
Nr Fråga Bakgrund och förklaring till frågan 

1 Hur ställer ni er till att inrätta 
naturreservat på Vitberget enligt 
beslutet 2006?  
 

Att bilda naturreservat på Vitberget har beslutats av kommunen men den senaste händelsen är 
att 2021-04-20 togs detta bort från aktuell budget. Naturreservatet skulle bevara unik 
naturskog, bevara ekologisk mångfald, bli ett fint rekreationsområde. Naturreservatet står inte i 
konflikt med områdets användning för friluftsliv utan kan ordnas så att friluftsaktiviteter får 
förekomma men på lämpligt sätt, varierande inom reservatet. 
 
Svar fr Liberalerna 
Just i den fråga har vi olika uppfattningar inom partiet. En del är för med argumentet 
som ni beskriver, en del är emot och vill utveckla området till förmån av fritidsaktiviteter 
och rekreation. En del tycker att man ska bygga hyres- och bostadsrätter utmed 
Slalomvägen, ända upp till parkeringen vid Vitbergsstugan. De menar på att det ska inte 
påverka naturreservatet. 
Svar fr Vänsterpartiet 
Vi väckte frågan och har drivit den om reservat på Vitberget sedan många många år tillbaka. 
Men inte bara där, vi vill skydda mer skog och mark, gärna tätortsnära. Det är heller ingen 
hemlighet att detta är en fråga som vi fick igenom gentemot S i våra förhandlingar. Med andra 
ord, består majoriteten kommer detta att bli genomfört under kommande mandatperiod 

2 Växthusgaser. Vill ni genom att 
anlita oberoende kontrollorgan 
mäta kommunens 
växthusgasutsläpp? 

Under året 2020 har Skellefteå kommun enligt Miljöbarometern identifierat sitt 
utsläppsutrymme i förhållande till den globala Co2 budgeten för att uppnå Parisavtalets mål: 
Växthusgasutsläpp på 4.25 ton/invånare och koldioxidutsläpp på 3.16 ton /invånare 
redovisades året 2018, vilket är långt sämre än målet. 
 
Svar fr Liberalerna 
Ja. 
Svar fr Vänsterpartiet 
Ja det är vi inte främmande för. En koldioxidbudget för kommunen är beslutad och kommer att 
genomföras. 
 
  

3 Grön stad. Hur vill ditt parti arbeta 
för att påverka byggnationer 
(byggherrar och investerare) i 

Till exempel genom trädplantering och att underlätta och gynna odling och plantering i 
bostadsområden. Fler och fler städer i Sverige och internationellt har börjat med att genomföra 
stadsplanering enligt koden för grönare städer 3-30-300. Varför? För att skapa tillräckliga 



Skellefteå stad så att man uppnår 
maximerad klimatvänlighet? Detta 
med tanke på stadens förtätning 
och expansion. 

grönområden med träd för att människor ska må bra fysiskt och psykiskt, för att staden ska 
klara regn, vind och värme och för att träden ska ta upp skadliga ämnen ur luften så att 
människorna slipper få i sig dem. Vad betyder regeln?  Varje människa ska kunna se 3 träd från 
sin bostad, varje kvarter ha 30% krontäckningsgrad och alla invånare ska kunna nå ett 
grönområde inom 300 meter. Den har tagits fram av professor Cecil Konijnendijk för att hjälpa 
beslutsfattare med riktlinjer för hållbara städer. 
 
Svar fr Liberalerna 
För en hållbar utveckling kommer det att krävas omställningar. Det kräver i sin tur ny 
teknik, ekonomiska styrmedel och en effektivare hushållning av naturresurser. Frisk luft, 
rent vatten och en giftfri miljö är nödvändigt för god hälsa och livskvalitet. För att 
kommunens vatten och natur ska bevaras krävs att den biologiska mångfalden värnas 
och att gröna korridorer upprätthålls för kommunens ekosystem. Om klimatmålen ska 
kunna nås i Skellefteå måste koldioxid avskiljas vid stora förbränningsanläggningar och 
lagras långsiktigt. Tekniken för kolinfångning ur luften måste också utvecklas. 
Med klimatförändringar blir extremväder vanligare. Genom fler träd i stadsmiljön, gröna 
väggar och tak samt ett bättre tillvaratagande av vatten rustas Skellefteå mot 
extremväder och blir dessutom vackrare. 
Svar fr Vänsterpartiet 
Ja vi vill ställa höga krav på byggherrar, men inte bara där. Kommunens detaljplaner, 
kommunens planmonopol, är bra instrument för att skriva in både lövträd, smarta och 
långsiktiga energilösningar samt träkonstruktioner vid byggandet. 
Solpaneler på kommunala byggnader borde vara en självklarhet 

4 Pollinering. Vill ditt parti arbeta för 
ett politiskt antagande av grön 
infrastruktur för våra pollinerare? 

I det svenska arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur utgår man från 
följande definition: "Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 
naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att 
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet. Detta innefattar både land och vatten.” 
 
Svar fr Liberalerna 
Ja. I jordbrukslandskapet behövs miljöer där pollinerande insekter, fåglar och andra kan 
hitta skydd och föda under den tid åkrarnas grödor inte blommar. Kantzoner och 
ekologiska öar i landskapet är ett sätt att åstadkomma detta. 



Utsläppen av gifter och gödningsämnen i våra vattendrag, sjöar och hav måste minska. 
Värdefulla vattenområden ska skyddas som marina reservat. 
Svar fr Vänsterpartiet 
Ja. Driver hårt att våra grönområden, vandringstigar/promenadstråk, inte är stadsparker privata 
trädgårdar. Det innebär att död ved och annat ska få finnas kvar. Det ska inte se helt kliniskt 
rent, allt för den biologiska mångfalden. Gröna tak, bikupor på lämpliga platser gynnar också 
pollinerare. 
 

5 Växthusgaser. Arbetar ditt parti för 
ett nationellt förbud mot 
torvbrytning? 

Våtmarker som använts för torvbrytning står för stora utsläpp av växthusgaser och detta 
hindras om den återställs som våtmark. 
 
Svar fr Liberalerna 
Ja. Torvbrytningen har stor klimatpåverkan. Den behöver minska för att på sikt fasas ut. 
Torv används för att tillverka odlingsjord som därmed också har stora koldioxidutsläpp. 
Torvbrytningen bör på sikt fasas ut. 
Svar fr Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet anser inte att torv är en förnyelsebar energikälla. Personligen är jag lokalpolitiker 
och här driver vi frågan om inga fler torvbrytningar. Att de som finns ska återvätas (skapa 
våtmarker) för att binda CO2 och för den biologiska mångfalden. 
 
 

6 Växthusgaser. Hur ställer ditt parti 
sig till att öka insatserna för att 
återställa våtmarker? 

Våtmarker som utdikats för jord-eller skogsbruk står för stora utsläpp av växthusgaser och detta 
hindras om den återställs som våtmark. 
 
Svar fr Liberalerna 
Ja. Liberalerna vill stärka och bredda landsbygdsprogrammets miljöinriktning till att 
omfatta restaurering av våtmarker och andra biotoper med stort miljömässigt värde. 
Svar fr Vänsterpartiet 
Tydligt ställningstagande om att staten ska avsätta mer medel till detta. Otroligt viktigt att 
återställa våtmarker samt skydda mer skogar.  
 
 



7 Biologisk mångfald. Vill ni att 
kommunen ökar upphandlingen av 
ekologisk mat från dagens 15%? 

Ekologisk matproduktion bidrar till att sänka växthusgas-och CO2utsläpp och bidrar till biologisk 
mångfald genom minskning av de kemiska bekämpningsmedel som skadar pollinerande 
insekter och mångfald av växtlighet. 
 
Svar fr Liberalerna 
Ja. 
Svar fr Vänsterpartiet 
Ja 
 

8 Biologisk mångfald, pollinering. 
Hur jobbar du och ditt parti för att 
vägkanterna i kommunen ska 
blomma maximalt, med inhemska 
pollinerande växter? 

Infrastruktursatsningar angående vägkanter är inte tillräckliga. Arbetet med att rensa bort 
invasiva växter längs våra vägar behöver följas upp från kommunens sida. Inga åtgärder vidtas 
för att öka andelen blommande naturliga växter längs vägarna, de lämnas täckta av sten och 
grus. 
 
Svar fr Liberalerna 
EU-kommissionen föreslår lagligt skydd för EU:s urskogar och vill minska användningen 
av bekämpningsmedel till hälften innan 2030 i nya strategier för klimatet. Sverige bör 
föregå med gott exempel i detta. 
Svar fr Vänsterpartiet 
Har inte tagit tag i denna fråga. Många av vägarna tillhör vägverket. Med det sagt är detta 
naturligtvis viktigt. Även att få bort de invasiva arter som sprider sig efter vägrenarna. 
 

9 Skog och biologisk mångfald. Hur 
vill ert parti arbeta för att bevara 
urskog (naturskog) nedom de 
fjällnära områdena? 

 
Svar fr Liberalerna 
Punkt 37 i vårt landbyggdsprogram: Ekologiskt värdefull skog bör skyddas och bevaras 
Den mest värdefulla skogen och dess nyckelbiotoper kan skyddas genom naturreservat 
och nationalparker. De kvarvarande naturskogarna, eller gammelskogarna, bör värnas. 
Befintliga modeller för att skydda värdefull natur bör kunna användas i större 
utsträckning. Till exempel kan statligt ägd skog även fortsättningsvis kunna användas 
som inbyte för privatägd skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen bör ha uppdraget att 
identifiera skogsmark som är lämplig att återväta av klimatskäl då detta vore en mycket 
kostnadseffektiv klimatåtgärd. Skogsstyrelsen bör också ha medel för att finansiera 
markinköp och återvätningsåtgärder. 
 



Svar fr Vänsterpartiet 
Som sagt var, vi vill skydda betydligt mer skog för kommande generationer, för den biologiska 
mångfalden. Vi har lagt förslag om att staten ska gå in med mycket mer pengar för att kunna 
ersätta olika skogsägare. 
 

10 Skog och biologisk mångfald. Vill 
ditt parti fortsätta att skydda all 
fjällnära urskog (naturskog)? 

 
Svar fr Liberalerna 
 
Svar fr Vänsterpartiet 
Svar ja med tillägget om att detta är en fem i tolv uppgift, det uppriktigt brinner i knutarna. 
Staten måste ersätta privata skogsägare så att detta blir ordnat. 
 

 


