hur 
avser ert parti att arbeta med vattenfrågorna utifrån ett hållbart miljöperspektiv? 
 

B. Gnesta kommun har liksom andra kommuner ansvaret att långsiktigt säkra naturområden för 
biologisk mångfald och friluftsliv. Vandring i skog och mark har utifrån mångårig forskning 
ansetts vara den viktigaste källan till en god fysisk och psykisk hälsa och särskilt nu efter 
pandemin har intresset att vara ute i naturen ökat kraftigt. I kommunen saknas ett 
naturreservat som garanterar långsiktigt skydd. Lötbodal är ett bra exempel på ett 
kommande kommunalt naturreservat, Södertuna slottspark ett annat. Hur tänker ert parti  
agera i denna fråga? 
 

Resterande frågor - om vilka satsningar inom klimat- och miljöområdet, som 
kommunen är beredd att göra för att nå målen i Parisavtalet - besvaras i en 
matris under respektive parti. 

----------------------------------------------------------------------- 

SVAREN 
Socialdemokraterna 
Svar på fråga A: 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och våra sjöars och vattendrags välmående har stor betydelse för 
att kunna använda vatten som livsmedel. Vi socialdemokrater värnar miljön och vill kunna lämna 
över ett samhälle till kommande generationer. Gnesta kommuns vattenförsörjning och 
reningsprocesser ska därför vara hållbara. Under den kommande mandatperioden är en av de allra 
viktigaste frågorna att säkra vattenförsörjningen i Gnesta tätort. Kommunfullmäktige har beslutat om 
en ny vattentäkt i Klemmingen och det är med en ambitiös tidsplan som pekar ut att vatten i Gnesta 



tätort ska finnas år 2026. Det är den snabbaste tidsplanen med beaktande av bland annat tid för 
tillståndsprocesser.   

En annan viktig fråga under den kommande mandatperioden är att säkra en hållbar lösning för 
avloppshanteringen. Kommunfullmäktige har beslutat om en inriktning och arbetet för förbättrad 
avloppshantering genomföras enligt den lösning som redan beslutats av kommunfullmäktige. 
Investeringar har gjorts i nuvarande reningsverk och reningsprocesserna kontrolleras fortlöpande. 
Det finns utmaningar och arbetet med att optimera slamhanteringen som har pågått har gett resultat 
och det arbetet behöver fortsätta.  

Svar på fråga B: 

I Gnesta kommun finns en rik och skiftande natur. Naturen för Gnesta kommun är av betydelse då 
naturen erbjuder möjligheter för avkoppling och aktiviteter. Vi Socialdemokrater vill slå vakt om den 
fina naturen genom att bevara de tysta och opåverkade områdena som pekas ut i kommunens 
översiktsplan. Lötbodal är ett mycket viktigt rekreationsområde för Gnestaborna. Att inrätta ett 
naturreservat kan vara ett bra sätt att säkerställa området för framtiden. Det finns frågetecken att 
räta ut först - t ex hur existerande verksamhet kan påverkas av en sån förändring - men i grunden är 
vi positiva till förslaget till ett kommunalt naturreservat.  
 

Fråga Ja Nej  Kommentera om ni så vill ert svar här. 

  

1. Forskningen visar att 
Sverige bör nå nollutsläpp 
redan 2035 för att göra sin 
del av Parisavtalet. Bör 
kommunen ha uppnått 
nollutsläpp till år 2035?  

x  Det vore önskvärt att kommunen ska ha 
uppnått nollutsläpp år 2035. Gnesta 
kommun är en av kommunerna som har 
bättre förutsättningar. Vi ser dock att det 
kan vara svårt att mäta utsläpp i 
kommunens olika verksamheter. Vi ser 
gärna att det finns en nationell samsyn 
om hur utsläppen ska beräknas. 

 

2. Gnesta kommun bör verka 
för en ökad användning av 
el- och hybridbilar. Vill ni 
investera i fler laddstolpar? (I 
så fall kommentera gärna 
när, var och hur) 

x  Under mandatperioden har ett 20-tal 
laddningsstolpar installerats för externt 
bruk. Vi ser gärna en utbyggnad av 
laddningsstolpar i samband med 
kommande byggnationer.  

 3. Ska kommunen verka för 
att bygga fler cykelbanor, till 
exempel utmed väg 57”? 

x   

4. Ska kommunen investera i 
elförsörjning och fjärrvärme 
som är utsläppsfria (vind, 
solvärme, bergvärme, 
spillvärme mm)? 

x  Vi vill att kommunen ska fortsätta att 
investera i elförsörjning som är 
utsläppsfria, i synnerlighet vid kommande 
nybyggnationer.  



5. Ska kommunen stärka 
kommunens skogar, 
naturområden och parker 
som kolsänkor? 

x   

 

 

6. Ska kommunen satsa mer 
på att restaurera våtmarker? 

x x Våtmarker är viktiga livsmiljöer för djur 
och växter. Våtmarker är också naturliga 
reningsverk för näringsämnen som fosfor 
och kväve. Vi värnar naturen och är inte 
främmande för att se över restaurering av 
våtmarker kan göras.  

7. Anser ni att kommunen 
ska verka för utökade 
möjligheter för invånarna att 
själva odla sina livsmedel? 
Tex genom att anlägga fler 
koloniträdgårdar. 

x   

8. Ska kommunen beakta 
klimatpåverkan vid all 
upphandling och inköp av 
livsmedel och andra varor 
och tjänster? 

x   

9. Vill ni säkerställa att 
kommunens placeringar av 
kapital är klimatneutrala? 

X  Ja i största möjligaste mån.  

10. Ska kommunen ställa 
krav på klimatbudget vid 
markanvisningar och 
exploateringsavtal? 

x X Vi anser att när kommunen är markägare 
ska vi ställa krav som är gynnar klimatet.  
Vi ser en svårighet att kräva rigorösa krav i 
samtliga fall.   

 

Miljöpartiet 
Svar på fråga A: 

Vi i Miljöpartiet Gnesta håller helt med om att Gnestas sjöar och vattendrag försummats under 
många år och att vi nu behöver ta krafttag för att förändra det. Vi vill skydda ekosystemen i Frösjön- 
Sigtunaån-Sillen genom att prioritera insatser för att utreda, skydda och återställa dem. 
För att stoppa utsläppen i Sigtunaån behövs på kort sikt att vi undviker nödutsläpp, vilket kräver att 
kommunen tar in extern kompetens och antagligen en tillfällig nödlösning. Kommunen kan utöver 
detta se till att sänka trycket på vårt reningsverk genom att minska mängden dagvatten och andra 
källor som inte ska vara där. På längre sikt vill vi investera i en ny lösning för avloppet, där vi i första 
hand vill att kommunen ansluter till Himmerfjärdsverket och med det får både bra kompetens och 
långsiktiga tekniska lösningar. 
 
Gnesta kommun har under de senaste åren inte varit med i de undersökningar och projekt för 



ekosystemen i Sillen som genomförts, något som borde ha varit självklart. Både Frösjön och Sillen 
behöver stora insatser, där samarbete med kringliggande kommuner och resurser för undersökningar 
och lösningar krävs. Ekosystemen i våra sjöar och åar är komplexa, och det finns därför heller inte 
några enkla lösningar. Ett första steg är att kommunen axlar ansvaret för vårt vatten och avsätter 
resurser för att förbättra det, i första hand vad gäller Sillen men också på sikt för Frösjön, Kyrksjön 
och andra sjöar med dålig ekologisk status. Det kommer vara ett av de allra första stegen vi i 
Miljöpartiet tar om vi är med och styr Gnesta under nästa mandatperiod. 
Vad gäller dricksvattnet har vi i många år lagt förslag om att stärka upp VA-enheten och börja planera 
för en ny vattentäkt. Nu ser det arbetet ut att till slut komma i hamn, där vårt fokus nu är att se till 
att kostnaderna fördelas rättvist och att vi fortsätter vårt arbete med att använda vårt dricksvatten 
ansvarsfullt. 

Svar på fråga B: 

Ett av våra viktigaste vallöften är att påbörja processen att skydda Lötbodal långsiktigt och göra det 
till ett kommunalt naturreservat. Tyvärr ser vi idag att en stor mängd död skog kommer att behöva 
avverkas på kort sikt på grund av granbarkborren, därför är det extra angeläget att kommunen 
snabbt tar fram en långsiktig strategi för vad vi ska nyplantera och vilka insatser som krävs. Det är 
helt avgörande att vi nu börjar skapa en hållbart brukad skog, både för den biologiska mångfalden 
och för friluftslivet. Vi vill också göra fler naturområden lättare att hitta till och besöka, genom en 
satsning på förbättrad information och tillgänglighet. Den nyligen gjorda inventeringen av Södertuna 
slottspark visar att området är särskilt värt att bevara för framtiden, som vi vill titta närmare för att 
skydda mot exploatering och för ökad möjlighet att besöka. 
 

Fråga Ja Nej  Kommentera om ni så vill ert svar här. 

  

1. Forskningen visar att 
Sverige bör nå nollutsläpp 
redan 2035 för att göra sin 
del av Parisavtalet. Bör 
kommunen ha uppnått 
nollutsläpp till år 2035?  

X  Vi har vid flera tillfällen lagt förslag om 
att Gnesta kommun ska börja arbeta mot 
Sveriges Miljömål och däribland 
nollutsläpp till 2035. 

2. Gnesta kommun bör verka 
för en ökad användning av 
el- och hybridbilar. Vill ni 
investera i fler laddstolpar? (I 
så fall kommentera gärna 
när, var och hur) 

X  Vi vill kraftigt öka kommunens 
investeringar i laddinfrastruktur, med 
betoning på allmännyttan där 
hyresgäster idag har allt för dåliga 
möjligheter att följa med i 
elektrifieringen. 

 3. Ska kommunen verka för 
att bygga fler cykelbanor, till 
exempel utmed väg 57”? 

X  Vi vill ha cykelbanor som binder ihop 
Mälby med Björnlunda via Gnesta. I första 
hand bör vi invänta Trafikverkets 
utredning men om de inte kommer att 
bekosta en cykelled till Björnlunda bör 
kommunen göra det. 

4. Ska kommunen investera i 
elförsörjning och fjärrvärme 

X  Vi har vid flera tillfällen lagt förslag om 
att kommunen ska investera i hållbar 



som är utsläppsfria (vind, 
solvärme, bergvärme, 
spillvärme mm)? 

energi med ett tydligt uppdrag till 
Gnestahem och Gnesta Förvaltning AB att 
bygga solceller där det är möjligt. 

5. Ska kommunen stärka 
kommunens skogar, 
naturområden och parker 
som kolsänkor? 

X  Vi går till val på att öka skyddet av skog 
och öka nyplanteringen av träd och 
grönytor i tätorterna. Vi vill satsa på bättre 
information och ökad tillgänglighet för 
våra naturområden. 

 

 

6. Ska kommunen satsa mer 
på att restaurera våtmarker? 

X  Våtmarker är helt avgörande för att öka 
vårt upptag av koldioxid, där vi vill att 
kommunen ska samarbeta med 
Länsstyrelsen och även anlägga egna där 
det är rimligt. 

7. Anser ni att kommunen 
ska verka för utökade 
möjligheter för invånarna att 
själva odla sina livsmedel? 
Tex genom att anlägga fler 
koloniträdgårdar. 

X  Vi vill se fler odlingslotter på Frönäs och 
på de områden där intresset finns. 
Särskilt viktigt är det att skapa 
möjligheter för dem som bor i hyresrätt. 

8. Ska kommunen beakta 
klimatpåverkan vid all 
upphandling och inköp av 
livsmedel och andra varor 
och tjänster? 

X  Upphandling är en av de viktigaste 
styrmedlen för vårt ekologiska fotavtryck 
i kommunen. Vi vill att kommunen ska ha 
mål om minskad miljö- och 
klimatpåverkan av den mat som serveras, 
där vi avsevärt ska minska de utsläpp av 
växthusgaser som maten skapar. 
Kommunen ska skapa förutsättningar för 
och ställa tydliga krav på minskat 
matsvinn, ökad andel ekologisk mat och 
hållbar produktion.  

 

9. Vill ni säkerställa att 
kommunens placeringar av 
kapital är klimatneutrala? 

X  Vi har idag en ganska ambitiös 
hållbarhetsprofil på vår aktieportfölj där vi 
gärna skulle se skärpta skrivningar kring 
just klimat- och miljöhänsyn. 

10. Ska kommunen ställa 
krav på klimatbudget vid 
markanvisningar och 
exploateringsavtal? 

X  Om vi ska ställa om till en koldioxidfri 
kommun på 15 år så är byggandet 
avgörande. Vi till att Gnesta ska anta en 
plan för cirkulärt byggande med tydliga 
riktlinjer inom byggnation och konkreta 
åtgärder och en tidsplan för 



genomförande. Planen ska innefatta såväl 
nybyggnation som renoveringar samt 
metoder för återbruk. All nybyggnation på 
kommunal mark ska vara klimatneutral 
eller klimatpositiv. 

    

 

Vänsterpartiet 
Svar på fråga A: 

Bortsett från klimatförändringarna är den mest akuta miljöfrågan i Gnesta kommun att ta hand om 
vårt eget bajsvatten och värna vårt grundvatten. Att få till en godtagbar avloppslösning är extremt 
viktigt då det gamla reningsverket i Gnesta ofta breddar och släpper ut orenat avloppsvatten i 
Sigtunaån. Vi kommer att driva att få till ett beslut så fort som möjligt om vi ska bygga nytt 
reningsverk eller om vi ska transportera avloppsvatten till Himmerfjärdsverket. Om vi inte kan lösa 
avloppsfrågan, hur ska vi då klara att ställa om hela samhället? 
 
Vänsterpartiet har hårt drivit att Gnesta kommun ska ta ansvar för VA-frågan, både vad gäller 
dricksvatten och reningsverk. God vilja räcker tyvärr inte. För att klara av den nödvändiga förnyelsen 
av kommunens anläggningar och på sikt även kunna förbättra miljöstatusen i våra sjöar vill vi stärka 
VA-enheten och söka ett organisatoriskt samarbete med andra kommuner. 
 
Svar på fråga B: 

Vi stödjer idén om ett kommunalt naturreservat och både Lötbodal och Södertuna slottspark är 
intressanta kandidater. Vi anser att det är väldigt viktigt att det upprättas en långsiktig plan för hur 
man ska bruka marken och ta hand om skogen på ett ansvarsfullt, ekologiskt och klimatmässigt 
hållbart sätt. Lötbodal är till exempel angripen av granbarkborren och det är viktigt att rätt åtgärder 
vidtas för att angreppet inte sprids. 
 

Fråga Ja Nej  Kommentera om ni så vill ert svar här. 

  

1. Forskningen visar att 
Sverige bör nå nollutsläpp 
redan 2035 för att göra sin 
del av Parisavtalet. Bör 
kommunen ha uppnått 
nollutsläpp till år 2035?  

Ja  Alla måste dra sitt strå i stacken, så även 
Gnesta kommun. Det handlar mycket om 
att göra klimatsmarta investeringar de 
kommande 10 åren, ställa krav i 
upphandlingar och vid bostadsbyggande, 
byta ut fordonsflottan och underlätta 
hållbara transporter. 

2. Gnesta kommun bör verka 
för en ökad användning av 
el- och hybridbilar. Vill ni 
investera i fler laddstolpar? (I 

Ja  Vi har med i vårt valmanifest att 
laddstolpar ska göras tillgängliga på alla 
kommunens parkeringar även i 
ytterområdena Stjärnhov, Björnlunda och 
Laxne. Detta arbete måste påbörjas så 



så fall kommentera gärna 
när, var och hur) 

fort som möjligt för att möjliggöra 
omställningen. 

 3. Ska kommunen verka för 
att bygga fler cykelbanor, till 
exempel utmed väg 57”? 

Ja  Ja absolut. Utmed väg 57 är 
problematiken att Trafikverket äger vägen. 
Men vi vill verka för att det ska hända. 

4. Ska kommunen investera i 
elförsörjning och fjärrvärme 
som är utsläppsfria (vind, 
solvärme, bergvärme, 
spillvärme mm)? 

Ja  Kommunen ligger långt efter privata 
aktörer när det gäller solpaneler och andra 
klimatvänliga investeringar, som dessutom 
ofta bär sig själva ekonomiskt och minskar 
sårbarheten för höga elpriser. Här skulle 
mycket mer kunna göras än idag. 

5. Ska kommunen stärka 
kommunens skogar, 
naturområden och parker 
som kolsänkor? 

Ja  Kommunen ska verka för ett 
ansvarstagande jordbruk och skogsbruk. 
Urbana kolsänkor i form av utökade 
grönområden som sköts klimatsmart kan 
bli en liten men viktig pusselbit i 
klimatomställningen. 

6. Ska kommunen satsa mer 
på att restaurera våtmarker? 

Ja  Utdikade våtmarker är en stor källa till 
utsläpp av växthusgaser och här finns stor 
potential för att göra skillnad. 

7. Anser ni att kommunen 
ska verka för utökade 
möjligheter för invånarna att 
själva odla sina livsmedel? 
Tex genom att anlägga fler 
koloniträdgårdar. 

Ja  Ökad självhushållning är inte ett mål för 
oss men kommunen bör underlätta och 
möjliggöra sådana initiativ från 
medborgare och föreningsliv om de finns. 
Koloniträdgårdar fyller också ett socialt 
syfte särskilt för de som inte har tillgång 
till egen trädgård. 

8. Ska kommunen beakta 
klimatpåverkan vid all 
upphandling och inköp av 
livsmedel och andra varor 
och tjänster? 

Ja  Klimatpåverkan ska definitivt vara ett av 
de kriterier som kommunen beaktar i 
inköp och upphandlingar. Det är också 
viktigt med tydliga mål för hur utsläppen 
ska minska på sikt. 

9. Vill ni säkerställa att 
kommunens placeringar av 
kapital är klimatneutrala? 

Ja  Vi har krävt att kommunen kontinuerligt 
ser över sina placeringar och flyttar pengar 
från företag eller fonder som är 
klimatskadliga. Precis som vi tog initiativ 
till att sälja allt som har med ryska bolag 
att göra. 

10. Ska kommunen ställa 
krav på klimatbudget vid 
markanvisningar och 
exploateringsavtal? 

Ja  Vi är för det i princip men det förutsätter 
enhetliga nationella eller regionala 
riktlinjer för hur en sådan budget ska 
utformas, beräknas och bedömas. Risken 



är att små kommuner annars kan få 
problem att hantera frågan. 

 

Feministiskt initiativ 
 
Svar på fråga A: 

Feministiskt initiativ i Gnesta är medvetna om de problem som ett antal sjöar i kommunen har, bland 
annat med onaturlig övergödning, och vi har därför satsat resurser på att rena sjöar i vår budget som 
vi presenterade 2021. Vi vill lägga ca 5 miljoner på detta under 2 år framöver. Det handlar både om 
att minska utsläppen från exempelvis bondgårdar och att titta närmare på var okända utsläpp 
kommer ifrån. Vi vill satsa på tekniska lösningar som snabbt upptäcker E-coliebakterier i Frösjön, och 
ny reningsteknik i Sigtunaån mot Sillen. Vi vill att Gnesta kommun tar del av en forskningsstudie från 
Uppsala Universitet som nyligen pågick i Gnesta om avfallshantering och cirkulär ekonomi ”Gnissel i 
maskineriet.” Den studien har stämmer mkt överens med hur Fi Gnesta ser på hur avfall bör 
hanteras. 
 
Svar på fråga B: 

Vi vill gärna ha fler skyddade naturområden i Gnesta kommun. De verksamheter som finns i 
områdena skall om möjligt samtidigt kunna fortsätta sin verksamhet, och då är det viktigt att ha en 
dialog med dem det påverkar. Vi vill inventera värdefulla naturområden och satsar 247.000 kr på det 
under en treårsperiod, detta för att veta vart kommunen bäst skall påbörja bevarande insatser. 
 
 

Fråga Ja Nej  Kommentera om ni så vill ert svar här. 

  

1. Forskningen visar att 
Sverige bör nå nollutsläpp 
redan 2035 för att göra sin 
del av Parisavtalet. Bör 
kommunen ha uppnått 
nollutsläpp till år 2035?  

Ja  Ja och steg ett är att ha en uppdaterad 
hållbarhetsplan och ha ett aktivt arbete 
med Agenda 2030.  

Vi är det enda partiet som velat att 
kommunen skall utgå både från de 
miljömässiga och sociala problemen när 
vi tar fram en ny hållbarhetsplan. 

Fi har föreslagit att Gnesta kommun bör 
utlysa klimatnödläge. Vi har vid flera 
tillfällen debatterat för fler indikatorer på 
klimatomställning i Gnesta.  

Vi har också skrivit motioner, 
valplattform och budget med klimatet 
som prioriterat område. Exempelvis så 
vill vi ha vegetariskt som norm i allt 
kommunalt. 



 

2. Gnesta kommun bör verka 
för en ökad användning av 
el- och hybridbilar. Vill ni 
investera i fler laddstolpar? (I 
så fall kommentera gärna 
när, var och hur) 

Ja   

 3. Ska kommunen verka för 
att bygga fler cykelbanor, till 
exempel utmed väg 57”? 

Ja  Fler cykelvägar behövs både på landsväg 
och i tätort. Det tar lång tid delvis pga en 
del vägar inte ägs av kommunen. 
Exempelvis sträckan mellan Björnlunda 
och Gnesta. Men vi måste trycka på mer 
för att få till det så fort som möjligt.  

 

4. Ska kommunen investera i 
elförsörjning och fjärrvärme 
som är utsläppsfria (vind, 
solvärme, bergvärme, 
spillvärme mm)? 

Ja  Kommunen använder redan i dag 
utsläppsfri elvärme enligt miljö -
strategen.  

Många hushåll i Gnesta investerar i 
solpaneler, det är positivt.  

Vi vill att Gnesta energi optimerar alla 
bostäder som är i kommunal regi. 

Vi tycker det är en bra idé att samhället 
ställer om och blir fria från beroende av 
kärnkraft. 

 

5. Ska kommunen stärka 
kommunens skogar, 
naturområden och parker 
som kolsänkor? 

Ja  Kommunen behöver satsa på fler 
områden där skogen är orörd. Då behövs 
fler naturreservat. Kalhyggen bör 
minimeras. 

 

 

 

6. Ska kommunen satsa mer 
på att restaurera våtmarker? 

Ja  I vår budget föreslår vi att Gnesta 
kommun skall uppmuntra fler våtmarker, 
genom exempelvis LONA bidrag som 
finns att söka från Länsstyrelsen. 
Privatpersoner kan bidra till fler 
våtmarker på sin mark i kommunen 
genom dessa bidrag. 



 

7. Anser ni att kommunen 
ska verka för utökade 
möjligheter för invånarna att 
själva odla sina livsmedel? 
Tex genom att anlägga fler 
koloniträdgårdar. 

Ja  Att premiera kollektiva ägandeformer där 
odling är ett område. Vi vill att 
kommunen investerar i återbruk och 
cirkulär ekonomi. 

Vi ser positivt på kolloniträdgårdar. 

 

8. Ska kommunen beakta 
klimatpåverkan vid all 
upphandling och inköp av 
livsmedel och andra varor 
och tjänster? 

Ja  Vi har föreslagit vegetariskt som norm, 
med tanke på att vegetariskt är bättre för 
klimatet än kött. Vi vill att lokala, 
rättvisemärkta och ekologiska 
matprodukter prioriteras. 

 

Vi vill satsa 50,000 kr på lokala initiativ 
och 50.000 kr på ungas organisering 
under en treårsperiod för att främja 
initiativ för hållbar utveckling.  

 

9. Vill ni säkerställa att 
kommunens placeringar av 
kapital är klimatneutrala? 

Ja   

10. Ska kommunen ställa 
krav på klimatbudget vid 
markanvisningar och 
exploateringsavtal? 

Ja   

 

 

Moderaterna 
Svar på fråga A: 

a. Moderaterna ser positivt på att etablera olika forskningsprojekt för att skapa bättre miljöstatus i 
sjöar såsom Kyrksjön eller Frösjön, dels för att ta reda på orsak i den mån vi inte redan har kunskap 
om det idag och dels för att se vilka åtgärder en kommun kan vidta för att komma tillrätta med 
problem. Det finns många goda exempel på lyckade forskningsprojekt via exempelvis Länsstyrelsen 
eller andra organisationer.  
b. Vad gäller tekniska problemen med reningsverket i Gnesta tätort så har flera större investeringar 
gjorts redan 2015 och fler har beslutats om för att lösa de akuta problemen. Därtill finns det ett 
beslut sedan tidigare i Kommunfullmäktige om att en koppling till Himmerfjärdsverket är önskvärd 
när volymerna närmar sig den mängd att kommunen måste skaffa mer kapacitet, detta har vi arbetat 
med under innevarande mandatperiod och vi kommer att fortsätta arbetet om vi får fortsatt 



förtroende. Moderaterna har önskat delge information till hela kommunstyrelsen, vilket har gjorts de 
senaste åren, för att vi inte ska tappa takten i beslutsfattandet.  

  
Svar på fråga B: 

Det är positivt att så många hittat ut i skog och mark, inte minst under pandemin. Vi ser gärna att fler 
flyttar till eller besöker vår kommun för att få uppleva vår egen Sörmländska pärla. Kommunen har, 
enligt Gnesta kommuns egen hemsida, 21 stycken naturreservat, vilket Moderaterna i dagsläget ser 
som tillräckligt. Om en privat markägare själv önskar göra naturreservat av sin egen mark får de 
bestämma det själva.  
b. Vad gäller exemplet Lötbodal så är det ett mycket viktigt rekreationsområde för våra 
kommuninvånare som vi verkligen ska ta om hand om. Vi vill gärna prioritera plantering av nya träd 
för att täcka upp för de förluster som granbarkborren skapat. Vi vill dock inte se ett naturreservat 
utan vi vill att våra kommuninvånare ska kunna vara med och påverka på utformning och innehåll i 
rekreationsområdet över tid.  
c. Södertuna Slottspark är privatägd varför vi ser det som naturligt att markägaren själv ska ha 
rådrum över den utveckling man vill se ske. Det finns redan idag en mängd lagar och regler som 
ämnar att skydda olika naturvärden, varför vi inte ser att kommunen ska ta någon annan ståndpunkt.  

  
Fråga  Ja   Kommentera om ni så 

vill ert svar här.  
1. Forskningen visar att 
Sverige bör nå nollutsläpp 
redan 2035 för att göra 
sin del av Parisavtalet. Bör 
kommunen ha uppnått 
nollutsläpp till år 2035?  

Ja  Moderaterna anser att 
kommunen ska göra sitt 
för att uppfylla sin del av 
Parisavtalet inom de 
områden som vi kan 
påverka själva. Vi ska dock 
inte ta över ansvaret från 
medborgare eller 
företagare för deras delar, 
men vi kan göra vad vi kan 
för att underlätta.  

2. Gnesta kommun bör 
verka för en ökad 
användning av el- och 
hybridbilar. Vill ni 
investera i fler 
laddstolpar? (I så fall 
kommentera gärna när, 
var och hur)  

Ja  Moderaterna anser att 
det är positivt med en 
ökad användning av el- 
och hybridbilar och vill 
därför underlätta för fler 
stolpar. Dock ska inte 
kommuninvånarna 
sponsra andras drivmedel 
med sina skattemedel, 
varför en 
finansieringsmodell måste 
hittas. Ett annat sätt är att 
via kommunens bolag 
åstadkomma fler 
laddstolpar när 
efterfrågan ökar från 
hyresgästerna.  



3. Ska kommunen verka 
för att bygga fler 
cykelbanor, till exempel 
utmed väg 57”?  

Ja  Cykelväg utmed väg 57 
från Björnlunda till Gnesta 
har varit en prioriterad 
fråga för 
Gnestamoderaterna i flera 
år och vi har arbetat 
intensivt med att få med 
den i Trafikverkets planer. 
Utöver detta ser vi gärna 
fler cykelvägar där det 
finns efterfrågan eller i 
samband med 
nybyggnation av områden 
– men vi vill inte lägga 
onödig asfalt (och därmed 
koldioxid) på cykelvägar 
ingen cyklar på.  

4. Ska kommunen 
investera i elförsörjning 
och fjärrvärme som är 
utsläppsfria (vind, 
solvärme, bergvärme, 
spillvärme mm)?  

Ja  Detta görs redan idag, 
inte minst i samband med 
nybyggnation.  

5. Ska kommunen stärka 
kommunens skogar, 
naturområden och parker 
som kolsänkor?  

Ja  Vi ser positivt på att 
bibehålla och utveckla 
våra lummiga tätorter där 
det både finns plats för 
träd, häckar och 
planteringar.  

 
 
 

Kristdemokraterna 
Svar på fråga A: 

Vatten och avlopp är bland de viktigare frågorna lokalt för kommunen att hantera. Vår prioritet är att 
hantera avlopp på ett miljömässigt hållbart sätt. Den långsiktiga lösningen vi ser är samarbeten med 
närliggande kommuner, och en anslutning mot Himmerfjärdsverket ser vi som det mest lämpliga 
idag. Det är dock ett projekt som tar tid att genomföra, och i väntan på det måste vi fortsätta det 
arbete som påbörjats med reningsverket i Gnesta tätort för att förbättra driftstatusen, öka 
kapaciteten och sänka belastningen. 

När det gäller vatten ser vi att det finns en plan som är godkänd av kommunfullmäktige vilket innebär 
en anslutning mot ny vattentäkt från sjön Klemmingen. Det är inte utan att vi måste vara lite kritiska 
mot den långbänk som vi känner att frågan dragits i, men nu finns det en inriktning och det gäller att 
tillsätta de resurser som krävs för att realisera den så snart som möjligt. Här är vi redo att sätta till 
fler resurser till VA, men är också väl medvetna om att det är många steg på vägen där ytterligare 
resurser inte påverkar utfallet, till exempel olika tillstånd. 

Svar på fråga B: 



Utan att gå in på personer, så består vårt parti i Gnesta uteslutande av personer som ser våra 
naturområden som en stor tillgång, och flera är engagerade i föreningar med aktivitet i Lötbodal och 
andra områden i närområdet. Vi ser stora möjligheter att förvalta Lötbodal i samråd med de 
föreningar som är verksamma i området, för att utveckla det till ett livskraftigt rekreationsområde. 
Att göra området till ett naturreservat kan vara en sådan möjlighet, men vi ser som än viktigare för 
kommunen att agera som om det vore ett naturreservat. Själva benämningen naturreservat tycker vi 
är mindre viktig än praxisen: att sätta upp regler och riktlinjer i en tydlig förvaltningsplan för 
området, som föreningarna i området tillsammans med kommunen sedan kan förverkliga. 

En speciellt intressant aktivitet skulle vara att inom ramen för IOP (Idéburet offentligt partnerskap) 
och genom ett sådant avtal med föreningarna i området göra det möjligt för föreningarna i Gnesta 
att i samarbete med kommunen ta en mer aktiv del i dess förvaltning och underhåll som 
rekreationsområde. 

 
Fråga Ja Nej  Kommentera om ni så vill ert svar här. 

  

1. Forskningen visar att 
Sverige bör nå nollutsläpp 
redan 2035 för att göra sin 
del av Parisavtalet. Bör 
kommunen ha uppnått 
nollutsläpp till år 2035?  

x  Självklart bör kommunen sträva efter att 
uppnå nollutsläpp. En viktig del i detta är 
att mäta nuvärdet (oavsett hur man 
mäter) för att kunna följa upp detta över 
tid och se att trenden är nedåtgående. 

2. Gnesta kommun bör verka 
för en ökad användning av 
el- och hybridbilar. Vill ni 
investera i fler laddstolpar? (I 
så fall kommentera gärna 
när, var och hur) 

x  Vi anser att kommunala parkeringsplatser 
bör utrustas med laddstolpar, och att 
elen som dessa förses med skall vara 
koldioxidsnål, dvs uteslutande komma 
från sol, vind, vatten och kärnkraft. 

 3. Ska kommunen verka för 
att bygga fler cykelbanor, till 
exempel utmed väg 57”? 

x  Ja, men vi är inte låsta vid att 
cykelvägarna strikt sett måste följa 
bilvägarna. Vi tror att det kan finnas 
möjligheter att i samråd med berörda 
markägare realisera cykelvägar längs 
andra sträckningar än helt parallellt med 
bilväg. 

4. Ska kommunen investera i 
elförsörjning och fjärrvärme 
som är utsläppsfria (vind, 
solvärme, bergvärme, 
spillvärme mm)? 

x   

5. Ska kommunen stärka 
kommunens skogar, 
naturområden och parker 
som kolsänkor? 

x   

 



6. Ska kommunen satsa mer 
på att restaurera våtmarker? 

x  Vi kan tänka oss att se över den frågan, 
som en del av en övergripande plan för 
kommunens skogar, naturområden. 

7. Anser ni att kommunen 
ska verka för utökade 
möjligheter för invånarna att 
själva odla sina livsmedel? 
Tex genom att anlägga fler 
koloniträdgårdar. 

x   

8. Ska kommunen beakta 
klimatpåverkan vid all 
upphandling och inköp av 
livsmedel och andra varor 
och tjänster? 

x  Kommunen ska i första hand köpa lokalt, 
såväl livsmedel som andra varor och 
tjänster. Det finns utmaningar med att 
göra detta utifrån upphandlingsregler, 
men vi vet att det finns goda möjligheter 
att köpa lokalt om kommunen är lite 
modigare i sina upphandlingar och tar del 
av goda exempel från andra kommuner. 

9. Vill ni säkerställa att 
kommunens placeringar av 
kapital är klimatneutrala? 

X   

10. Ska kommunen ställa 
krav på klimatbudget vid 
markanvisningar och 
exploateringsavtal? 

x   

 
 

 


