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Pressmeddelande om enkät om natur, miljö och klimat i Norrköping 
 

Miljöpartiet i topp, liberalerna i botten 
 
Det är stor spännvidd mellan partierna när Naturskyddsföreningen tillsammans med 
Klimatklubben i Norrköping/Söderköping och miljövetarstudenter utvärderar enkäten som 
partierna i Norrköping har svarat på. 
 
Vi har ställt 14 frågor som partierna har uppmanats att svara ja eller nej på. Vi har bedömt 
svaren med grön färg om de får godkänt, gult för tveksamt och röd om de inte stämmer med 
vår uppfattning om rätt utveckling. Vi har även gjort en poängsättning av svaren med två 
poäng för grönt, en poäng för gult och noll för rött. 
 
Miljöpartiet hamnar i topp med 28 poäng, full pott alltså. 
 
På andraplats hamnar vänsterpartiet med 21 poäng. De värderar inte friyta bland bostadshus 
lika högt som miljörörelsen, vill inte under kommande mandatperiod säkra Strömparken från 
framtida exploateringar och partiet kan tillåta nya bostadsområden som saknar gång- och 
cykelvägar och bra kollektivtrafik. 
 
Sverigedemokraterna ligger på tredjeplats i vår ranking med 17 poäng. De ställer upp på en 
rad av miljörörelsens förslag. Nu gäller det för partiet att under nästa mandatperiod visa att de 
håller sina löften. 
 
På delad fjärdeplats ligger socialdemokraterna och centerpartiet med 13 poäng. Därefter 
moderaterna med 11 poäng. Partierna ställer upp på en del av miljörörelsens förslag. 
 
Bottenskiktet i vår undersökning intas av kristdemokraterna med 8 poäng och liberalerna med 
6 poäng. 
 
Stort gensvar har vi fått för vårt förslag att kommunala serveringar till minst 50% ska servera 
lokalproducerad och ekologisk mat. Vi får också stöd från alla partier för ambitiösare mål för 
kollektivtrafiken och ökade satsningar på cykelbanor. Men att värna en god utemiljö i 
bostadsområden och att bygga ut spårvägen under kommande mandatperiod är det inte många 
partier som ställer upp på. 
 
Partierna har också formulerat sina fem viktigaste åtgärder för att uppfylla miljö- och 
klimatmålen. Av dessa presentationer går det också att få en uppfattning om partiernas 
inriktningar. 
 
Fullständig redovisning av frågorna, svaren från alla partierna och våra bedömningar och 
kommentarer finns i dokumentet ”Partiernas svar” som bifogas. I dokumentet ”Kortversion” 
har vi sammanställt svaren i en färglagd matris med poängsättning. 
 
Vi publicerar enkätresultatet nu, så att alla intresserade under sommaren kan studera vad 
partierna vill. Enkäten är också underlag för debatten som ordnas torsdag 25 augusti i 



Hörsalen. Två miljövetarstudenter ska leda debatten. Vi återkommer med mera fakta om den i 
augusti. 
 
Bakgrund till enkäten 

Inför valet 11 september har Naturskyddsföreningen i Norrköping tillsammans med 
Studiefrämjandet, Klimatklubben i Norrköping/Söderköping och några miljövetarstudenter 
genomfört en enkätundersökning om lokalpolitikernas syn på och planer när det gäller natur, 
miljö och klimat i Norrköping. Partierna som har representation i fullmäktige har tillfrågats. 

Arbetsgruppen har träffats regelbundet under våren för att mejsla fram frågor, bedöma 
partiernas svar och förbereda debatten som sker 25 augusti i Hörsalen. Studiefrämjandet är 
inte inblandad i enkätfrågorna, utan stödjer med praktiska frågor och samordning. 

Projektet ”Rösta för ett hållbart Norrköping” har flera syften 

1. Intern läroprocess. De 13 deltagarna i arbetsgruppen har diskuterat vilka kommunala 
miljöfrågor som är speciellt viktiga och vi har bedömt partiernas svar. 

2. Påverka partierna. Vi skickade frågorna till partierna i början av april. Vi hoppas att 
enkäten stimulerat partierna att forma en del av sin miljöpolitik. 

3. Vägleda väljarna. Enkätresultatet och den uppföljande valdebatten ska ge vägledning 
till väljarna i Norrköping om hur partierna står i natur-, miljö- och klimatfrågor. 

4. Följa upp. Vi har ambitioner att under kommande mandatperiod bevaka hur partierna 
agerar. Vi vill uppmärksamma både när de agerar enligt utfästelserna i enkäten, och 
om de arbetar emot dem. 

 
 
Frågor om enkäten och projektet kan ställas till Lotta Lanne tel 070-315 62 39 eller Anders 
Wennerblad tel 0731-50 03 68 
 
 

 
 


