
Mer information 

För mer information och uppdateringar 
kring vår politik se vår hemsida eller följ oss 
på sociala medier. 
Hemsida: 
www.socialdemokraternakungalv.se 
Facebook: www.facebook.com/skungalv  

 

Kontakta oss 

Camilla Haag 

Ordförande Kungälvs Socialdemokratiska 

arbetarekommun 

Telefon: 073-322 59 83 

E-post: camilla.haag@kungalv.se 

 

Jesper Eneroth 

Projektledare Olof Palmes internationella 

center.  

E-post: 

jesper.eneroth@socialdemokraterna.se 

 

Bli medlem 

För varje ny medlem blir vi en starkare 

kraft i svensk politik som tillsammans kan 

arbeta för ett starkare, mer jämlikt, 

samhälle. 

Hemsida: 

www.socialdemokraterna.se/bli-

medlem/bli-medlem-nu  

Klimat och hållbarhet 

Hav och Kust 

Havet ska leva och vara rent  

Havet är en del av Kungälv. Miljöförstöringen 
skapar otrygga människor, gifter sprids i vatten 
och i vår mat. Hav och sjöar ska klaras från över-
gödning och försurning. Den biologiska mångfal-
den ska säkras i åar och samt Göta och Nordre 
älv. Många Kungälvsbor kommer ihåg när älven 
och havet var fullt med fisk. Nu är havens ekosy-
stem allvarligt hotade. Vi ska nu ta vårt ansvar i 
Kungälv.   
 

•Förbjud all form av bottentrålning inom 
Kungälvs havsområde 
 

•Bilda reservatsskydd över långa tidsperioder 
för återhämtning av de fiskbestånd som går 
att rädda 
 

•Inför artificiella rev tillsammans med företag 
och föreningsliv  
 

•Fiske för besöksnäringen och begränsat fri-
tids och husbehovsfiske med mindre miljöpå-
verkande fiskeredskap ska stimuleras 
 

•Inför utvecklande och stödjande projekt för 
att bevaka och säkra Göta/Nordre älvs fiskbe-
stånd 
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Kust, älv och hav tillhör alla 

Allemansrätten är unik och ska värnas det ska alltid 

finnas fri passage till vattnet för alla längs kommunens 

kust, älv och vattendrag. Våra vandringsleder ska 

utvecklas och underhållas. Det ska finnas platser, och 

som stödjer det rörliga friluftslivet i hela kommunen. 

Kommunen behöver väl underhållna, trygga och 

moderna badplatser för alla. Många medborgare 

drömmer om en båt, många som har en båt har ingen 

båtplats. Kommunen  behöver nya båthamnsplatser 

med hållbara lösningar. Kungälv saknar idag en 

anständig, tillgänglig och modern nivå för ställplatser. 

  

• Välskötta, trygga och moderna kommunala 

badplatser 

• Välskötta vandringsleder för friluftslivet 

• Fler båtplatser med tillgång till moderna drivmedel 

och avfallshantering  

• Ja till allemansrätt och nej till privatisering  

Bekämpa klimatförändringarna 

Klimatförändringarna är ett av de framtida hot som 
oroar svenskarna mest. Utsläppen av växthusgaser 
minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå 
vårt mål. Nu är det hög tid att öka takten. Vi som bor i 
Kungälv ska ta vår del av ansvaret. Klimatfrågan är en 
trygghetsfråga. Klimatomställningen innebär att vi 
måste anpassa samhället till de förändringar vi står 
inför. I Kungälv finns flera områden med risk för skred 
och ras. Kommunen behöver skaffa en aktuell 
klimatanpassning analys.  
 

• 2030 ska Kungälv vara fossiloberoende 

• Årligt minskat geografiskt klimatavtryck 

• Uppdatera kommunens klimatanpassningsanalys 
mot översvämningar, ras och skred 

• Planera samhället för extremt väder och framtida 
vattennivå  

Hållbar konsumtion och produktion 

Vår mål är ett lokalt minskat geografiskt 
klimatavtryck, en bättre miljö och ökad robusthet. 
Återvinna avfall är ett område i ständig omvandling 
och bidrar till ökad hållbarhet. Socialdemokraterna 
i Kungälv vill arbeta aktivt, medborgar- och 
företagsnära med återvinning, återanvändning för 
en mer hållbar konsumtion och en cirkulär 
ekonomi. 
 
Kungälvs lokala livsmedelsproduktion ska öka. . Det 
stärker vår lokala produktion och ger fler jobb i 
hela kommunen. Det förutsätter att kommunen 
gör det vi kan för att det ska vara lätt att göra rätt 
för att utveckla hela och lokala livsmedelskedjor. 
Här måste vi utgå från företagens vardag och 
verkliga behov. 
Det ska också vara lätt att göra rätt för 
medborgarna och företag, det handlar om 
tillgänglighet till återvinningscentraler, information, 
insamlingssystem för att hålla kommunen ren och 
giftfri. Hur kan vi tillsammans  med medborgare, 
föreningar, företag och andra myndigheter vill 
flytta fram positionerna kring i framtidens Kungälv.  
 

• Årligt minskade konsumtionsbaserade 
utsläpp  

• Lätt att göra rätt för hållbar konsumtion och 
en cirkulär ekonomi. 

• Klimatsmart och vegetarisk mat ska erbjudas i 
skolan 

• Andel rättvisemärkt och ekologisk matinköp 
ska öka  

Prisvärd och hållbar energi för alla 

Vi vill se en stabil och lokalt utbyggd 
energiförsörjning med rimliga priser, det är viktigt för 
ett tryggare och starkare Kungälv. 
Klimatomställningen kräver smarta klimatpaket för 
alla familjer i Kungälv.  
Elförsörjning, fjärrvärmeförsörjning, 
solcellsutbyggnad, laddinfrastruktur och 
energieffektivisering är områden där kommunen har 
rådighet, inte minst genom sitt energibolag, har 
möjlighet att genomföra åtgärder för att nå en högre 
grad av förnyelsebar energi. 
 

• Attraktivt klimatpaket för fastighetsägare 

• Elektrifiera Marstrandsfärjan 

• Solenergi på alla kommunala fastigheters tak 

VA i kustzon 

Kungälv bygger ut VA i hela kommunen, men 
framförallt kustzonen. Det är viktigt att människor 
ska kunna leva och bo, med en god vattenförsörjning 
och att vi tillsammans når minskade utsläpp i hav och 
vattendrag. Kommunens arbete med VA-
utbyggnaden är i behov av förändring, framförallt i 
kustzon och på landsbygden. Vi vill öka flexibiliteten i 
systemet gentemot enskilda fastighetsägare och 
områden. Vi behöver utreda om storskalighet alltid 
är rätt. Vi vill utreda och pröva om det går att finna 
dellösningar med ny teknik och alternativa system 
eller bara delansluta VA när det passar, med det som 
hushållet behöver. Utredningen måste betänka 
ekonomiska effekter för såväl kommunen, som 
medborgare och företag. 
 

• Mindre anläggningar ska kunna komplettera 
kommunalt VA system 

• Pröva delanslutning till VA system vid olika 
tidpunkt 

• Pröva delanslutning för enbart vatten eller 
avlopp 


