
 
 
 



Vilka är ert partis tre viktigaste klimatåtgärder 
för kommande mandatperiod? 
SD svarar: 
1. Spara de gröna kilarna i stadsnära miljö. 
2. Revidera översiktsplanen gällande befolkningsmålet så att byggtakten kan 
    sänkas och vi framförallt kan behålls miljöviktiga områden i kommunen i stället 
    för att bygga bort dessa.  
3. Tillgodose trafiklösningar som för att onödiga köer eller stopp i trafikrytmen kan 
    minimeras på så sätt minskas tiden som fossildrivna fordon behöver vara i drift. 
 

KD svarar: 
1. Elektrifiering av vägtransporterna. 
2. Värna de globala och nationella överenskommelserna om klimatpolitik. 
3. En vetenskapligt baserad prissättning av alla utsläpp av växthusgaser.  
 

L svarar: 
1. Bygg kollektivkörfält på Tyresövägen. 
2. Installera solceller på alla offentliga byggnader. 
3. Bygg fler laddstationer på offentliga parkeringar. 
 

C svarar: 
1. Minska bostadsbyggandet 
2. Ordna så att Uddby lever upp till artfrämjande och bevarande av våtmarker 
    och kulturmarker. 
3. Ordna infrastrukturen för att minska utsläppen 
 

S svarar: 
1. Verka för nettonollutsläpp 2030 
2. Fortsätta utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter 
3. Bygga ut den offentliga laddinfrastrukturen och i Tyresö bostäders bestånd 
 

MP svarar:  
1. Trafiken är den största utsläppskällan i Tyresö. Vi vill ställa om så att de mest 
    resurseffektiva och hållbara trafikslagen prioriteras, gång, cykel och 
    kollektivtrafik. 
2. Energieffektivisera alla kommunala byggnader och förse dessa med 
    lokalproducerad förnybar energi. 
3. Fortsätta att bygga centrumnära och kollektivtrafiknära så att fler får möjlighet 
    att leva utan bilberoende. 
 

V svarar: 
1. Minska de territoriella utsläppen till 0 till 2030 genom att främst göra de 
    kommunala transporterna fossilfria, minska bilismen och öka det kollektiva 
    åkandet. 
2. Solceller på alla kommunens byggnader och nybyggen genom att lägga in 
    kravet i anbudsförfarandet. 
3. Utbilda alla invånare i Tyresö i hur de ska minska sin påverkan på klimatet. 

Vilka tre övriga miljöåtgärder tycker ert parti 
är de viktigaste? 

SD gav inga förslag. 
 

KD svarar: 
1. Ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
2. Skapa ett samhälle fritt från ustläpp och farliga gifter som kan påverka såväl 
    människor, djur och natur. 
3. Internationell solidaritet och generöst bistånd som möjliggör för alla länder att 
    bedriva en god miljöpolitik. 
 

L svarar: 
1. Avsätt tillräckligt med resurser för att sköta om våra naturreservat. 
2. Återskapa fri fiskvandring från Kalvfjärden upp i Tyresåns sjösystem. 
3. Etablera gröna startjobb med fokus på naturvård och återvinning. 
 

C: svarar: 
1. Främja utvecklingen av arbetsplatser med möjlighet att arbeta hemifrån visst 
    antal dagar i veckan 
2. Stoppa exploateringen av Amaryllisparken 
3. Främja användandet av sol, vind- och vattenenergi 
 

S svarar: 
1. Göra det enklare att resa kollektivt och öka direktbusslinjerna till city 
2. Driva på för ett hållbart bostadsbyggande 
3. Omvandla gräsmattor till ängsmark och värna värdefull natur. 
 

MP svarar: 
1. Fortsätta att skydda natur i Tyresö, nästa reservat som är på tur är Barnsjön. 
2. Stärka ekosystemtjänsterna i såväl närnatur som större naturområden. Mer aktiv 
    skötsel med inriktning på att gynna mångfald. 
3. Fortsätta att utveckla hållbara måltider i kommunens verksamheter. Ekologiskt 
    och närproducerat. Vi når nu upp till hälften ekologiskt, men vi vill höja det 
    ytterligare. 
 

V svarar: 
1. Förstärka kolsänkorna 
2. Genomföra de åtgärder som behövs för att bevara våra naturreservat och 
    naturskyddsområden och vattendrag.  
3. Göra en extra satsning för att stärka biologiska mångfalden både på land och i 
    sjöar och Östersjön! 

 
 
 



Partiernas längre svar på Ja /Nej / Vet ej frågorna 
 
Fråga; 
 
1. Verkställa kommunens Klimatplan med inriktning mot netto noll utsläpp av 
växthusgaser 2030? 
L: Ja. Vi ska göra vad vi kan för att uppfylla kommunens klimatplan och därmed säkra 
att vi bidrar till att uppfylla Parisavtalet. 
 
2. Verka för att införa rutinen ”KLIMATETS BÄSTA” i samband med ALLA 
väsentliga beslut som fattas i kommunen? Jämfört med ”BARNENS BÄSTA”. 
L: Nej. Vi vill fortsätta följa de krav som ställs i Plan- och bygglagen vad gäller 
nödvändiga miljöprövningar vid nybyggnation. 
S: Ja. I alla väsentliga beslut där klimatet är relevant ska det göras miljö-
konsekvensanalyser som sedan blir en del av beslutsunderlaget. 
MP: Nej. Det viktiga är att vi styr mot målet, se fråga 1. Det är inte alltid det är 
relevant att göra en särskild klimatpunkt i varje beslut. Vi vill lägga mer fokus på 
verkställande, snarare än mer administrativa uppgifter för förvaltningen. 
V: Ja och nej. Vänsterpartiet vill införa en prövning av Klimatets bästa, men menar att 
det bästa sättet att göra det är att vidga den prövning som görs av Barnets bästa till 
att omfatta även Klimatets bästa.  
 
3. Ändra bostadsbyggnadsmålet från 300 lgh/år till max 150 lgh/år för att värna 
natur. 
L: Det har aldrig funnit något bostadsmål, utan snarare en bostadsprognos. Den 
gäller alla typer av bostäder, inte enbart lägenheter. Vi tror att det är rimligt att bygga 
ungefär 150 nya bostäder per år, och ändå hinna med att utveckla nödvändig 
infrastruktur. Däremot är en låg byggtakt i sig inget hållbart sätt att värna natur. Natur 
värnas bäst genom långsiktiga åtgärder som till exempel naturreservatsbildningar. 
S: Nej. Under mandatperioden har vi klarat ett bostadsbyggnadsmål om 300 nya 
bostäder per år samtidigt som vi utökat andelen skyddad natur. Att bygga för få 
bostäder leder till ökad bostadsbrist och att många som jobbar och bor i 
Stockholmsregionen tvingas flytta allt längre bort vilket leder till fler resor och ökad 
negativ klimatpåverkan. 
MP: Det finns inget sådant mål. En del av översiktsplanens utvecklingsstrategi är 
”förtätning möjliggör att det totalt kan byggas ca 300 nya bostäder per år fram till år 
2035”. Det finns inte ett politiskt antaget bostadsbyggnadsmål. Miljöpartiet har inte 
heller något eget sådant mål. 
 
 
 
 

 

 
4. Verkställa kommunens Park- och närnaturstrategi? 
L: Ja. Men det kommer att ta tid, då det kräver stora investeringar och genererar 
tillkommande driftskostnader. 
 
5. Fortsätta att frångå Tyresöbornas önskan, enligt kommunenkäten 
”Uppföljning av ÖP 2035”, att bevara närnaturen? 
L: Nej. Vi anser inte att vi frångår Tyresöbornas önskan när det gäller att bevara 
närnaturen. Liberalerna arbetar alltid för att bevara viktig närnatur. Däremot kan vi 
inte alltid bevara all närnatur om vi ska kunna bygga flera bostäder, nya skolor och 
äldreboenden m.m. 
S: Vi vill bevara närnaturen. Exempelvis renar vi Drevviken och Öringesjön. Vi vill 
införa kompensatorisk trädplantering. 
V: Vet ej. Formuleringen av frågan är märklig! 
MP: Miljöpartiet står bakom den antagna översiktsplanen och de strategier som utgår 
från den. Exempelvis då att vi följer Nära park och natur - Strategi för Tyresös parker 
och närnatur. 
 
6. Genomföra exploateringen av närnaturområdet Amaryllisparken trots 
omfattande protester från närboende, förekomst av rödlistade arter, läget intill 
en svårt bullerutsatt och luftförorenad förorts-gata med stark genomfartstrafik, 
risker med farliga godstransporter och dagvattenproblem vid skyfall? 
L: Detaljplanen för Amaryllisområdet har flera fördelar. Vi möjliggör nya bostäder i 
blandade upplåtelseformer med respektavstånd till omkringliggande villatomter i 
kollektivtrafiknära läge. Den tillkommande trafiken kommer inte att belasta våra lokala 
genomfartsleder, och en ny infart till förskolan kommer att minska lämnings- och 
hämtningstrafiken på villagatorna. Största delen av grönområdet kommer att bevaras, 
och det vildvuxna och ogallrade skogsområdet närmast de nya bostäderna kan 
utvecklas till ett attraktiv, tryggt och upplyst parkområde med plats för lekpark, utegym 
och parkbänkar och möjlighet till olika aktiviteter för de närboende. Boulen kommer 
att flyttas till ett för boulespelarna mer attraktivt läge i Trollbäcken. 
S: Ja. Många boende i närheten ger uttryck för en annan bild. Bland annat att man 
uppskattar att få en park, med mera. Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund bedömer inte att planen innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 
MP: Miljöpartiet står bakom översiktsplanen som samtliga partier utom SD har ställt 
sig bakom. I översiktsplanen anges området norr om Bollmoravägen som ”ändrad 
markanvändning – tät bebyggelse”. Ekologisk kompensation kommer att genomföras 
i planen. 
 
 
 
 
 



7. Bevara strandskyddet (inga dispenser)? 
L: Ja. Liberalerna vill bevara strandskyddet som det är i dag i tätortsnära områden 
som Tyresö kommun. Men strandskydd är i grunden ingen kommunalpolitisk fråga. 
Visserligen beslutar byggnadsnämnden om strandskyddsdispenser i sin 
myndighetsutövning, men nämnden måste följa gällande lagrum i dessa beslut. 
Länsstyrelsen har sedan möjlighet att överpröva beslutade dispenser. Poängen här är 
att Liberalerna ser byggnadsnämnden som ett organ där man varken kan eller ska 
driva kommunalpolitik. Nämnden har i sin myndighetsutövning att följa det lagrum 
som finns för bygglov etc. 
MP: Det går aldrig att svara kategoriskt att vi aldrig kommer behöva söka dispens för 
strandskyddet. Exempelvis krävdes detta för att bygga den nya gångbron vid Alby. 
Men för Miljöpartiet är strandskyddet mycket viktigt och dispens ska användas 
restriktivt. 
 
8. Lägga ner de aktuella planerna på exploateringen av det viktiga 
naturområdet i strandskydds-zonen på Prästholmen, dvs inte tillåta större 
bebyggelse än befintligt (avtryck) för att följa gällande strandskydd? 
I området förekommer rödlistade arter och föreligger framtida 
översvämningsrisk p.g.a. höjd vattennivå. 
L: Nej. Vi ser att tillgängligheten för allmänheten till strandzonen runt Prästholmen 
kan stärkas om vi gör en ny detaljplan där strandzonen upphör att vara privat mark. 
Däremot stöder vi inte den föreslagna exploateringen, utan vi vill se ett omtag i 
detaljplanearbetet. 
S: Nej. Nya bostäder på Prästholmen förutsätter en detaljplan som en politisk 
majoritet kan ställa sig bakom och som innebär hållbara förutsättningar för människor 
och natur i området. Vi tycker att det skulle vara trevligt om prästholmen gjordes 
tillgängligt för allmänheten.  
MP: Miljöpartiet följer projektet nogsamt, och det återstår att se om det går att hitta ett 
projekt som vi kan ställa oss bakom här. 
 
9. Bevara all jordbruksmark och verka för lokal odling av livsmedel? 
L: Det är väldigt långtgående att utlova att all jordbruksmark skall bevaras, även om 
det är prioriterat att bevara jordbruksmark. Liberalerna stödjer lokal odling av 
livsmedel, men det måste vara kostnadseffektivt om det skall bedrivas i stor skala. 
S: Ja. Kommunens måltidsverksamheter ska servera klimatsmart mat av hög kvalitet. 
Vi är positiva till närproducerad odling. 
 
10. Bevara, utveckla och återställa våtmarker så att de utökar sitt 
koldioxidupptag? 
L:  Ja. Våtmarker är inte bara bra för koldioxidupptaget, utan även för den biologiska 
mångfalden. 

 

11. Stärka delningsekonomin genom att skapa återbrukscenter i varje 
kommuncentra? 
L: Vi ser gärna att vi utvärderar verksamheten vid det första återbrukscentret innan vi 
tar beslut om fler. 
S: Nej. Idag har vi utökat öppettiderna på återvinningscentralen Petterbåda och 
öppnat Fritidsbanken där invånare kan låna sport- och fritidsutrustning. Kommunen 
behöver dock inte ta allt ansvar. Många privata initiativ finns tillgängliga exempelvis 
appar där man kan låna verktyg eller bilar av varandra. 
MP: -Miljöpartiet jobbar för att utveckla fler platser för återbruk, men återbrukcenter i 
varje kommundel är inget vi kan utlova i dagsläget. 
 
12. Återuppta regionala samarbetsprojekt för att stärka svaga samband, 
ekosystemtjänster och biologiska spridningsvägar? Tex genom 
spridningskartor för fjärilar, älgar och gäddor. 
L: Ja. Vi ser gärna att dessa samarbetsprojekt återupptas eller vidareutvecklas. 
Tyvärr är det inte alltid upp till Tyresö att bestämma om framtiden för dessa projekt. 
 
13. Förstärka Tyrestakilens ”svaga samband” genom att skapa viltpassager 
(faunaportar eller ekodukter) tvärs över Tyresövägen? 
L: Ja. Vi ser till exempel stora möjligheter att göra en viltpassage vid rackethallen när 
vi breddar Tyresövägen. 
S: Nej. Ekodukter är en kostsam åtgärd, vi ser gärna att vi i första hand utreder andra 
miljöpositiva alternativ.  
MP: Ja. Vi vill se detta genomföras i samband med utvecklingen av det nya 
verksamhetsområdet, Lindalshöjden (f.d. kalhygget). 
En annan möjlighet är att förstärka grönsambandet vid tennishallen. 
 
14. Rusta och utveckla de kommunägda kulturfastigheterna och -markerna 
enligt kommunens upprättade strategi? 
L: Ja. Strategin pekar ut tänkbara scenarier för de kommunägda kultur-fastigheterna. 
Till en början gäller det att genomföra grundläggande fastighets-underhåll så att 
byggnaderna inte förfaller bortom räddning. På sikt kan vi satsa på att utveckla de 
fastigheter som kommunen även fortsättningsvis kommer att äga till gagn för 
Tyresöborna. 
 
15. Behålla och stärka kommunens miljöinriktade strateger för till exempel 
hållbarhet, mobilitet, vatten, dagvatten och naturvård? 
L: Ja. Vi har arbetat målinriktad med dessa strategier under denna mandatperiod, och 
hoppas kunna fortsätta arbetet under nästa mandatperiod. 

 

 


