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Ja, det är ambitiösa mål och en tydlig utmaning i att nå dem.

Anser ditt parti att detta är en reell utmaning i Nacka?

Nacka har fler än 12 000 aktiva företag med mindre än 50 anställda. Dessa företag är en betydande aktör som arbetsgivare 
och för att generera skatteintäkter till kommunkassan. Den Klimatbudget som kommunen beställt från Klimatsekretariatet 
2021 pekar tydligt på behovet av insatser för att minska klimatavtrycket från nackas invånare och företag. Det krävs en 
halvering av utsläppen fram till 2026, för att Nacka skall ligga i takt med Parisavtalet från 2015. 

Nationella enkäter från Företagarna visar att bara 15% av dessa mindre företag har påbörjat sitt omställningsarbete. Det be-
tyder att mer än 10 000 småföretag i Nacka ännu inte påbörjat sin omställning. En samhällsinsats för att hinna ikapp denna 
budget kommer få betydande konsekvenser för dessa småföretag. Detsamma gäller ifall vi bara väljer att möta den klimat-
förändring som sker om vi inte får ner utsläppen. 

Ett småföretagande som får problem, kommer påverka både den lokala sysselsättningen, skatteintäkterna, folkhälsan och 
ytterst den lokala tilliten.

Klimatförändringarna är på allvar och vi måste vidta en 
massa åtgärder för att minska utsläppen. Jag tycker att 
det finns positiva delar i koldioxidbudgeten.

Rapporten visar att de totala utsläppen minskar i Nacka, sett 
över tid, trots att Nackaborna blivit fler. Sedan år 2000 har 
utsläppen per person minskat med 30%, från 2,96 till 2,1 ton 
koldioxid/person. Den genomsnittlige Nackabon släpper ut 
hälften så mycket som den genomsnittlige svensken. Om man 
räknar bort utsläppen från utrikes sjö- och flygtrafik (som står 
för över hälften av utsläppen men är svåra för Nacka kommun 
att påverka) så blir det ännu mycket bättre. Då är de faktiska 
utsläppen från just Nacka 0,9 ton/person i stället, en halvering 
jämfört med år 2000. Det här är väldigt glädjande besked som 
visar att det går att vända utvecklingen med konkreta åtgärder!

De utsläpp som minskat i Nacka är främst från uppvärmning 
(från 40,6 kiloton till 2,8 kiloton) och inrikes transporter (från 

90,2 kiloton till 77,2 kiloton). Avveckling av oljepannor, utbygg-
nad av fjärrvärme och massor av solcellsanläggningar ger re-
sultat. Vi bygger ut cykelbanor och laddstolpar. Tunnelbanan är 
vår största klimatinvestering och pågår för fullt.

Vi är optimistiska klimatrealister och är övertygade om att 
mänskligheten kommer att lösa klimatkrisen, på samma sätt 
som vi löst andra svåra samhällsproblem tidigare. Inte utan 
stora ansträngningar förstås, men det går med teknikutveck-
ling, högre krav i upphandlingar, omställning av transportsek-
torn, klimatsmart byggande, men framför allt med ett väldigt 
målmedvetet fokus på resultat.

Kommunen som organisation kan inte lösa klimatkrisen själv, 
utan det måste vi göra tillsammans med invånare och företag. 
Det fordrar också en näringslivsvänlig politik som gör att före-
tagen vill och vågar och har råd att investera i ny teknik.

De insatser som företag gör och planerar att göra är väl-
digt viktigt för hela den gröna omställningen eftersom 
det är i företagen kreativitet och ny teknik frodas. Men 

klimatomställningen är en utmaning för hela samhället och 
måste därför mötas i samverkan mellan företag, myndigheter 
och civilsamhälle.

Ja

Nackalistan anser att klimathotet är en verklig utmaning, både för företag och Nackas invånare, och att det måste till betyd-
ligt kraftfullare åtgärder än vad som görs idag.

Sverigedemokraterna vill inte förringa klimatutmaning-
arna, men ser små möjligheter att demokratiskt genom-
föra så stora förändringar i samhället som verkar vara 

Företagarnas mål och prioritet. Ytterst är det så att om även 
hela Sverige av klimatskyddsskäl skulle läggas ner helt och 
hållet och upphöra att existera, så har även detta en mikrosko-
piskt liten inverkan på totaliteten av klimatförändringar.

Vi får anledning att generellt hänvisa till vår protokollsanteck-
ning vid kommunfullmäktige 220502 och beslutet om klimat-
programmet: ”Sverigedemokraterna vill inge samma synpunkt 

som oftast i samband med beslut i klimat- och miljöfrågor: 
Sveriges del, och än mer Nackas del, av möjligheterna att på-
verka klimatförändringar är försumbart liten, i huvudsak sym-
bolisk och vägledande.

Mot den bakgrunden måste Sverigedemokraterna varna för 
dyrbar överambition i miljö- och klimatfrågan, och för den risk 
som denna överambition kan innebära för jobb och välfärd. 
Sverige och Nacka behöver inte ligga långt före alla andra  
jämförbara länder på denna punkt.”

Ja!

Ja, det är en reell utmaning att alla hänger med i om-
ställningen. Högst krav ska ställas på de som släpper ut 
mest, men samtidigt måste alla bidra för att vi ska kunna 

möta klimatkrisen och ställa om i tid. Det är politikens uppgift 
att skapa rätt förutsättningar för en klimatomställning där alla 
är med. 
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Ja, att hålla budgeten är prioriterat. Men vi måste också 
arbeta med anpassning för att kunna hantera effekterna 
av klimatförändringarna. Det gäller bland att hur och var 

man kan bygga bostäder och anläggningar framöver och inte 

minst måste det finnas kapacitet att hantera stora mängder 
dagvatten när det kommer skyfall. Det gäller också att planera 
för att minska effekterna av långvariga värmeböljor.

Är det ditt partis målsättning att vi skall hålla klimatbudgeten eller riktar ni er mer in på 
att anpassa er efter klimatförändringens effekter i Nacka?

Se ovan i fråga 1. Vi ska göra vad vi kan för att mins-
ka utsläppen, men hälften av utsläppen som läggs på 
Nacka i koldioxidbudgeten är utrikes transporter som vi 

har svårt att påverka lokalt. Var och en av oss kan naturligtvis 
tänka på vad man köper och hur man reser, men som kom-
mun är det svårt att påverka.

Klimatbudgeten är en väldigt ambitiös sådan och det innebär stora utmaningar, men Liberalerna har som mål att den ska 
hållas.

Vår målsättning är att budgeten skall hållas. Det är dock 
en fråga som måste utvärderas kontinuerligt, eftersom 
vi inte kan betala vilket pris som helst. Vi menar att man 
måste beakta om budgeten beräknas på ett sådant sätt 

att den väger in Nacka kommuns totala klimatpåverkan på ett 
vettigt sätt, det vill säga effekterna av lokal konsumtion så väl 
som lokal produktion av varor och tjänster, i jämförelse med 
alternativen. Vi vill alltså inte hålla oss till en budget som ex-
empelvis begränsar möjligheterna att producera saker i Nacka 
(på grund av utsläpp lokalt), om alternativet är att samma saker 

produceras någon annanstans till en högre klimatpåverkan. 

Om effekterna på ekonomin av att följa budgeten blir så stora 
att vi får ett depressionsliknande tillstånd med massarbetslös-
het kommer detta ha drastiska effekter dels på folks hälsa, men 
också vår förmåga att hantera klimatutmaningarna. En sam-
hällskollaps gynnar ingen, klimatet inkluderat. 

Vi kan driva förändringar som har faktisk påverkan, till skillnad 
från sådana som ser bra ut på pappret. Kommunala pekpinnar 
kommer vi inte att bidra till. 

Vårt parti ser mycket allvarligt på klimatfrågan och vår 
målsättning är självklart att vi måste hålla Nackas koldi-
oxidbudget (svar på fråga 2). Gör vi inte det kommer vi få 

enorma kostnader framöver när klimatförändringarna drabbar 
vårt samhälle. Det är en stor risk att inte ta tag i detta nu, utan 
bara skjuta åtgärderna på framtiden.

Det kommer att krävas många insatser på olika nivåer i sam-
hället för att ställa om, och det kommer inte att bli helt smärt-
fritt för någon, vare sig för privatpersoner eller företag. En hel 
del som skulle behöva åtgärdas är sådant som våra politiker i 
regering och riksdag beslutar över.

Annat som satsningar på kollektivtrafiken ligger på regionens 
bord. Men mycket kan vi också göra lokalt här i Nacka. Tyvärr 
har allt för stort fokus hamnat på andra samhällsfrågor, och 
frågor om miljö och klimat har hamnat i skymundan. Det är 
oroande, eftersom vi behöver ställa om här och nu. I Nacka ska 
vi minska utsläppen med hela 16% per år för att kunna uppfylla 
vår del av Parisavtalet, och därmed klara att hålla klimatföränd-
ringarna på en acceptabel nivå. Det är vi inte ens i närheten 
av. Vissa partier i Nacka sätter orimligt stora förhoppningar till 
att Tunnelbanan dras till Nacka. Men Tunnelbanan kommer 
inte vara klar förrän tidigast 2030. Under tiden som den och 
alla nya bostäder och infrastruktur byggs släpper vi ut enorma 
mängder koldioxid. Vi bygger helt enkelt upp en stor koldiox-
idskuld som kommer att stå framtida nackabor dyrt.

Många områden som skulle behöva ses över beslutas inte lo-
kalt i kommunen utan på riksnivå.

Hur skattesystemet är utformat är en sådan fråga. Lägre moms 
på tjänster, mindre skatt på arbete och högre skatter på sådant 
som är miljöförstörande är exempel på sådant som skulle kun-
na underlätta för en omställning till ett mer hållbart samhälle. 
Vi behöver satsa mer på att reparera, redesigna och återan-
vända produkter och material. Lägre moms på tjänster skulle 
kunna vara en väg att göra det billigare att reparera istället för 
att kassera. Just nu har vi en speciell situation med kriget i 
Ukraina som påverkar priserna exceptionellt mycket, men vi 
måste samtidigt vara på det klara med att det kommer behövas 
högre priser på bensin och diesel för att kunna fasa ut fossila 
bränslen. Vi behöver mer el till bland annat nya elbilar, samti-
digt skulle vi kunna använda elen mer effektivt än vad vi gör 
idag. Vi skulle säkerligen kunna spara mycket energi med gan-
ska enkla åtgärder. Höga elpriser är ett problem för företag och 
hushåll, allt för låga elpriser riskerar att leda till slöseri. På riks-
nivå kan politiken göra mycket för att ge rätt förutsättningar för 
både företag och privatpersoner, så att det lönar sig att göra 
”rätt” i miljö- och klimathänseende, och det kan handla om 
både morötter och piskor. Det kan behövas ekonomiska stöd 
för företag och hushåll i vissa lägen, subventioner kan behövas 
för att lindra och underlätta omställningen, samtidigt som det 
som förstör för miljö och klimat skulle behöva beskattas hårda-
re. Allt detta är frågor som tillhör rikspolitiken, och det är inte 
något som vi i det lokala partiet i Nacka har tagit ställning till. 
Vi fokuserar på lokala frågor, frågor där vi kommunpolitiker har 
rådighet. På lokal nivå finns det också mycket som kan göras.

Ja, Nackas koldioxidbudget ska beaktas i alla politiska beslut inom kommunen.

Se svar på nästa sida
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Är det ditt partis målsättning att vi skall hålla klimatbudgeten eller riktar ni er mer in på 
att anpassa er efter klimatförändringens effekter i Nacka?

Ordet ”klimatbudget” är för oss okänt i dagsläget. Vad 
som finns på bordet politiskt är ett program för klima-
tanpassning och en koldioxidbudget. När nu dessa är 

antagna, så anser Sverigedemokraterna att de gott och väl kan 

få vara riktmärken för bra klimatpolitik, med samma invänd-
ningar som tidigare: politiken måste ha demokratiskt stöd, och 
det kräver att den inte föröder samhälle eller offentlig sektor.

Ja. Klimatfrågan är en av vår tids allra viktigaste frågor 
och vi måste agera snabbt och resolut för att bekämpa 
klimatförändringarna. Vi vill att Nacka ska utvecklas på 

ett sätt som säkrar en hållbar framtid.

Nacka ska vara en kommun i framkant som vågar gå före med 

egna åtgärder och driver på andra i att få ner utsläppen. Vi ska 
också vara pådrivande i omställningsarbetet i enlighet med 
Parisavtalet och arbeta för att de globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030 uppnås.
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Se svar på nästa sida

1. Nackabornas livsstil, fler måste förstå att deras livsstil 
påverkar utsläppen av koldioxid. 

2. Kommunens egna verksamheter ska bli klimatneutra-
la så snabbt det bara går. 

3. Samverkan med näringsliv och medborgare i klimatarbetet. 
Mer måste göras.

Utifrån ert svar på fråga 2 - Vilka, anser ditt parti, är det tre viktigaste gemensamma in-
satser vi då behöver göra, för att bibehålla lokalsamhället och det lokala småföretagan-
det fortsatt långsiktigt hållbart?

Vår stadsutveckling ger en enastående möjlighet att 
både ställa om och kunna hantera effekter av klimat-
förändringarna. Tunnelbanebygget är vår enskilt största 

klimatinvestering. Vi ser till att det byggs klimatsmart och 
grönt. Vi ser till att det finns skyfallsmagasin och att man tar 
hand om dagvatten, vi planterar träd och har gröna tak, vi ser 

till att det som byggs är energieffektivt mm. Och vi ser till att 
man inte bara planerar in bostäder, utan att det också finns 
lokaler för företag. Dels skapar det liv i områdena och dels fler 
arbetstillfällen i Nacka, som gör att Nackaborna inte behöver 
åka så långt till jobbet.

Liberalerna har många förslag för att stötta småföreta-
gare i den gröna omställningen. Ett sådant förslag är att 
minska handläggningstiden för företag så att processer-

na flyter på snabbare, vilket underlättar exempelvis om man 
vill skaffa solenergi, installera laddstolpar eller göra föränd-
ringar i sin fastighet. Ett annat förslag är att genom samverkan 
mellan företag och myndigheter erbjuda ökad information och 
rådgivning till de som vill veta hur förutsättningarna ser ut för 

att bäst minska klimatavtrycket. Sist men inte minst vill vi som 
kommun arbeta närmare företagare för att kunna erbjuda så-
dant som kan underlätta i omställningen så som kollektivtrafik, 
närliggande sopsortering och stabila fibernät som kan möjlig-
göra digitala möten. Det är också viktigt att kommunen fort-
sätter ställa höga hållbarhetskrav i upphandlingar för att främja 
klimatsmarta företag.

El, vatten & annat - Tillse en robust och optimerbar in-
frastruktur för distribution av vatten och el. På alla rimli-
ga byggnader och platser investera i lokal produktion av 
el. Etablera en tydlig och förankrad plan för prioritering 

för distribution av el vid brist, så att företag har maximal förut-
sägbarhet och stabilitet. 

Forskning och utveckling – Arbeta för att Nacka skall bli en att-
raktiv kommun för att förlägga forskning och utveckling, vilket 
både stimulerar de omgivande företagen och gör det möjligt 
för oss som kommun att ligga i framkant i vår miljöpolitik. Vi 
vill inom detta särskilt titta på möjligheterna för kommunen 
att vara experimentplats för storskaliga tekniklösningar inom 
samhällsutvecklingen, såsom självkörande fordon, luftbur-
na leveranser via drönare eller liknande. Ett annat intressant 
forskningsområde är vattenrening och avsaltning, för eventuell 
framtida torka. 

Transportlösningar som fungerar för alla – Nacka skall vara 
framkomligt för alla, med alla former av transportmedel. Det 

innebär att vi måste både investera i och planera vår infra-
struktur smart och expansivt. Utifrån biltrafikens hållbarhetsut-
veckling stärks också vikten av att öppna den östliga förbindel-
sen. Att företag och kunder kan mötas är livsviktigt för deras 
överlevnad. 

Öka antalet arbetsplatser i Nacka – Nacka måste vara en kom-
mun som lockar till sig företag. Det kan innebära att vi måste 
bygga med fokus på arbetsplatser. En av vår kommuns största 
miljöpåverkan är alla resor medborgarna gör till sina jobb i an-
dra kommuner. I detta kan även ingå att se till att den digitala 
infrastrukturen är pålitlig, samt möjligheten att främja hubbar 
för distansarbete. 

Inte stoppa innovation – Vi litar på att våra företag sitter på 
mängder med konstruktiva idéer för att bidra till att komma till 
rätta med problemen. Vi vill släppa lös den kreativiteten ge-
nom att minska allt tänkbart krångel med regler och tillstånd, 
och om nödvändigt bidra med kommunala medel som inves-
teringar i gemensamma utvecklingsprojekt. 

a) Vi vill anställa en Hållbarhetsdirektör med övergripan-
de ansvar för kommunens klimatarbete. Denna direktör 
ska ha en stab och ha i uppgift att genomföra livscyke-

lanalyser på kommunala beslut för att kunna visa hur dessa 
påverkar kommunens koldioxidbudget. Vi vill också att denna 
direktör har ett samordnande uppdrag och koordinerar kom-
munens klimatarbete med privata och ideella aktörer, så att vi 
drar åt samma håll och fångar upp bra idéer.

b) När Nacka bygger stad MÅSTE det som byggs hålla hög kli-
matstandard och vår energiproduktion måste hänga med. Allt 
nybyggt ska byggas enligt passivhusstandard, alltså producera 

lika mycket energi som det förbrukar. Detta sänker driftskost-
naderna för framtidens näringsidkare och boende i kommu-
nen. Samtidigt vill vi se massiva satsningar på solceller och 
satsningar på havsbaserad vindkraft i region Stockholm.

c) Säkra kompetens för framtidens näringsliv – vi vill se en 
”framtidens gymnasieskola” i Nacka – med fokus på gröna 
jobb. Kompetensförsörjning nämns ofta som ett stort problem 
för den gröna omställningen, och i stället för att vänta på att 
någon annan ska lösa problemet vill vi att Nacka kommun, 
gärna i samarbete med det lokala näringslivet, startar ett yrkes-
gymnasium.

Insatserna för att mota eller möta detta är inget som görs enskilt och av enskilda aktörer. För att nå effekt behöver vi en 
lokal samverkan mellan olika samhällsaktörer
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Utifrån ert svar på fråga 2 - Vilka, anser ditt parti, är det tre viktigaste gemensamma in-
satser vi då behöver göra, för att bibehålla lokalsamhället och det lokala småföretagan-
det fortsatt långsiktigt hållbart?

Det lokala partiet Nackalistan vill (som svar på fråga 3, 
ordnat i prioritetsordning med viktigaste åtgärderna 
först)

- Samhällsplanering. Bevara lokala, livskraftiga centrum i alla 
kommundelar. Det ska vara nära till service så att kommunin-
vånarna inte tvingas ta bilen. Kultur och idrottsmöjligheter ska 
finnas nära där människor bor, för att underlätta för förenings-
livet och minska behovet av transporter med bil kors och tvärs 
i kommunen. Bra och säkra cykelvägar behövs.

- Satsning på fler solceller. Kommunen behöver vara mer 
proaktiv med information och stöttning för att hjälpa mindre 
och mellanstora företag att ställa om. Förutom att kommunen 
måste se till att snabbt får upp solceller på kommunens egna 
fastigheter, behöver det ske en inventering av företag med 
större verksamhetslokaler och lägen där solceller med fördel 
kan sättas upp. Investeringar i solceller är idag lönsamt då pri-
serna på solceller fallit kraftigt och elpriserna skenar. Det finns 
också möjlighet att hyra eller leasa solcellsanläggningar för de 
företag som inte har möjlighet att finansiera det själva. Här be-
höver kommunen gå före och trycka på, med information och 
rådgivning för att på alla sätt för att få fart på omställningen.

- Satsning på mer och bättre kollektivtrafik så att de som kan 
ställa bilen också gör det. Fler direktbussar, fler båtar, nya 
bullerfria och driftsäkra vagnar till Saltsjöbanan, säkrare cykel-
vägar är några exempel. För företagare är bilen oftast helt nöd-
vändig, med övergång till elbilar kan utsläppen ändå minskas 
för de som verkligen måste ha bilen. När de som inte måste ha 
bilen ställer den, blir det bättre framkomlighet på våra vägar för 
de som verkligen behöver bilen. Köer är arbetstid och kostar 
våra företag stora pengar.

- Storsatsa på en återbruksgalleria i kommunen, i stil med 
Retuna återbruksgalleria i Eskilstuna. En attraktiv plats för 

återbruk, redesign och reparationer av allt från inredning och 
byggmaterial till sportprylar och kläder, som också kan ge nya 
jobb i kommunen. Fortfarande idag är det bara en bråkdel av 
allt som lämnas in på våra återvinningscentraler som återbru-
kas. Det är inte hållbart. (Nackalistan har motionerat om en 
sådan galleria.)

- Bevara alla grönområden och våtmarker i kommunen. Vi i NL 
vill bevara viktiga naturområden med höga naturvärden som 
Tollare, Svindersvik, hela Ryssbergen och Sarvträsk. Alla dessa 
är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden, för att lindra 
effekterna av klimatförändringar, rena luft och dagvatten, och 
som kolsänka. Byggnation bör ske i första hand på redan hård-
gjorda ytor

- Fler hyresrätter och mindre bostadsrätter behöver byggas för 
att lokala företag lättare ska kunna hitta arbetskraft som bor 
i kommunen. Det som byggs ska byggas med senaste teknik 
och klimatsmart, och på hårdgjorda ytor

- Informationskampanjer till alla nackabor om de utmaningar 
som vi har med att hålla vår koldioxidbudet. Visa på att kom-
munen tar detta på allvar. Visa på goda exempel! Tips och 
råd hur vi tillsammans kan göra något, och att det vi gör här 
i Nacka faktiskt spelar roll. Här kan de kommunala bolagen 
Nacka Vatten och Avfall och Nacka Energi användas för att nå 
ut!

- Samverkan och delningsekonomi. Med den nya digitala tek-
niken finns stora möjligheter till att på olika sätt samverka och 
dela på kostnader. Det gäller kanske främst privatpersoner, tex 
med samåkning och samnyttjade, men också företag skulle 
kunna samarbeta mer för att spara både pengar och minska 
resursutnyttjandet, minska på transporter mm. Även här kan 
kommunen ta initiativ och se till att underlätta för företagen.

Vi behöver framför allt häva så mycket som möjligt av 
den tunga trafiköverbelastning som tynger Nacka, och 

medlen för det är bland annat stopp för överbyggnation, star-
kare kollektivtrafik och bättre parkeringsmöjligheter.

Klimatkrisen möter vi tillsammans. Ingen enskild, varken 
privatperson eller företag, kan ensamt lösa de utma-
ningar vi nu möter. Samverkan är otroligt viktigt och 

kommunens roll för att stärka samverkan mellan olika aktörer 
behöver bli bättre. Vi vill stärka dialogen för att göra det lättare 
att ta kloka beslut som är bra för företagen, Nackaborna och 
klimatet. 

Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenör-
skap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet 
så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, 

exportera och anställa fler samtidigt som man ställer om och 
är en del av hållbarhetsarbetet.

- Stärka samverkan mellan olika aktörer för att lära av varandra 
och gemensamt bidra till ett hållbart Nacka.

- Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för företagen att 
göra klimatsmarta val som inte går ut över lönsamheten, till 
exempel att kunna välja elbil.

- Vi behöver utforma kommunens upphandlingar så att även 
mindre lokala företag har möjlighet att lämna anbud.

Insatserna för att mota eller möta detta är inget som görs enskilt och av enskilda aktörer. För att nå effekt behöver vi en 
lokal samverkan mellan olika samhällsaktörer


