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Fråga Fi V S MP C L KD M SD
1. Ska kommunala naturreservat 

bildas under nästa mandatperiod?

Kanske Ja Ja Ja, efter utredning.

Av princip väldigt 

restriktiv med nya 

reservatsbildningar

Nej Ja, vid behov Nej Nej

2. Ska kompensationsåtgärder för 

natur och rekreation skrivs in i 

exploateringsavtalen? Ja Delvis Nej Ja Ja Ibland Ja Kan ingå
Det beror på det 

specifika ärendet

3. Tillåta att bygga bort de 

grundläggande kraven på god 

livsmiljö i form av parker, torg och 

gröna gårdar i Innerstaden?
Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Värnar god stadsmiljö Nej

4. Ska Boverkets riktlinjer för 

barnens rastmiljö för lek, avkoppling 

och utomhuspedagogik följas? Ja Ja I möjligaste mån Ja
Ja där det är möjligt 

så strävar vi efter det

Ja, men kreativa 

lösningar behövs.
Vet ej

Skolgårdar skall 

beaktas vid tillkomst 

av nya skolor

Ja

5. Ska ny detaljplan tas fram för 

Torget 5, som innebär att 

Strömparken får bättre parkkvaliteter 

och blir mer användbar för 

allmänheten?

Ja Delvis Nej Ja
Öppna för nya 

lösningar
Ja, på sikt Ja

Frågan är enligt vårt 

förmenande inte 

aktuell

Öppna för möjligheten

6. Stödja den kommunala 

subventionen till Norrköpings 

Flygplats och den reguljära 

flyglinjen?

Nej Nej Delvis Nej Ja Ja Ja Ja Ja

7. Hur mycket pengar per år ska 

anslås till byggandet av nya 

cykelbanor och andra åtgärder som 

underlättar cyklandet i kommunen?

2018 föreslog vi 10 

milj kr extra 
Beroende på

Ingen summa kan 

ännu anges.

Minst 50 % mer än 

under nuvarande 

mandatperiod.

Det går i dagsläget 

inte att säga någon 

exakt siffra

Mer än idag! Vet ej
Byggande av 

cykelbanor sker

Man bör räkna på 

behoven innan man 

beräknar kostnaden

8. Ska spårväg till 

Vilbergen/Vrinnevisjukhuset och på 

Kungsgatan byggas under 

mandatperioden?

Ja Ja Delvis Ja

Positiva till utbyggnad 

men det finns inte 

pengar under nästa 

mandatperiod

Ja, efter utredning Nej

Prioriterar spårvagn 

för att nå resecentrum 

från olika delar av 

staden

Ja, förhoppningsvis

9. Verka för att inga detaljplaner för 

bostäder tas fram där det saknas 

kollektivtrafik och gång- och 

cykelbanor till de boendes 

målpunkter?

Ja Delvis Ja Ja Nej Nej Ja
Vi följer 

översiktsplanen 
Nej

10. Mer resurser ges till åtgärder som 

underlättar att bo och arbeta på 

landet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hela kommunen ska 

kunna leva och 

utvecklas

Ja

11. Stödja planerna på en ökad 

biltrafik via Fiskebyvägen?

Nej Nej Ja
Nej, men vi stödjer 

avfarten.
Ja Kanske Inte tagit ställning Ja

Nej, men avfarten är 

bra.

12. Stoppa planerna på att bebygga 

värdefull jordbruksmark?

Ja Delvis Nej Ja
Att helt stoppa detta är 

inte möjligt

Ja, men inte på 

Malmölandet
Ja, i möjligaste mån Följer Översiktsplanen Ja, men inte alltid


