
 
 
 

 

Nu väljer vi 
Jokkmokks natur 
 
 
Naturskyddsföreningen i Jokkmokks valundersökning av 
partierna i kommunfullmäktige 2018 
 

  



 
Respekt för människan i naturen 
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk har inför valet ställt nio frågor till alla 
partier som sitter i kommunfullmäktige. Vår ambition med enkäten har varit 
att visa att miljö och natur måste vara en självklar del i kommunpolitiken och 
att underlätta för kommunens väljare att kunna ta ställning i miljöpolitiska 
frågor. Frågorna berör lokala klimat- och miljömål, hållbart resande och 
Jokkmokks gammelskogar.  
 
Endast Miljöpartiet och Samernas väl är tydliga med att de vill se att fler 
gammelskogar får ett långsiktigt skydd i Jokkmokks kommun och bara 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar tydligt ställning för ett lokalt klimatmål. 
Resultatet visar att ett rejält lyft behövs där miljö och klimat tas på största 
allvar och görs till en prioriterad fråga i kommunpolitiken. Samtidigt är de 
svarande partierna eniga om att kommunen behöver sprida kunskap om 
gammelskogar, främja dess näringar och satsa på friluftsliv vilket vi ser som 
glädjande. 
 
I en kommun med små medel och stora naturvärden är det en utmaning att 
bedriva ett heltäckande naturvårdsarbete. En starkare lagstiftning och mer 
resurser till naturvårdsarbete behövs avsättas i nationell politik. Samtidigt har 
vi inte råd att prioritera bort naturvården lokalt.   
 
Kommunens oersättliga naturvärden ger oss unika förutsättningar för en 
långsiktig utveckling. En tradition har funnits i Jokkmokks kommun där 
arbetstillfällen och välstånd har varit liktydigt med att exploatera 
naturresurser. Det har hetat att naturen och människors levebröd måste offras 
för utveckling och välstånd. Vid sidan av den utvecklingen har också ett 
motstånd växt starkare med andra röster som visar att det finns utveckling 
med andra förtecken. Tack vare ideella krafter går det inte längre att bortse 
från naturhänsyn.  
 
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk anser att det är nödvändigt för kommunen 
att hitta vägar mot en hållbar utveckling där vi respekterar naturens värden 
och människan som en del i denna helhet. Där finns också plats för ett hållbart 
brukande av naturens värden, men det måste ske på ett sätt som respekterar de 
begränsningar naturen sätter och gällande lagstiftning. Vi tror på en utveckling 
i kommunen där vi ger utrymme för långsiktiga investeringar och seriösa 
aktörer. Om vi ska kunna bo och leva i Jokkmokks kommun måste vi skydda 
den värdefulla natur vi har från kalhyggesbruk, gruvhål i marken och andra 
ingrepp som ger oåterkalleliga skador. Nu väljer vi Jokkmokks natur!  
 
#väljnaturen  



 
Hur har vi gått tillväga? 
Våren 2018 tog vi initiativ till att bilda en grupp för att lyfta naturen och miljön 
på agendan i Jokkmokks kommun. Vårt arbete mynnade ut i en partienkät som 
skickades ut till alla partier i Jokkmokks kommunfullmäktige. Vi valde ut nio 
frågor som vi såg som angelägna för väljarna. De områden vi enades om var 
Jokkmokks gammelskogar, lokala klimat- och miljömål och hållbart resande. 
För att visa på de många olika värden som är knutna till gammelskogarna 
valde vi att lyfta fram tre olika teman: Tätortsnära natur och friluftsliv, 
Näringsliv och attraktionskraft och Biologisk mångfald. Naturligtvis är inte 
frågorna heltäckande för miljöpolitiken i kommunen, men ger ändå en 
fingervisning om partiernas inställning. 
  
Valenkäten skickades till partiernas företrädare i mitten av juni med e-post. De 
partier som inte hade svarat i början av augusti fick en påminnelse med e-post. 
Därefter ringde vi upp företrädarna för att försäkra oss om att enkäten hade 
kommit fram. Med förståelse för bråda dagar inför valet erbjöd vi också 
partierna chans att svara på telefon vilket två partier gjorde. Alla partier i 
kommunfullmäktige svarade förutom Socialdemokraterna. Vi vill rikta ett stort 
varmt tack till alla partier som visat intresse och svarat på vår enkät. 
  
Alla nio frågor hade svarsalternativen ja, nej och vet inte. Till varje fråga fanns 
det utrymme att utveckla svaren. I vår jämförelse mellan de olika partierna har 
vi valt att redovisa eventuella förbehåll i kommentaren som ja, med förbehåll. 
Läs partiernas kommentarer för att bilda dig en egen uppfattning.  
 

Vilka är vi? 
Naturskyddsföreningens valgrupp består av  
 
Greta Blind 
Silva Herrmann 
Ida Jansson  
Nina Nordvall Vahlberg 
Lotta Silfver 
Ann-Marie Smeds 
 
Har du frågor om vår enkät? Är du intresserad av att engagera dig i 
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk? 
Kontakt: Ida Jansson, 073-649 81 47, Ida.lo.Jansson@gmail.com 
  



 
Våra frågor till politikerna1 

1. Kartläggning av naturvärden 
Bör Jokkmokks kommun anställa en kommunekolog som ansvarar för att 
kartlägga och värna kommunens naturvärden?   

 
2. Biologisk mångfald 

Bör Jokkmokks kommun arbeta för att andelen skyddad skog ökar under 
nästa mandatperiod? 

 
3. Tätortsnära natur och friluftsliv 

Bör kommunen verka för satsningar på underhåll av vandrings- och 
skidleder och informationsskyltar?  

 
4. Kunskap om gammelskogar 

Bör kommunen verka för att sprida kunskap om gammelskog och dess 
värden?  

 
5. Främja näringar beroende av gammelskogar 

Bör kommunen arbeta för ett diversifierat näringsliv där goda 
förutsättningar ges för näringar beroende av intakta gammelskogar? 

 
6. Långsiktig plan 

Bör Jokkmokks kommun anta en plan för utveckling som bygger på att 
bevara och utveckla naturvärden där minskad konsumtion, återbruk och 
återvinning gynnas före exploatering? 

 
7. Klimatmål 

Bör Jokkmokks kommunfullmäktige anta ett klimatmål för att minska 
utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som 
motsvarar Sveriges mål på noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045? 

 
8. Miljöprogram 

Bör Jokkmokks kommunfullmäktige anta ett miljöprogram med lokala 
miljömål kopplade till de nationella miljömålen? 

 
9. Hållbart resande och folkhälsa 

Bör Jokkmokks kommun verka för att förbättra gång- och cykelbanan 
längs Storgatan? 

                                                
1 Frågorna är här nedkortade för att ge en bättre översikt. 



 
Så svarade partierna 

 MP SV V SD L M FJK S 

Anställ en ekolog på 
kommunen        - 

Öka andelen skyddad skog        - 

Förbättra gång- och 
cykelbanan längs Storgatan        - 

Anta en plan för återbruk före 
exploatering        - 

Ta fram ett lokalt klimatmål        - 

Ta fram lokala miljömål        - 

Satsa på underhåll av 
vandrings- och skidleder        - 

Sprid kunskap om 
gammelskogarna        - 

Främja näringar beroende av 
gammelskogarna        - 

: Ja, : Nej, : Vet inte, : Ja, med förbehåll, - : Avböjt från att svara.  
MP: Miljöpartiet de gröna, SV: Samernas väl, V: Vänsterpartiet, L: Liberalerna,  
SD: Sverigedemokraterna, M: Moderaterna, FJK: Framtid i Jokkmokks kommun,  
S: Socialdemokraterna 
 
Störst ambitioner för Jokkmokks natur och miljö har Miljöpartiet. Partiet 
svarar ja på alla nio frågor och har även flera konkreta förslag, till exempel 
tågbil för tåganslutningar och giftfria förskolor och skolor.  
 
Samernas väl svarar ja på sju av frågorna och lyfter särskilt fram Jokkmokks 
gammelskogar och att fler behöver förstå dess unika värden. Partiet är mer 
försiktiga vad gäller lokala klimatmål och vill i dagsläget inte anställa någon 
kommunekolog.  
 
Vänsterpartiet svarar ja på sex av frågorna och ja med förbehåll till att skydda 
mer skog. Partiet har stora ambitioner för klimatet och friluftslivet.  
 
Sverigedemokraterna svarar också ja på sex av frågorna och ja med förbehåll 
till att skydda mer skog och ett lokalt klimatmål. I riksdagen vill partiet minska 
anslagen med 70 % till naturskydd och säger nej till den nya klimatlagen.  
 



 
Liberalerna och Moderaterna svarar ja på sex respektive fem av frågorna. Båda 
partierna ställer sig positiva till naturvård och vill anställa en ekolog, men ger 
inga löften om ett lokalt klimatmål.   
 
Framtid i Jokkmokks kommun svarar ja på endast tre av frågorna. Partiet lyfter 
att de värdesätter friluftslivet.  
 
  



 

 
 
Enkäten och 
partiernas svar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svarande partier 
FJK: Framtid i Jokkmokk, Roland Boman 
M: Moderaterna, Asbjörn Thunborg 
MP: Miljöpartiet de gröna, Henrik Blind 
L: Liberalerna, Jonas Wiandt 
S: Samernas väl, Karin Vannar 
SD: Sverigedemokraterna, Denise Magnusson 
V: Vänsterpartiet, Viktor Segerström 



 
1. Kartläggning av naturvärden 
Naturvård är relaterad till yta. Jokkmokks kommun utgör en tjugondel av hela 
Sveriges yta. Trots detta saknas fortfarande en fullständig kartläggning av 
kommunens naturvärden. En kartläggning av dessa naturvärden är avgörande 
för att värna den biologiska mångfalden både på lokal, nationell och global 
nivå. Vid planering av olika verksamheter i kommunen är ett gott underlag och 
kunskap om existerande naturvärden avgörande för att undvika långdragna 
rättsprocesser och förebygga konflikter mellan olika intressen. 
 
Fråga: Anser ert parti att Jokkmokks kommun ska anställa minst en 
kommunekolog som ansvarar för att kartlägga och värna kommunens 
naturvärden?   
 
Om ja, hur kommer ni arbeta för att så sker? Om nej, motivera gärna ert svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. Kartläggning av naturvärden 

Ja 
L 
 
M: 
Ett stort ja. Det är av stor vikt 
att kartlägga de 
naturvärdena vi har. 

 
MP: 
Motion i 
kommunfullmäktige och att i 
den kommunala budgeten 
avsätts medel för inrättandet 
av tjänst som kommunal 
kommunekolog. 
 
 
 

Vet inte 
SD: 
Vi ser gärna en diskussion 
kring vilken omfattning 
kommunen har möjlighet att 
anställa en kommunekolog. 
Vi anser att kommunen ska 
sträva efter att kartlägga 
naturvärdena i kommunen. 
 

V: 
Vänsterpartiet i Jokkmokk 
ställer sig tveksam till om en 
kartläggning till syfte att 
värna den biologiska 
mångfalden både på lokal, 
nationell och global nivå är 
ett kommunalt ansvar. Vi 
anser att det är orimligt att 
Jokkmokks fåtaliga 
skattebetalare ska ta 
ekonomiskt ansvar för en 
noggrann inventering av 
naturvärdena på en tjugondel 
av landets yta. Istället skulle 
vi vilja förorda en nationell 
finansiering där inventering 
och kartläggning av 
naturvärden i hela landet 
prioriteras och finansieras 
gemensamt. 
 
FJK 
Fordrar nog lite mer 
baskunskap för att svara på 
frågan. 

Nej 
SV: 
I nuläget nej, men på längre 
sikt skulle det vara positivt 
för kommunmedborgarna. 

 
  



 
2. Biologisk mångfald 
Avverkning är idag det största hotet mot olika arter i Sverige. Förlust av 
biologisk mångfald på global nivå bedöms av forskare överskrida vad planeten 
tål idag och riskerar att hota ekosystemtjänster människan är beroende av. Av 
kommunens yta är 50,3 procent skyddad natur. Nästan all denna yta är 
fjällmiljöer eller fjällnära skog. Nedanför den fjällnära gränsen är endast ca 4,4 
procent skogsmark skyddad. I länet är motsvarande siffra 3,4 procent.2 
 
Enligt Länsstyrelsen i Norrbottens län krävs utökade arealer formellt skydd för 
att länets alla skogliga arter ska fortleva. Skogsstyrelsens bedömning är att 
utvecklingen i länet nu är för långsam för att det regionala miljömålet Levande 
skogar ska nås till år 2020. 
 
Fråga: Anser ert parti att Jokkmokks kommun ska arbeta för att andelen 
skyddad skog ökar under nästa mandatperiod för att det regionala miljömålet 
Levande skogar ska kunna nås på längre sikt? 
 
Om ja, på vilket sätt? Om nej, motivera gärna ert svar. 
 
 
 
  

                                                
2 Enligt beräkningar som är baserade andelen skogsmark 2018 enligt Länskartan redovisade i rapporten 
Formellt skyddad skog i Norrbottens län, nr 9/2018, framtagen i samarbete med Länsstyrelsen i 
Norrbottens län och Skogsstyrelsen. 



 
2. Biologisk mångfald 

Ja 
 
MP: 
Vi vill att kommunen tar 
initiativ att bilda fler 
kommunala skogsreservat. 
 
SV 
 
SD: 
Sverigedemokraterna värnar 
om det svenska kulturarvet och 
den biologiska mångfalden. Det 
går att kombinera detta och 
skogsägarnas rättigheter till sin 
äganderätt. Arbetet med att 
bevara vår natur får inte 
inskränka i alltför stor 
utsträckning över markägarens 
rätt att bruka sin skog. I de fall 
där en markägare blir drabbad 
negativt bör ersättning från stat 
betalas ut. 
 
V: 
Andelen skyddad skog i 
regionen bör ökas och det bör 
Jokkmokks kommun vara 
delaktig till i dialog med 
länsstyrelse och övriga 
kommuner. Det är snarare 
naturvärdena som bör styra vad 
som skyddas snarare än 
kommunala procentsatser. Men 
om Jokkmokk med sina dryga 
50% avsatta områden skall 
avsätta ytterligare ytor bör 
förutsättningarna för detta 
beaktas så att inte 
förutsättningarna för den delen 
av det diversifierade 
näringslivet som inte kan verka 
i skyddade områden drabbas i 
allt för stor utsträckning. 

Vet inte 
 
FJK: 
Fordrar nog lite mer 
baskunskap för att svara på 
frågan 
 
 
 

Nej 
 
L 
 
M 
 

  



 
3. Tätortsnära natur och friluftsliv 
Fråga: Kommer ert parti att verka för satsningar hos kommunen på underhåll 
av vandrings- och skidleder, informationsskyltar eller andra liknande insatser i 
naturområden nedanför fjällnära gränsen? 
 
Om ja, vilka insatser vill ni prioritera? Om nej, motivera gärna ert svar.   

Ja 
 
L 
 
SD: 
Vi vill förenkla för möjligheterna för människor att röra på sig i vår unika natur genom att i 
större utsträckning informera om vart leder finns och rusta upp de leder som är mest 
populära. Vi ser gärna att historien kring platsen går att läsa om på informationstavlor längs 
lederna. Vi vill lyfta turismen och öppna upp fler möjligheter för medborgarna att till vardags 
eller för längre turer, kunna uppleva hela kommunen, inte endast en liten del som det är 
idag. 

 
MP: 
Det är viktigt att de vandrings- och skoterleder som kommunen har ansvar för hålls i gott 
skick för att på så sätt uppmuntra till ökad rörelse och vistelse i naturområden. Detsamma 
gäller informationsskyltar då de skapar mervärden för besökaren och öppnar nya perspektiv. 
 
FJK: 
Det finns redan en extrem tillgång till detta i närheten av våra byar. Dessutom pågår 
inventeringar runt om i kommunen av olika anläggningar. Ett rejält tag med underhåll och 
upprustning är självklar. 
 
V: 
Vänsterpartiet har under föregående mandatperiod i motioner och förslag arbetat för just en 
utökning av olika typer av friluftsleder för att tillgängliggöra natur för såväl bofasta som 
besökare. Vi kommer fortsätta bland annat med detta. 
 
SV: 
Det blir allt viktigare att underhålla och informera vad som krävs för att upplevelsen ska ge 
merkänsla. 
 
M: 
Vi tror att det är oerhört viktigt med leder för att människor ska kunna lära känna sin 
omgivande natur. Viktigt att samverka med föreningslivet och ha en god dialog om hur en 
kan förbättra sådana här frågor. 
 

 



 
4. Kunskap om gammelskogar  
Fråga: Anser ert parti att kommunen ska verka för att sprida kunskap om 
gammelskog och dess värden i olika verksamheter och hos allmänheten? 
 
Om ja, på vilket sätt? Om nej, motivera gärna ert svar. 
 

Ja 
 
L 
 
M: 
Vi tycker att det är viktigt på skola och dagis att berätta om vad gammelskog är och belysa 
de naturvärden vi har i vår kommun. Vi anser att det är viktigt att uppmärksamma 
gammelskogen och att den finns både för allmänheten och skola. Jag tror att människor blir 
glada om de kan ta en skidtur i ett område. Det är en livskvalitéfråga. 

 
SV: 
Där skulle jag vilja att vi bjöd in föreläsare och anordnar medborgardialog för att ge förståelse 
för gammelskogar och dess nytta. 

 
SD: 
Kommunen, i samarbete med företagare och föreningar. 

 
MP: 
Gammelskogen i kommunen är en stor tillgång och något som kommunens invånare ska 
känna stolthet över. Skogen ger rekreation, möjligheter men också ansvar. Det handlar om 
kunskapsstärkande åtgärder såsom ökad information men också att kommunen stärker sin 
interna kompetens inom ekologi genom inrättandet av särskild tjänst som kommunekolog. 
 
FJK: 
Det är väl ganska självklart att informera oss själva om vad vi har och varför vi har det. 
 
V: 
Vid flertalet tillfällen har kommunens remissvar på tänkta reservatsbildningar efterlyst just 
tillgängliggörande och informationsmaterial kring dessa. Genom att inte bara avsätta arealer 
för så kallad 'fri utveckling' utan istället tillgängliggöra och visa upp dem skapar man både 
intresse och förståelse för skyddsvärd natur. 
 
 

 
  



 
5. Främja näringar beroende av gammelskogar 
I Jokkmokks kommuns vision 2030 nämns väl anpassade fysiska miljöer som 
en viktig faktor för att öka kommunens attraktionskraft. Här nämns attraktiv 
boendemiljö och friluftsanläggningar som fysiska miljöer. Vi vill lyfta 
naturmiljön som avgörande för kommunens attraktionskraft. 
 
Att det finns skogar med kontinuitet är avgörande inte bara för en mångfald av 
olika arter utan även för ett diversifierat näringsliv med verksamheter som tex 
rennäring, ekoturism och konstnärlig verksamhet. Dessa verksamheter skapar 
i sin tur förutsättningar för människor att kunna leva och försörja sig i 
kommunen. 
 
Fråga: Anser ert parti att kommunen ska arbeta för ett diversifierat näringsliv 
där goda förutsättningar ges för långsiktiga verksamheter beroende av intakta 
gammelskogar? 
 
Om ja, på vilket sätt? Om nej, motivera gärna ert svar.  
  



 
5. Främja näringar beroende av gammelskogar 

Ja 
 
MP: 
I nära dialog med de långsiktiga näringar som är beroende av intakta gammelskogar kunna 
forma utvecklingsplaner för områdena. 
 
SV: 
Vi har många näringar som är beroende av gammelskogar. Speciellt tänker jag på 
rennäringen och turismen. Alla kommunmedborgare borde besöka en gammelskog och 
uppleva miljön runt i kring. 

 
V: 
Vänsterpartiet anser att ett arbete för ett diversifierat näringsliv är mycket viktigt för 
kommunen. Det är ett kontinuerligt arbete där samtliga näringslivsaktörer måste tas hänsyn 
till utan att någon drabbas i orimlig utsträckning. 

 
SD 
 
FJK: 
Det går att öppna fler möjligheter för entreprenörer i bla. Muddus. 
 
V: 
Vid flertalet tillfällen har kommunens remissvar på tänkta reservatsbildningar efterlyst just 
tillgängliggörande och informationsmaterial kring dessa. Genom att inte bara avsätta arealer 
för så kallad 'fri utveckling' utan istället tillgängliggöra och visa upp dem skapar man både 
intresse och förståelse för skyddsvärd natur. 
 
SV: 
Där skulle jag vilja att vi bjöd in föreläsare och anordnar medborgardialog för att ge förståelse 
för gammelskogar och dess nytta. 
 
M: 
Vi tycker att det är viktigt på skola och dagis att berätta om vad gammelskog är och belysa 
de naturvärden vi har i vår kommun. Vi anser att det är viktigt att uppmärksamma 
gammelskogen att den finns både för allmänheten och skola. Jag tror att människor blir 
glada om de kan ta en skidtur i ett område. Det är en livskvalitéfråga. 
 

 
  



 
6. Långsiktig plan för utveckling 
Fråga: Anser ert parti att Jokkmokks kommun ska anta en långsiktig plan för 
utveckling som bygger på att bevara och utveckla oersättliga naturvärden där 
minskad konsumtion, återbruk och återvinning gynnas före exploatering av 
ändliga resurser? 
 
Om ja, vad anser ert parti bör prioriteras i en sådan plan? Om nej, motivera 
gärna ert svar.  
 

Ja 
 
SV  
 
L 
 
SD: 
Sverige som land och Jokkmokk som en stor 
del av vårt land bör i mycket större 
utsträckning informera om 
överkonsumtionens betydelse och tydliggöra 
fördelarna med återbruk och återvinning. 
Kommunens verksamhet skall vara ett 
föredöme i frågan för sina medborgare. 

 
MP: 
Det ska vara lätt för kommunmedborgare och 
företag att återvinna miljövänligt i estetiskt 
tilltalande återvinningsstationer på fler 
ställen i kommunen och med tillgängliga 
återvinningscentraler 
 
 
V: 
Formuleringen utveckla oersättliga 
naturvärden tycker vi är svårtolkad, men 
konstaterar att arbetet för återbruk och 
återvinning går stadigt framåt i kommunen 
och det är en utveckling vänsterpartiet 
helhjärtat stöder. 
 

Vet ej 
 
M 
 
FJK: 
Frågan kan inte besvaras med ja eller nej. Vi 
har ju sett att markområden beslagtas av 
privata markägare som brukat marken i lång 
tid och där skapat de naturvärden som nu 
konfiskeras med låg eller ingen ersättning. 
Samtidigt så hyllar naturskyddsföreningen 
riksdagens beslut om att inga miljöåtgärder 
ska vidtas i Luleälven och har ingen åsikt om 
att elen härifrån marknadsförs som grön el. 

 
 

 
 



 
7. Klimatmål 
Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innebär att 
senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Att inte 
ha några nettoutsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från 
verksamheter i Sverige ska vara minst 85 procent lägre 2045 än utsläppen 1990. 
De kvarvarande utsläppen kan kompenseras genom så kallade kompletterande 
åtgärder. Dessa åtgärder kan även bidra till negativa nettoutsläpp efter 2045. 
 
Fråga: Anser ert parti att Jokkmokks kommunfullmäktige under nästa 
mandatperiod ska anta ett klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser 
inom det egna geografiska området som motsvarar Sveriges mål på noll 
nettoutsläpp av växthusgaser till 2045? 
 
Om ja, hur ska målet nås? Om nej, motivera gärna ert svar.   
 

Ja 
 
MP: 
Kommunen återupptar sitt arbete med 
energibesparande åtgärder på sina 
fastigheter, arbetar för att kollektivåkande 
ska bli lättare. 
 
V: 
Jokkmokk är beläget så att stora avstånd och 
brist på infrastruktur medför mycket trafik 
med fossila fordon. Ett viktigt område för 
Jokkmokk är således arbete för någon form 
av fossilfria transporter och att öka 
användandet av alternativa bränslen. 

 
SD: 
Kommunen bör göra en utredning för att se 
över möjligheterna i hur klimatmålen kan se 
ut och vad som kan förändras. Ett klimatmål 
i kommunen får dock inte påverka vår näring 
och möjligheterna att färdas på ett negativt 
sätt. Valfrihet och rörlighet för den enskilde 
är en självklarhet för oss Sverigedemokrater. 
 

Nej 
 
SV: 
Vi behöver information och kunskap om det 
klimatpolitiska ramverket för att få 
medborgarna med oss. 

 
M: 
Mycket mer en statlig fråga. Vi ser behovet 
av att vara miljövänlig i Jokkmokks 
kommun. Kommunen kan inte göra något 
konkret åt klimatet. Vi ser inte att klimatmål 
är just en kommunal fråga. 

 
L 
 
FJK: 
Eftersom en förutsättning för att nå detta 
mål är att ytterligare hårt utnyttja 
vattenkraften i vår kommun utan att ta 
hänsyn till miljön så nej. Riksdagens nyss 
tagna beslut om miljö och vattenkraft är ett 
sånt beslut som gör att miljökonsekvenserna 
blir extrema för vår kommun. 
  
 
 

 



 
8. Miljöprogram 
Sveriges riksdag har beslutat att vi ska lösa dagens miljöproblem nu och inte 
lämna över dem till kommande generationer. Kommunerna är mycket viktiga i 
arbetet för att nå miljömålen och har, med sitt ansvar för lokal utveckling och 
en god livsmiljö, stora möjligheter att styra utvecklingen i miljön genom fysisk 
planering av mark, vatten och bebyggd miljö. Nästan alla kommuner arbetar 
med egna miljömål.  
 
Fråga: Anser ert parti att Jokkmokks kommunfullmäktige ska anta ett 
miljöprogram med lokala miljömål kopplade till de nationella miljömålen och 
som omfattar hela kommunorganisationen under nästa mandatperiod? 
 
Om ja, vilka miljömål ska prioriteras? Om nej, motivera gärna ert svar.  
  



 
8. Miljöprogram 

Ja 
 
SV 

 
V: 
Exempelvis energieffektivisering och förnybara 
bränslen 
 
MP: 
Vi vill att kommunernas förskolor och skolor ska 
vara giftfria. Vi vill också arbeta för säkra gång- 
och cykelstråk för att uppmuntra till minskat 
bilåkande. Vi vill också arbeta för förbättrade 
möjligheter till kollektiv samåkning, ser gärna att 
den så kallade flygbilen också kan utvecklas till 
även tågbil för tåganslutningar. 
 
SD: 
Främja storslagen fjällmiljö, bevara gammelskogar, 
arbeta för en giftfri kommun. Det finns mycket 
som kommunen kan och bör förbättra vad gäller 
förebyggande miljöarbete. 
. 

 
M: 
Vad vi tror är oerhört viktigt inom kommunal 
miljöpolitik när vi pratar om god livsmiljö då är det 
då kommer det till frågor om gammelskogar och 
kartläggning av naturvärden det är exempelvis 
anser jag. Man bör göra saker så nära de ska 
utföras som möjligt. Vi är för decentralisering. Vi 
tycker lokala upphandling av lokala råvaror. Vi 
prioriterar även en giftfri vardag inom skola och 
barnomsorg. 
 

Nej 
 
 
L 
 
FJK: 
Jokkmokks kommun ligger före 
riksdagen i de stora lokala miljömålen 
vad gäller vattenkraft mm. Att ha 
övergripande nationella mål som 
rättesnöre är alltid en chansning från 
en liten kommun. Ingen övergripande 
instans har någonsin tillfört oss något. 
 

 
  



 
9. Förbättrad cykelbana 
Ett samhälle där sparken och cykeln används flitigt som transportmedel har 
gott om tillgänglig plats, god luftkvalitet och ljudmiljö. En annan positiv effekt 
med att sparka och cykla istället för att åka bil är att det ger en förbättrad 
folkhälsa. Kommunen kan på olika sätt underlätta för att fler väljer sparken 
och cykeln framför andra trafikslag. I Jokkmokk fungerar Storgatan som 
huvudgata, inte bara för bilister utan även för sparkare och cyklister. Dock har 
cykelbanan många hinder som försämrar sparken och cykeln. 
 
Fråga: Anser ditt parti att Jokkmokks kommun ska verka för att förbättra 
cykelbanan utefter Storgatan? 
 
Om ja, på vilket sätt? Om nej, motivera gärna ert svar. 
 
  



 
9. Förbättrad cykelbana 

 
Ja 
 
L 
Sänka trottoarkanterna som nu 
bryter cykelbanan. 

V: 
Vid planering och utformning av 
gemensamma ytor måste cykel, 
gång, spark-trafik mm prioriteras 
högre. I dagsläget är trottoarer och 
kantstenar många gånger till 
hinder för cykeltrafik och 
snöröjning och sandning försvårar 
för framfart med spark. Vi tror att 
ett uppdrag till ansvariga 
tjänstemän att ha dessa frågor i 
åtanke är en viktig konkret åtgärd 
för en positiv utveckling framöver. 
 
MP: 
Vi vill att det ska vara enkelt och 
trafiksäkert att ta sig fram i 
trafiken som cyklist eller 
gångtrafikant - med bättre 
utmärkta övergångsställen, 
åtgärder för att förbättra belysning 
och vägövergångar där det behövs. 
 
SV 
Belysningen måste förbättras på 
mörka ställen. Det ska vara tryggt 
och säkert att cykla. 

 
SD: 
Kommunen bör förbättra sin 
dialog med medborgare i 
allmänhet och underlätta för 
medborgare att lämna förslag på 
förbättringar och särskilda 
åtgärder. Möjligheten att välja 
spark eller cykel framför bilen bör 
främjas. 
 

Vet inte 
 
FJK: 
Vet inte vilka hinder du 
pratar om. Är det 
snöröjningen. Själv 
cyklar jag upp på byn 
och ser inte hindren. 
 
 
 

Nej 
 
M: 
Problematiskt på grund av 
att förslaget prioriterar 
centralorten. Vi vill ha ett 
bredare perspektiv på alla 
byar i kommunen. Vi vill 
gärna förbättra för 
framkomligheten för cykeln, 
men i flera byar i 
kommunen.   

 

 


