FRAMTIDSFRÅGOR FÖR KUNGÄLV INFÖR VALET I HÖST
Höstens val närmar sig snabbt och de politiska partierna är förstås angelägna om att
locka väljare. Livskvalite i Kungälv innefattar både nuet och framtiden. Klimat- och
hållbarhetsfrågorna kan inte förbigås. De är förutsättningar för det goda livet.

Fråga: Vi deltog i Politikerhearing på Kvarnkullen i april som Omställning Kungälv
anordnade. Det var lite överraskande men roligt att höra att politikerna var angelägna om att
samarbeta i klimat- och hållbarhetsfrågor. Vad händer med de goda föresatserna? Har det
resulterat i att man inlett samarbeten över partigränser? Vad kan vi som kommuninnevånare
göra för att undvika att dessa frågor nedprioriteras i kommunvalet?
Patrik och Inga-Lena
Svar: Det stämmer att utfrågningen visade på en hög grad av samförstånd och intresse för
samarbete när det gäller kommunens klimatfrågor. Detta är mycket glädjande! I de
förhandlingar som sker efter valet partierna emellan (såvida inte något parti får egen
majoritet) kommer viljan och förmågan till samarbete i klimat- och hållbarhetsfrågorna att
prövas. Eftersom alla partier uttryckt önskan om samarbete borde vi kunna ha höga
förväntningar!
Vi vet också från flera kommuner i Sverige som kommit längre att ett gott samarbete över
partigränser och mellan olika delar i den kommunala verksamheten är en förutsättning för att
få fart på omställningsarbetet.
För att ge partierna möjlighet att inför valet visa var de står sänder vi nu ut skriftliga frågor
som är baserade på frågor och svar under utfrågningen. Här är några exempel på frågor de
politiska partierna som deltog i utfrågningen på Kvarnkullen (samtliga utom KD och SD) och
de två ungdomsförbunden i kommunen, SSU och MUF, får svara på:
Hur vill ditt parti öka möjligheten till kollektivtrafik i kommunen?
Med tanke på bygg-boomen i kommunen: Hur vill ditt parti klara framtidens utmaningar vad
gäller energi- och vattenförsörjning, gynnande av biologisk mångfald, klimatsmart
byggmaterial och transporter/infrastruktur?
Hur vill ditt parti öka solcellsinstallationer i kommunen?
Anser ditt parti att takten i klimat- och hållbarhetsarbetet i kommunen ska öka? Hur ska det i
så fall drivas framåt i kommunala förvaltningen?
Till hjälp för väljarna inför valet i september kommer vi att publicera svaren på vår hemsida,
på Facebook och på Instagram, i mitten av augusti.
Vi invånare i kommunen har speciellt i valtider en god chans att ha politikernas öra. Kontakta
ditt politiska parti eller dess företrädare och uttryck din åsikt och ditt engagemang för
klimatet, kommunen och framtiden!
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