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Uppföljning av valenkät 2014 

Fråga 1 och 2 

    M C FP KD S MP EP V SD 

1 
vara pådrivande för att genomföra åtgärder för 
ett rent vatten i Skälderviken 

  


2 
aktivt medverka till åtgärder för att minimera 
övergödningen och nedsmutsning av Rönneå 

  


 

Partiernas kommentarer: 

M: Kommunen planerar bland annat ett nytt modernt reningsverk med utökad kapacitet för att klara framtidens befolkningsökning i kommunen. Vår ambition är att 

fortsätta enskilda-avloppsprojektet för att få bort icke godkända enskilda avlopp. Moderaterna vill också fortsätta erbjuda stöd för etablering av våtmarker. 

C: Den marina miljön och fisket måste prioriteras. Kemikalier som spolas ut i avloppsvattnet är ett stort hot mot vattenmiljön. 

KD: Viktigaste naturvårdsfrågan: Rent friskt vatten i Rönneå och Vegeå som medför bra vatten i Skälderviken. 

S: Stoppa övergödningen. Bättre kommunalt samarbete kring Rönneå. Odlingsfria skyddszoner längs ån. 

MP: Viktigaste miljöfrågan: Rent vatten - att se till att kommande generationer kan dricka kommunens vatten och att övergödningen av våra vattendrag minskar. 

Ambitionen är att antalet enskilda avlopp skall vara tvåsiffrigt, dvs under 100 st. 

Agerande fråga 1 och 2: 

Motioner mm M C L KD S MP EP SD Beslut 

2 Interpellationeer, breddutsläpp och enskilda avlopp M       svar         

Rena ifrån läkemedelsrester i reningsverket   Ja L Ja Ja Ja Ja Ja Bifall 

Ordna Vattendag i kommunal regi     L   Ja       Avslag 

Bättre analys av kommunens vattendrag     L Ja Ja       Avslag 

Premiera insatser för kommunens vattendrag     L   Ja       Avslag 

Odlingsfria zoner runt kommunens vattendrag Ja   L Ja Ja Ja Ja Ja Bifall 

Musselodling i Skälderviken Nej   L Ja Ja Ja Ja   Bifall 
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Analys fråga 1 och 2: 

Liberalerna och Moderaterna har varit mest aktiva i kommunfullmäktige med interpellation och motioner som rör fråga 1 och 2 i enkäten. Socialdemokraterna har som 

styrande parti svarat/agerat i samtliga fall. Noterbart är att S har varit positiva i samtliga fall. Störst enighet bland alla partier rör rening från läkemedelsrester och 

odlingsfria zoner. Tre motioner har avslagits av majoriteten. Notabelt är att Centerpartiet har varit det minst aktiva partiet i dessa frågor. (Obs! Vänsterpartiet kom ej in i 

Fullmäktige). 

 

Fråga 3 

    M C FP KD S MP EP V SD 

3 
verka för att ett Marint center etableras vid 
Skälderviken 

  


 

Partiernas kommentarer: 

M: Kommunen har bidragit till utredning och kan säkert hjälpa till i den fortsatta processen men en etablering kräver en hållbar affärsmodell och extern finansiering. 

C: Ett marint center med kommunsamverkan i NV-Skåne, samarbete med EU, universitet och högskolor skulle kunna bli en turistattraktion och skulle kunna väcka intresse 
för flera viktiga miljöfrågor.  
 
SD: Vi tycker idén är intressant men kommer inte att lova att vi kommer att verka för ett maritimt center under kommande mandatperiod, bl a eftersom vi inte har 

kostnadsbilden klar för oss.  

Agerande fråga 3: 

Motioner mm M C L KD S MP EP SD Beslut 

Marint center i Ängelholm       KD         till KS 

 

Analys fråga 3: 

Kristdemokraterna har lämnat motion som bifölls och som har delegerats till kommunstyrelsen för utredning. 
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Fråga 4. 

    M C FP KD S MP EP V SD 

4 göra Kronoskogen till naturreservat                                        
  


 

Partiernas kommentarer: 

M: Sveaskog äger Kronoskogen och deras tankar kring hur marken/tillgången skall förvaltas/hanteras bör beaktas. Moderaterna kan dock tänka sig diskutera att göra 

naturreservat av delar av skogen, men det förutsätter även att markägaren är intresserad. 

C: Kronoskogen ska skyddas, bevaras och skötas på ett sådant sätt att allmänheten har tillgång till denna fantastiska miljö. Eftersom ett naturreservat är strängt reglerat och 
gör framkomligheten i vissa skogspartiet begränsad, bör bevarandet av Kronoskogen ske i samverkan med Länsstyrelse och andra experter på området. Vi vet att det är en 
mycket känslig natur som kan raseras av stormar och havets kraft, vilket vi har historiska bevis för. 
 
KD: Det är en produktionsskog. Ökad tillgänglighet för friluftsliv kan behövas. Inget reservat men ett mera långsiktigt skydd mot exploatering. 
 

Analys fråga 4: 

Frågan har inte varit uppe i KF. Styrande partier S och MP har gett uppdrag till miljöförvaltningen att utreda frågan om naturreservat. På grund av personalbyten pågår inget 
arbete. 
 

 
Fråga 5 

    M C FP KD S MP EP V SD 

5 
verka för en gångbro över Vegeå och att Kulla- 
och Skåneleden knyts ihop 

  


 

Analys fråga 5: 

Inget kommunalt agerande i frågan. Länsstyrelsen och Region Skåne har genomfört åtgärder så att vandringslederna knutits ihop men man får gå via bilbron över Vege å. 
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Fråga 6. 

    M C FP KD S MP EP V SD 

6 
privat köra en miljöklassad (enligt senast norm) 
personbil 

    


 

Partiernas kommentarer: 

M: Det är upp till den enskilde ledamoten att ta ställning till 

Analys fråga 6: 

Vi har inte kunnat göra en fullständig uppföljning i denna fråga. Lennart Engström KD kör en etanolbil. 

 

Fråga 7. 

    M C FP KD S MP EP V SD 

7 verka för att elbilspooler inrättas i kommunen 
  


 

Partiernas kommentarer: 

M:  Exempelvis vid exploatering av stationsområdet. Gärna genom Ängelholmshem i samarbete med extern aktör. 
 

Agerande fråga 7: 

Motioner mm M C L KD S MP EP SD Beslut 

Bilpool miljöbilar stationsområdet M       Ja Ja Ja   Bifall 

 

Analys fråga 7: 

Moderaterna har lämnat motion om bilpool på stationsområdet. S, MP och EP har talat för motionen som bifölls. Den har gått till förvaltningen för handläggning. 
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Fråga 8, 9 och 10. 

     M C FP KD S MP EP V SD 

8 
 verka för att cykellederna byggs ut och ansluts till 

grannkommunerna   

9 
 bygga ut cykelparkeringen vid stationen, fler platser, tak, laddning 

av elcyklar   

10 
 verka för att det byggs en cykelled utmed Kungsgårdsleden i hela 

dess längd   

 

Partiernas kommentarer: 

MP: Det finns cykelvägar på andra ställen i kommunen som jag tycker är viktigare att arbeta för under kommande mandatperiod. Exempel är cykelväg från Vejbyslätt till 

Magnarps skola så barnen får en säkrare väg till skolan. Möjlighet att ta sig över E6:an vid Erikslund. Knyta ihop Ängelholms kommuns cykelvägnät med 

grannkommunernas. 

Agerande fråga 8,9 och 10: 

Motioner mm M C L KD S MP EP SD Beslut 

Säker GC-väg i Norra Varalöv   Ja     Ja MP Ja Ja Bifall 

Antagande av cykelplan 2015-2025   Ja Ja   Ja Ja Ja Ja Bifall 

 

Analys fråga 8, 9 och 10: 

Miljöpartiet har lämnat motion om cykelväg vid Norra Varalöv. C, S, EP och SD talade för motionen som bifölls.  

Cykelplanen har reviderats (arbetet påbörjades före valet) och antagits. Alla partier utom M och KD har agerat i KF för planen. 

Fråga 9, om utbyggd cykelparkering vid stationen är till delar genomförd med cykelgarage och eluttag för elcyklar. 
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Fråga 11 och 12. 

    M C FP KD S MP EP V SD 

11 
verkar för att kommunen har fossilfri energi (el, 
värme) i alla sina lokaler (inkl hyrda) 

  


12 
verka för att alla kommunens transporter är 
fossilfria senast 2020 

  


 

Analys fråga 11 och 12: 

Ängelholmshem och Ängelholmslokaler som förvaltar kommunens lokaler har tilldelats pris för energieffektivisering och användning av fossilfri energi.  

Kommunen byter succesivt ut fordonsflottan till miljöklassade fordon. Upphandling av transporter sker också utifrån kriteriet att de skall vara miljöklassade. Ängelholms 

kommun har beslutat att kommunen ska vara 100% fossilbränslefria i alla transporter som kommunen äger eller brukar till 2021. Läs mer om miljöarbetet  i Ängelholms 

miljöplan 2014 – 2021 

 

Fråga14. 

    M C FP KD S MP EP V SD 

14 
ställa krav på ekologisk odling på utarrenderad 
kommunal jordbruksmark. 

  


 

Partiernas kommentarer: 

C: Centerpartiet vill verka för att odling ska vara giftfri, och vill att kommunen informerar om fördelar med giftfri odling. Vi är positiva till ekologisk odling men detta bör ske 

på frivillig basis. 

 

MP: Det ska ha tagits fram avtal som avser att det skall bedrivas ekologisk odling på kommunens mark så att man övergår till detta avtal efterhand som de gamla löper ut 
 

Analys fråga 14: 

Det finns i dagsläget inget krav från kommunen på ekologisk odling på kommunens utarrenderade mark och frågan verkar inte ha varit uppe i varken KS eller KF. 

http://www.engelholm.se/Documents/Bygga,%20bo%20och%20milj%c3%b6/Milj%c3%b6skydd/Milj%c3%b6plan%202014-2021.pdf
http://www.engelholm.se/Documents/Bygga,%20bo%20och%20milj%c3%b6/Milj%c3%b6skydd/Milj%c3%b6plan%202014-2021.pdf
http://www.engelholm.se/Documents/Bygga,%20bo%20och%20milj%c3%b6/Milj%c3%b6skydd/Milj%c3%b6plan%202014-2021.pdf
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Fråga 15. 

    M C FP KD S MP EP V SD 

15 
verka för att maten i kommunens skolor och 
äldreboende är ekologisk  

  


 

Partiernas kommentarer: 

M: Kommunens förvaltningar har utrett frågan och landat i slutsatsen att det nationella målet om 25% ekologiskt kommer att nås 2017. 

L: Flera av frågorna har vi uppe till diskussion kontinuerligt. Ekologisk mat/odling är en sådan fråga. Vi följer målet om 25% ekologisk mat i kommunen. Men, vi anser att 

märkningen för ekologisk mat måste utvärderas inom kort, just för att klimatpåverkan betyder mer än "bara" ekologiskt odlat.  

C: Maten som serveras i skolor och på vårdboende ska vara fri från antibiotika- och besprutningsrester 

Analys fråga 15: 

Frågan om ekologisk mat har inte varit uppe i KS eller KF. Kommunens målsättning är 25%. Det framgår inte om målet är uppnått. 

 

Fråga 16. 

    M C FP KD S MP EP V SD 

16 
verka för en giftfri miljö i skolorna (lokalvård, 
leksaker, mat/frukt etc) 

  


 

Partiernas kommentarer: 

C: En giftfri vardag är en annan viktig fråga. Alla som tar del av kommunens olika verksamheter ska kunna känna trygghet i fråga om materialval i förbrukningsartiklar och 
lek- och skolmaterial m m. 
 

SD: Här är vi lite osäkra på vad ni menar med ”giftfri”, men Sverigedemokraterna vill gärna verka för att kommunen uppnår t ex certifieringar och dyligt, vad gäller giftfria 

miljöer både i skolor och i övrigt. En giftfri miljö är dessutom ett av de mål kommunen redan verkar för genom den miljöplan som Sverigedemokraterna givit bifall till, så vi 

verkar därigenom redan till detta. 
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Agerande fråga 16: 

Motioner mm M C L KD S MP EP SD Beslut 

Giftfri kommun Ja C Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bifall 

 

Analys fråga 16: 

Centerpartiet har lämnat in en motion om att Ängelholms kommun antar miljömål om att kommunen ska vara giftfri, 

 att Ängelholms kommun gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas 

 att Ängelholms kommun, genom att anta miljömålet om att kommunen ska vara giftfri, gör sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter 

 att Ängelholms kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling exempelvis genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger 

 att Ängelholms kommun ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss. 
 
Samtliga partier i KF anslöt sig till motionen som bifölls. Ärendet har gått till miljöförvaltningen för handläggning. 
 
Fråga 17. 

    M C FP KD S MP EP V SD 

17 
verka för att de små grönytorna i tätorterna 
bevaras 

  


 

Partiernas kommentarer: 

M: Strategi för tätortsnära grönska bör tas fram. Grönytor bör skyddas, men det måste ske med någon form av strategiskt ställningstagande 

L: Odlingslotter. Vi måste ha respekt för matodling  

 

Analys fråga 17: 

Frågan har inte varit uppe i KS eller KF på annat sätt än att en Grönstrukturplan håller på att tas fram kopplat till Översiktsplan 2025. Översiktsplan och Grönstrukturplan har 

varit ute på remiss och framförallt Länsstyrelsen vill att stora delar av Översiktsplanen görs om eller kompletteras. Det innebär att även beslut om Grönstrukturplanen 

försenas eftersom den är kopplad till Översiktsplanen. 
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Fråga 19. 

    M C FP KD S MP EP V SD 

19 
verkar för att en tjänst som kommunekolog 
inrättas 

  


 

Partiernas kommentarer: 

KD: Dela med Båstad. 

SD: Vi anser att en kommunekolog bör finnas, men håller öppet för att det möjligen kan vara en deltidstjänst eller en tjänst som delas med andra kommuner. 

Analys fråga 19: 

Frågan har inte drivits av något parti i KS eller KF. 

Fråga20. 

    M C FP KD S MP EP V SD 

20 
verkar för klimatanpassat byggande vid 
exploatering (lågenergihus, aktiva tak, mm) 

  


 

Partiernas kommentarer: 

M: Moderaterna vill inte införa särskilda särkrav för byggande eftersom detta är en av de faktorer som försvårar för bostadsbyggandet i de kommuner som saknar bostäder. 

Dock pågår en nationell diskussion om vilken miljöstandard sim skall ingå i BBR. Moderaterna vill att Stationsområdet ska vara ett framåtsyftande exploateringsprojekt med 

miljötänk. Vi vill även använda Ängelholmshem för att bygga miljöcertifierade hus (se exempelvis Betan). 

Analys fråga 20: 

Frågan har inte drivits av något parti i KS eller KF, men Ängelholmshem har i viss utsträckning installerat solpaneler på taken vid senare års byggnation. 

 

Fråga 13 (Nationella miljömål) och fråga 18 (Källsortering) har inte kommenterats eftersom det råder full enighet och arbete pågår i förvaltningen. 


