
Frågor till partierna inför val 2014. 

 

1. Skydd för naturområden 

Bakgrund: Sigtuna kommun expanderar kraftigt med ny bebyggelse och nya industriområden. 

Värdefulla rekreationsmarker och naturområden krymper. Svaga samband i Stockholms Gröna Kilar 

med stor betydelse för biologisk mångfald och friluftsliv i hela regionen är hotade. Ett flertal 

värdefulla områden saknar formellt skydd. Några exempel – bland flera - på områden där ökat skydd 

behövs är: skogarna N om Sigtuna mot Venngarn (benämns Venngarn-Garnsviken i ÖP), 

skogsområdena N om Märsta (friluftsområdet som benämns Droppsta i ÖP) och skogarna V om 

Rosersberg. 

 Fråga: Vilka naturområden är ert parti berett att ge långsiktigt skydd genom t ex reservatsbildning 

under kommande mandatperiod? 

 

2. Var skall man bygga? 

Bakgrund: I Översiktsplanen har en lång rad exploateringsområden angivits. Flera uppfyller inte de 

hållbarhets- och bevarandekriterier som ställts upp i samma plan, t.ex. ianspråktagande av känslig 

natur eller åkermark, intrång i strandskydd eller svårighet att tillgodose med bra kollektivtrafik.  Några 

exempel: Charlottenberg, Va Sjudargården, Steninge slottspark, Lunda/Trosta och Eneby-Ölsta.  

Fråga: Vilka av dessa områden är ert parti berett att ifrågasätta/ompröva? 

 

3. Klimatomställning 
 

Bakgrund: Kommunen har satt upp mål om en minskning av klimatgaser med 40 % 2020 jämfört 

med 1990 – ett mål som inte uppnås med nuvarande utvecklingstakt. I ett längre perspektiv är siktet ett 

koldioxidneutralt samhälle 2050.  

 

Fråga: Vilka åtgärder föreslår ert parti under kommande mandatperiod för att dessa utsläppsmål 

skall nås? 

 

 

4. Framtida livsmedelsproduktion, åkermark, giftfri miljö etc. 
 

Bakgrund: Sverige, Stockholmsregionen eller Sigtuna kommun är inte i närheten av att försörja sin 

befolkning med livsmedel. Med klimatförändringar, ökad världsbefolkning och bristen på 

fossilberoende insatsvaror kommer all potentiell åkermark att behövas. Skyddet för åkermark i vårt 

land är otillräckligt och allt för mycket åker har bebyggts eller planeras tas i anspråk. Gällande ÖP 

omfattar flera områden där åkermark offras för andra ändamål.  

Fråga: Är ert parti berett att verka för en mycket mer återhållsam politik när det gäller 

ianspråktagande av åkermark för annat i vår kommun? 

Bakgrund: Det slam som kommer från våra reningsverk och oftast sprids på åkermark är förorenat av 

olika gifter/tungmetaller. Dessutom är den uppnådda gödslingseffekten mycket begränsad. Det rör sig 

helt enkelt om en kvittblivningsprodukt som inte bör spridas på våra åkrar.  

 

Fråga: Är ert parti berett att verka för förbud för slamspridning på åkrar i Sigtuna kommun?  



Bakgrund: I oekologiskt lantbruk används kemiska bekämpningsmedel. En mängd forsknings-

rapporter visar att dessa medel har skadliga effekter på människor. Barn är särskilt känsliga. Vissa 

förskolor, t.ex. den på Glimmervägen, ligger mycket nära åker som odlas konventionellt. Kemiska 

medel sprids och barnen exponeras för farliga kemikalier. All mark som brukas i kommunen borde 

drivas ekologiskt, särskilt den mark som ägs och arrenderas ut av kommunen eller ligger i nära 

anslutning till bebyggelse.  

 

Fråga: Hur ställer sig ert parti till att arbeta för att allt lantbruk i kommunen drivs ekologiskt inom en 

snar framtid? 

 
 

5. Energi/ Hållbart byggnadssätt 

Bakgrund: Framtidens energiförsörjning inför klimathot och tilltagande brist på billiga fossila 

bränslen innebär stora utmaningar. Lokal, förnybar elproduktion är ett sätt att öka uthålligheten. 

Kravet på klimatsmarta, resurssnåla bostäder och verksamheter är ett måste för ett hållbart samhälle. 

All nyproduktion och upprustning av det befintliga bostadsbeståndet måste uppfylla kriterierna för 

minst passivhus sett i ett livstidsperspektiv. Medlen är kända, t.ex. användande av förnybara 

byggmaterial, installation av solceller och mycket annat.   

Fråga: Är ert parti berett att verka för snabb utbyggnad av solel – på kommunens/Sigtunahems 

byggnader, i avtal med exploatörer och på egna hem (genom rådgivning och uppmuntrande 

regelverk)? 

Fråga: Är ditt parti berett att verka för att krav på passivhus/aktivhus ställs i detaljplan och/eller 

entreprenörsavtal och/eller lokala bygglovsregler? 

6. Hållbar upphandling 

Bakgrund: En stor mängd mat serveras i kommunens regi. Den produceras i stor utsträckning med 

kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel, transporteras långa sträckor och prepareras med 

diverse medel för en ökad lagringsbarhet. Sigtuna kommun kan servera mer hållbart producerad mat, 

med minsta möjliga påverkan på miljö, klimat och människor. Det innebär bl.a. ekologiskt, etisk 

produktion för människor och djur, mer vegetabilier och kortare transportsträckor. Idag finns sex 

kommuner i Sverige med målet att all mat som serveras av dessa ska vara ekologiskt producerad inom 

en snar framtid. 

 

Fråga: Kommer ert parti att verka för att maten som serveras i Sigtuna kommun ska vara 100 % 

ekologisk och så mycket som möjligt närproducerad inom en snar framtid? 

 

7. Skola  

Bakgrund: En inventering hösten 2013 visar att barn på förskolor utsätts för många material och 

produkter som innehåller skadliga kemikalier. Material och varor som finns på en förskola bestäms av 

vad som upphandlas i kommunen och kan inte i så stor utsträckning påverkas av den enskilda 

förskolan.  

Fråga: Vilka miljökrav är ert parti berett att ställa i samband med inköp och upphandling till 

kommunens förskolor? 



Bakgrund: Läroplanen Lgr11 slår fast att "Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 

utveckling" samt "har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället".  

Fråga: Är ert parti berett att avsätta särskilda medel för att grundskolan ska ha möjlighet att uppfylla 

målen i Lgr 11 om undervisning för hållbar utveckling?  

8. Kollektivtrafik 

Bakgrund: Sigtuna kommun har en av länets lägsta kollektivtrafikandelar. Bilresandet gäller ofta 

långa distanser. Vår påverkan på miljö, resursförbrukning och trängsel är för stor. Kommunen måste 

verka för att en väsentligt bättre kollektivtrafikservice uppnås, t.o.m. genom delfinansiering av projekt 

från kommunens medel och/eller genom krav på entreprenörer i exploateringsavtal.  

 

Fråga: Är ert parti berett att bidra till en sådan finansiering i ökad utsträckning? 

 

Bakgrund: Ryggraden i resandet till regionens kärna är pendeltåget. Ett större utnyttjande av detta 

hindras av otillräcklig matning till stationslägena från kommunens olika centra. Enligt oss bör varje 

kommundel och större bostadsområde ha snabb bussmatning till och från varje pendeltåg. Ett annat 

sätt är en utökning av pendlarparkeringarna.  

 

Fråga: Vad vill ert parti prioritera – mer pendlarparkeringar eller förbättrad kollektivtrafikmatning? 

  

Bakgrund: Arlandaområdet, med 10 000-tals resande, arbetstagare och användare av annan service, är 

vidsträckt och omfattar många start- och målpunkter med trafik också vid ”udda” tider. Det är svårt att 

upprätthålla en tillräckligt attraktiv kollektivtrafikservice. Boende i vår kommun har ofta svårare att nå 

området än resande från andra kommuner. Bättre kollektivtrafik från kommunens befolkningscentra 

och knutpunkter skulle ge fler kommunbor möjlighet att arbeta inom området. Ett spårbilssystem kan 

lösa denna knut på ett resurseffektivt och konkurrensstarkt sätt.  

 

Fråga: Är ditt parti berett att verka för att spårbil införs inom Arlandaområdet omfattande också 

Märsta C och S och i ett längre perspektiv flera delar av kommunen?   

 

9. Hur stor tillväxt behövs/ vill vi ha? 

Bakgrund: I kommunens ÖP anges en planberedskap för 700 nya bostäder per år. Det motsvarar en 

befolkningsökning på 4 % per år. Om tillväxt inte matchas av tillkommande arbetstillfällen och 

tillkomst av effektiv och attraktiv kollektivtrafik, så är den inte hållbar. En ytterkommuns – som 

Sigtuna -  roll är också att andra för regionen viktiga långsiktiga värden skyddas (natur, rekreation, 

odling).  

Fråga: I detta ljus, är – enligt ert parti - Översiktsplanens tillväxtambition för hög, för låg eller 

lagom? 
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