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1. Sammanfattning 

Westander genomförde våren 2014 Stora valenkäten till 510 riksdagskandidater på valbar plats. 

Totalt deltog 22 aktörer i enkäten. Naturskyddsföreningen deltog bland annat med följande 

fråga: 

Statliga Vattenfall är en stor ägare av kolkraftverk och miljardsatsar för att 

planera för nya kärnkraftverk i Sverige.     

Anser du att Vattenfall ska få nya ägardirektiv som anger att bolaget ska fasa ut 

användningen av fossila bränslen, avbryta satsningen på nya kärnkraftverk och 

bli ledande i omställningen till ett helt förnybart energisystem?      

Med svarsalternativen: 

 Ja 

 Nej 

 Tveksam/vet ej/vill ej svara 
 

354 riksdagskandidater, 69 procent av de som fått enkäten, svarade på frågan. Dessutom 

svarade 15 kandidater, 3 procent, med en öppen kommentar. 

 54 procent av de svarande svarade ja. 

 23 procent svarade nej, medan en lika stor andel var tveksamma eller inte ville svara. 

 Samtliga kandidater för MP och V samt 63 procent av kandidaterna från S svarade ja på 

frågan. 

 Inga av kandidaterna från SD och endast 12 procent av kandidaterna från FP svarade ja.  

  



2. Samlat resultat 

Statliga Vattenfall är en stor ägare av kolkraftverk och miljardsatsar för att 

planera för nya kärnkraftverk i Sverige.     

Anser du att Vattenfall ska få nya ägardirektiv som anger att bolaget ska fasa ut 

användningen av fossila bränslen, avbryta satsningen på nya kärnkraftverk och 

bli ledande i omställningen till ett helt förnybart energisystem?      

54 procent av de svarande svarade ja. 23 procent svarade nej, medan en lika stor andel var 

tveksamma eller inte ville svara. 

 

Svar Antal Andel 

Ja 192 54% 

Nej 82 23% 

Tveksam/vet ej/vill ej svara 80 23% 

Summa 354 100% 

 

Dessutom valde 15 kandidater att svara på frågan med en öppen kommentar. 
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Anser du att Vattenfall ska få nya ägardirektiv som anger att bolaget 
ska fasa ut användningen av fossila bränslen, avbryta satsningen på 

nya kärnkraftverk och bli ledande i omställningen till ett helt 
förnybart energisystem?  



3. Svaren per parti 

I figurerna nedan redovisas svaren fördelade på partitillhörighet.  

Samtliga kandidater för MP och V samt 63 procent av kandidaterna från S svarade ja på frågan. 

Inga av kandidaterna från SD och endast 12 procent av kandidaterna från FP svarade ja. 

 

I tabellen nedan redovisas antalet svarande per parti. 

Antal svarande SD M C FP KD S V MP 

Ja 0 28 8 3 7 65 34 47 

Nej 19 31 2 20 7 3 0 0 

Tveksam/vet ej/vill ej svara 2 12 18 3 9 36 0 0 

Summa 21 71 28 26 23 104 34 47 

 

I tabellen nedan redovisas svaren fördelade på partier i procent. 

Andel (%) SD M C FP KD S V MP 

Ja 0 39 29 12 30 63 100 100 

Nej 90 44 7 77 30 3 0 0 

Tveksam/vet ej 
/vill ej svara 

10 17 64 12 39 35 0 0 
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Anser du att Vattenfall ska få nya ägardirektiv som anger att bolaget 
ska fasa ut användningen av fossila bränslen, avbryta satsningen på nya 

kärnkraftverk och bli ledande i omställningen till ett helt förnybart 
energisystem?  

Ja Nej Tveksam/vet ej/vill ej svara



4. Svaren per län 

4.1. Svarsfrekvens per län 

I tabellen nedan framgår hur många som svarat på frågorna i länen och svarsfrekvensen per län. 

Svarsfrekvensen beräknas på den av Naturskyddsföreningens frågor som fått flest svar. 

Sverigedemokraterna kandiderar med en gemensam rikslista och kan därför inte fördelas per 

län. 

Svarsfrekvensen i länen 
   

  Svarande 
Mottagare av 

enkäten 
Svarsfrekvens 

(%) 

Blekinge 7 10 70,0 

Dalarna 12 15 80,0 

Gotland 5 7 71,4 

Gävleborg 14 16 87,5 

Halland 13 15 86,7 

Jämtland 4 8 50,0 

Jönköping 14 18 77,8 

Kalmar 9 12 75,0 

Kronoberg 7 10 70,0 

Norrbotten 11 12 91,7 

Skåne 46 59 78,0 

Stockholm 46 85 54,1 

Södermanland 14 15 93,3 

Uppsala 13 17 76,5 

Värmland 13 15 86,7 

Västerbotten 15 15 100,0 

Västernorrland 9 12 75,0 

Västmanland 11 15 73,3 

Västra Götaland 58 80 72,5 

Örebro 13 16 81,3 

Östergötland 16 18 88,9 

Summa i länen 350 470 74,5 

Rikslista (SD) 22 40 55,0 

  372 510 72,9 

 

  



4.2. Svar per län och kandidat med kommentarer: Vattenfall 

I tabellen nedan framgår hur de enskilda kandidaterna svarat på frågan om Vattenfall 2020. 
 

Län Namn Parti Svar  Kommentar 

Blekinge Magnus Larsson C Ja Centerpartiet vill att Sverige inom 
en generation ska vara ett 
samhälle med 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi vill sälja delar 
av Vattenfall för att investera i nya 
energilösningar och gröna jobb. 
Vattenfalls direktiv om att vara 
ledande i omställningen mot 
förnybart borde redan idag leda till 
en sådan utveckling. 

Blekinge Anna Ekström FP Nej Nej till kolkraft men inte nej till 
kärnkraft just nu 

Blekinge Gustav Nilsson M Ja M står bakom den strategiska 
inriktningenoch de mål som 
Vattenfall satt upp för minskade 
utsläpp och investeringar i förnybar 
energi.Vi anser däremot fortsätta 
att kärnkraften är en fortsatt 
naturlig del eftersom den är viktig 
för att nå visionen om ett Sverige 
med noll i nettoutsläpp av 
växthusgaser till år 2050. 

Blekinge Suzanne Svensson S  Fossila bränsle ska fasas ut till 
2050, Ang kärnkraft är varje land 
suveränt att besluta om detta och 
ja, Vattenfall ska bli ledande i 
omställningen 

Blekinge Peter Jeppsson S Ja  

Blekinge Åsa Gyberg-Karlsson V Ja   

Dalarna Anders Ahlgren C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Centerpartiet vill att Sverige inom 
en generation ska vara ett 
samhälle med 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi har inte tagit 
ställning till ändringar i 
ägardirektiven, men vill däremot 
sälja delar av Vattenfall för att 
investera i nya energilösningar och 
gröna jobb. Vattenfalls direktiv om 
att vara ledande i omställningen 
mot förnybart borde redan idag 
leda till en sådan utveckling 

Dalarna Monica Lundin FP Nej Folkpartiet vill att Vattenfall 
avvecklar sin kolkraftsverksamhet t 
ex i Tyskland. Vi vill behålla 
möjligheten för Vattenfall att bygga 
nya kärnkraftsreaktorer. 

Dalarna Torsten Larsson KD Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Låter klokt 

Dalarna Jan Lindholm Miljöpartiet Ja  



Dalarna Linnea Risinger Miljöpartiet Ja Nuon-skandalen är bara ett 
symptom på en bolagskultur som 
lever i en förgången tid där kolkraft 
betraktas som något att satsa på. 
Allt vi kan göra för att göra en grön 
omställning och få Vattenfall att 
hänga med på tåget är prioriterat. 
Fossilkraft är historia, grön 
förnybar energi är framtidens 
ekonomiskt kloka investering! 

Dalarna Ulf Berg M Nej  

Dalarna Ann-Britt Åsebol M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Dalarna Mikael Rosén M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Dalarna Maria Strömkvist S Ja  

Dalarna Roza Güclü Hedin S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Dalarna Patrik Engström S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Dalarna Daniel Riazat V Ja   

Gotland Stefan Nypelius C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vattenfall bör sälja av delar för att 
investera i nya energilösningar och 
gröna jobb. Vattenfalls direktiv om 
att vara ledande i omställningen 
mot förnybart borde redan idag 
leda till en sådan utveckling. 

Gotland Amy Öberg FP Ja  

Gotland Isabel Enström Miljöpartiet Ja  

Gotland Christer Engelhardt S Ja  

Gotland Bodil Rosengren V Ja   

Gävleborg Anders W Jonsson C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vi vill ha ett Sverige med 100% 
förnybar energi. Vattenfall ska vara 
ledande i omställningen 

Gävleborg Per-Åke Fredriksson FP Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Gävleborg Lili André KD Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vattenfall ska ha incitament att 
satsa på förnybar energi. 

Gävleborg Bodil Ceballos Miljöpartiet Ja  

Gävleborg Anders Schröder Miljöpartiet Ja  

Gävleborg Margareta Berg Kjellin M Ja Moderaterna står bakom den 
strategiska inriktningen och de mål 
som Vattenfall satt upp för 
minskade utsläpp och 
investeringar i förnybar energi. Vi 
anser däremot fortsätta att 
kärnkraften är en fortsatt naturlig 
del eftersom den är viktig för att nå 
visionen om ett Sverige med noll i 
nettoutsläpp av växthusgaser till år 
2050. 

Gävleborg Lars Beckman M Ja Jag säger ja på 2 av 3 av frågor 
däremot så anser jag att Vattenfall 
kan bygga nya kärnkraftverk. 

Gävleborg Åsa Lindestam S  Svårt att svara på många frågor 
med ett svar. Vattenfall ska bli 
ledande i omställning, men varje 
land får själv avgöra om kärnkraft 
eller ej. Tror det finns mål om 
fossila bränslen som ska fasas ut 
framöver, vet ej när. 

Gävleborg Raimo Pärssinen S Ja  



Gävleborg Kristoffer Lindberg S Ja  

Gävleborg Jenny Breslin S Ja  

Gävleborg Patrik Lundqvist S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Gävleborg Elin Lundgren S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Frågan är ställd med för många 
olika alternativ för att lämna ett 
tydligt svar på. 

Gävleborg Ulla Andersson V Ja   

Halland Ola Johansson C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Centerpartiet vill att Sverige inom 
en generation ska vara ett 
samhälle med 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi har inte tagit 
ställning till ändringar i 
ägardirektiven, men vill däremot 
sälja delar av Vattenfall för att 
investera i nya energilösningar och 
gröna jobb. Vattenfalls direktiv om 
att vara ledande i omställningen 
mot förnybart borde redan idag 
leda till en sådan utveckling. 

Halland Bengt Eliasson FP Nej  

Halland Agneta Börjesson Miljöpartiet Ja  

Halland Rikard Allvin Miljöpartiet Ja Jag ser gärna att bolagsformen för 
Vattenfall görs om, så att företaget 
i stället för att fokusera på att 
generera vinst till staten ombildas 
till ett allmänintressebolag med 
syfte att generera grön el till 
befolkningen. 

Halland Jörgen Warborn M Nej Kärnkraften är en viktig pusselbit i 
klimatutmaningen. 

Halland Michael Svensson M Nej  

Halland Jenny Petersson M Nej  

Halland Lars Püss M Nej  

Halland Jennie Nilsson S  Ja, vattenfall bör få nya 
ägardirektiv som tydliggör att 
vattenfall ska vara ledande i 
omställningen till ett förnybart 
energisystem. 

Halland Adnan Dibrani S  För många frågor i en för att svara 
ja eller nej: Fossila bränslen ska ju 
fasas ut till 2050, fråga om 
kärnkraftverk avgörs av det land 
Vattenfall är verksamt i, och JA, vi 
anser att Vattenfall ska bli ledande 
i omställningen. 

Halland Lars El Hayek S Ja  

Halland Sara Heikkinen S Nej  

Halland Jon Thorbjörnson V Ja   

Jämtland Per Åsling C Ja Vi vill att Sverige ska ha 100 % 
förnybar energi, fritt från kärnkraft 
och fossila bränslen. Utlänska 
delar av Vattenfall ska säljas, 
investeringar göras i nya förnybara 
energilösningar och därmed gröna 
jobb. 

Jämtland Pär Löfstrand FP Nej FP vill att Vattenfall avvecklar sin 
kolkraftsverksamhet. Vi anser dock 
att Vattenfall ska ha möjlighet att 
bygga ut nya kärnkraftsreaktorer. 

Jämtland Björn Lindgren Miljöpartiet Ja  

Jämtland Jessika Svensson V Ja   

Jönköping Emma Carlsson Löfdahl FP Nej  



Jönköping Maria Larsson KD Nej  

Jönköping Stefan Attefall KD Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Ja, förutom delen rörande 
kärnkraft. 

Jönköping Kew Nordqvist Miljöpartiet Ja  

Jönköping Christina Karlsson Miljöpartiet Ja  

Jönköping Malin Wengholm M Ja  

Jönköping Tomas Erazim M Nej Jag är för att satsa på ny kärnkraft, 
för att skydda miljön och ge billig 
energi, vilket ger jobb och 
välstånd, så att det skapas 
resurser att jobba med miljöfrågor. 

Jönköping Thomas Strand S  För många frågor i en för att svara 
ja eller nej: Fossila bränslen ska ju 
fasas ut till 2050, fråga om 
kärnkraftverk avgörs av det land 
Vattenfall är verksamt i, och JA, vi 
anser att Vattenfall ska bli ledande 
i omställningen. 

Jönköping Helene Petersson S Ja  

Jönköping Johanna Haraldsson S Ja  

Jönköping Andreas Persson S Ja  

Jönköping Peter Persson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Jönköping Ashkan Panahirad S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vattenfall ska bli ledande i 
omställningen och fossila bränslen 
ska fasas ut senast 2050. 

Jönköping Inga Jonasson V Ja   

Kalmar Anders Åkesson C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Kalmar Björn Brändewall FP Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Fossila bränslen: ja. Kärnkraft: nej. 
Ytterst borde staten inte äga 
Vattenfall alls. 

Kalmar Anders Andersson KD Nej Vattenfall bör vara med också när 
det gäller förnybara energisystem. 
Men jag tror inte på att 
snabbstänga kärnkraftverk. Därför 
mitt nej på denna fråga. 

Kalmar Jonas Löhnn Miljöpartiet Ja  



Kalmar Laila Naraghi, S  Det är uppenbart att Vattenfall 
måste fokusera på sina 
huvuduppgifter: - Trygga en hållbar 
energiförsörjning i Sverige.  - Bidra 
till omställningen till förnybar 
energi.  - Möjliggöra Europas mest 
konkurrenskraftiga priser för den 
svenska elintensiva industrin inom 
ramen för EU:s statsstödsregler 
och miljömässiga krav. Det finns 
tydliga brister vad gäller bolagets 
miljöansvar. Uppdraget till 
Vattenfall bör förtydligas så att det 
tydligt framgår att företaget, utifrån 
de förutsättningar som gäller på 
respektive marknad, ska vara 
ledande i energiomställningen på 
alla marknader där man är 
verksam. Det gäller t.ex. att fasa ut 
användningen av fossila bränslen.  
Men i frågan är det för många 
frågor i en för att svara ja eller nej: 
Fossila bränslen ska ju fasas ut till 
2050, frågan om kärnkraftverk 
avgörs av det land Vattenfall är 
verksamt i, och JA, vi anser att 
Vattenfall ska bli ledande i 
omställningen.  

Kalmar Håkan Juholt, S Ja  

Kalmar Lena Hallengren, S Ja I huvudsak ja, men när nu 
Vattenfall redan har verksamhet i 
andra länder är det de ländernas 
ev kärnkraftsavvecklingsbeslut 
som gäller. 

Kalmar Krister Örnfjäder, S Ja  

Kalmar Kaj Raving V Ja   

Kronoberg Sara Skyttedal KD Nej Kärnkraften är en viktig del av 
energimixen. 

Kronoberg Cheryl Jones Fur Miljöpartiet Ja  

Kronoberg Johan Hultberg M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Jag ser gärna att Vattenfall får nya 
ägardirektiv om att fasa ut 
användningen av fossila bränslen 
men vill inte hindra Vattenfall från 
att ev. bygga ny kärnkraft. 

Kronoberg Tomas Eneroth S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vattenfall ska vara en ledande 
aktör i omställningen till förnybar 
energi. 

Kronoberg Monica Haider S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

vattenfall ska bli ledande i 
omställningen. kärnkraft avgörs i 
respektive land 

Kronoberg Clas-Göran Carlsson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Dela upp frågorna! 

Kronoberg Eva-Britt Svensson V Ja   

Norrbotten Stefan Tornberg C Ja  

Norrbotten Jens Sundström FP Nej För att fasa ut de fossila bränslena 
globalt så behövs de kärnkraft.  

Norrbotten Anders Pettersson KD Ja  

Norrbotten Annika Eriksson Miljöpartiet Ja  

Norrbotten Johan Johansson M Ja  



Norrbotten Anna Alriksson M Ja Moderaterna står bakom den 
strategiska inriktningen och de mål 
som Vattenfall satt upp för 
minskade utsläpp och 
investeringar i förnybar energi. Vi 
anser däremot fortsätta att 
kärnkraften är en fortsatt naturlig 
del eftersom den är viktig för att nå 
visionen om ett Sverige med noll i 
nettoutsläpp av växthusgaser till år 
2050. 

Norrbotten Krister Hammarbergh M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Många ledande frågor i en fråga. 
Ja när det gäller utfasningen av 
fossila bränslen, men sedan måste 
energisystemet fungera i sin helhet 
också. 

Norrbotten Sven Erik Bucht S  Massor av frågor svårt att svara ja 
eller nej eller tveksamt. Vattenfall 
skall vara ledande i omställning, 
fösila bränslen skall fasas ut till 
2050 och varje land avgör om de 
skall ha kärnkraft 

Norrbotten Fredrik Lundh Sammeli S Ja Vattenfall måste få ett tydligare 
uppdrag att verka hållbart och 
driva på utvecklingen. 

Norrbotten Emilia Töyrä S Ja  

Norrbotten Birger Lahti V Ja   

Skåne Niels Paarup-Petersen C Ja  

Skåne Lennart Pettersson C Ja  

Skåne Mattias Andersson C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Centerpartiet vill att Sverige inom 
en generation ska vara ett 
samhälle med 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi har inte tagit 
ställning till ändringar i 
ägardirektiven, men vill däremot 
sälja delar av Vattenfall för att 
investera i nya energilösningar och 
gröna jobb. Vattenfalls direktiv om 
att vara ledande i omställningen 
mot förnybart borde redan idag 
leda till en sådan utveckling. 

Skåne Mats Persson FP Ja  

Skåne Christer Nylander FP Nej  

Skåne Torkild Strandberg FP Nej  

Skåne Tuve Skånberg KD Ja Ja, fasa ut fossila bränslen, och 
satsa ännu mer på förnybar energi. 

Skåne Michael Anefur KD Nej  

Skåne Sofia Damm KD Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Skåne Rasmus Ling Miljöpartiet Ja Det är en skam att vi har ett 
gemensamt ägt bolag som agerat 
på ett så miljövidrigt sätt under 
lång tid. 

Skåne Gustav Fridolin Miljöpartiet Ja  

Skåne Elisabet Knutsson Miljöpartiet Ja  

Skåne Karin Svensson Smith Miljöpartiet Ja Detta bör även omfatta det 
Vattenfall äger utomlands. 
Utfasning av kol och investering i 
förnybara och ekologiskt hållbara 
energislag. 



Skåne Petter Forkstam Miljöpartiet Ja Vattenfall behöver definitivt nya 
ägardirektiv, nu senast efter 
beskedet om att de vill bygga fem 
nya kolgruvor i Tyskland. 
Greenwashing på pinsam nivå för 
Sverige. 

Skåne Rickard Persson Miljöpartiet Ja  

Skåne Tobias Billström M Ja Jag vill att vi fasar ut de fossila 
bränslena men att vi fortsätter 
satsningen på kärnkraft. Det är 
viktigt för att nå visionen om ett 
Sverige med noll i nettoutsläpp av 
växthusgaser till år 2050. 

Skåne Anette Åkesson M Ja  

Skåne Ewa Thalén Finné M Ja  

Skåne Gunilla Nordgren M Ja delvis - då ersättning för gamla 
kärnkraft är ok - tills vi hittat 
alternativ ( fusion tex) 

Skåne Thomas Finnborg M Ja  

Skåne Patrick Reslow M Nej Jag är positiv till utfrysningen av 
fossila bränslen och investeringar i 
förnybar energi. Däremot är jag 
stark anhängare av att bygga nya 
och fler kärnkraftverk. 

Skåne Olof Lavesson M Nej  

Skåne Hans Wallmark M Nej Jag tror att kärnkraft behövs under 
överskådlig tid för jobbens, 
ekonomins och miljöns skull. 

Skåne Marie Malmer Stenergard M Nej  

Skåne Christer Akej M Nej  

Skåne Jonas Jacobsson Gjörtler M Nej Fasa ut fossilt = ja. Avbryta 
satsningar på kärnkraft = nej. 

Skåne Hillevi Larsson S Ja  

Skåne Zinaida Kajevic S Ja Ja! (fossila bränslen ska ändå 
fasas ut 2050, kärnkraft ska 
avvecklas på sikt i Sverige – olika 
dock i olika andra länder- så att det 
finns inte något annat att göra än 
att satsa på omställning) 

Skåne Sara Anheden S Ja  

Skåne Göran Persson S Ja  

Skåne Rikard Larsson S Ja  

Skåne Marianne Pettersson S Ja  

Skåne Kristin Linderoth S Ja  

Skåne Niklas Karlsson S Ja  

Skåne Lena Emilsson S Ja  

Skåne Stefan Lissmark S Ja Staten, dvs vi medborgare, ska 
vara föregångare och visa vägen 
mot ett klimatsmartare samhälle. 

Skåne Marie Granlund S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vattenfall ska vara ledande i i 
omställning och fossila bränslen 
ska fasas ut. Kärnkraft avgörs av 
det land som Vattenfall är 
verksamt i. 

Skåne Leif Jakobsson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

De länder som Vattenfall opererar i 
bestämmer om reglerna där. 
Vattenfall ska ha en ledande roll i 
att fasa ut fossila bränslen. 

Skåne Per-Arne Håkansson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Skåne Anna Wallentheim S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Många frågor i en och samma 
fråga som gör det svårt att ge ett 
JA eller ett NEJ. 



Skåne Kerstin Nilsson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

För många frågor i en för att svara 
ja eller nej: Fossila bränslen ska ju 
fasas ut till 2050, fråga om 
kärnkraftverk avgörs av det land 
Vattenfall är verksamt i, och JA, vi 
anser att Vattenfall ska bli ledande 
i omställningen 

Skåne Daniel Sestrajcic V Ja  

Skåne Linda Nilsson V Ja Kol och kärnkraft är ingen hållbar 
och framkomlig väg. Vi måste se 
till att våra skattepengar främjar 
vår miljö och hållbar utveckling. 

Skåne Saima Jönsson Fahoum V Ja  

Skåne Peter Ahlbom V Ja   

Stockholm Kerstin Lundgren C Ja  

Stockholm Per Lodenius C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Centerpartiet vill att Sverige inom 
en generation ska vara ett 
samhälle med 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi har inte tagit 
ställning till ändringar i 
ägardirektiven, men vill däremot 
sälja delar av Vattenfall för att 
investera i nya energilösningar och 
gröna jobb. Vattenfalls direktiv om 
att vara ledande i omställningen 
mot förnybart borde redan idag 
leda till en sådan utveckling. 

Stockholm Johan Hedin C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Jag tycker inte att staten ska äga 
företag som Vattenfall. 
Ägardirektiven bör inriktas på att 
göra bolaget attraktivt för att 
börsnoteras och säljas. 

Stockholm Johanna Jönsson C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vattenfalls direktiv om att vara 
ledande i omställningen mot 
förnybart borde redan idag leda till 
en sådan utveckling. Delar av 
Vattenfall bör säljas. 

Stockholm Emma Henriksson KD Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Stockholm Caroline Szyber KD Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Stockholm Per Bolund Miljöpartiet Ja  

Stockholm Per Olsson Miljöpartiet Ja  

Stockholm Annika Hirvonen Miljöpartiet Ja  

Stockholm Esabelle Dingizian Miljöpartiet Ja  

Stockholm Annica Hjerling Miljöpartiet Ja  

Stockholm Mats Pertoft Miljöpartiet Ja  

Stockholm Yasri Khan Miljöpartiet Ja  

Stockholm Jessica Rosencrantz M Ja Minskade utsläpp och omställning 
till ett förbybart energisystem är 
viktiga delar och ska ingå i en 
strategisk inriktning för Vattenfall. 
Däremot är det viktigt att inse att vi 
är fortsatt beroende av kärnkraft. 
Alternativet skulle vara 
oacceptabelt: hälsovådlig kolkraft. 

Stockholm Tina Ghasemi M Ja  



Stockholm Anna Kinberg Batra M Ja Moderaterna står bakom den 
strategiska inriktningen och de mål 
som Vattenfall satt upp för 
minskade utsläpp och 
investeringar i förnybar energi. Vi 
anser däremot fortsätta att 
kärnkraften är en fortsatt naturlig 
del eftersom den är viktig för att nå 
visionen om ett Sverige med noll i 
nettoutsläpp av växthusgaser till år 
2050. 

Stockholm Anti Avsan M Ja  

Stockholm Maria Abrahamsson M Nej  

Stockholm Dag Klackenberg M Nej  

Stockholm Margareta Cederfelt M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Förnybara energisystem är viktiga 
och mer forskning och utveckling 
inom området är positivt. Vill dock 
understyka att det är viktigt att 
Sverige inte hamnar i sittsen att vi 
blir beroende av att köpa energi 
från andra länder. Risken är stor 
att denna energi och producerad 
under betydligt mer miljöfarliga 
förhållanden än de svenska 
förhållanden. 

Stockholm Maria Stockhaus M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Viktigt att vi snabbt minskar 
användning av fossila bränslen, 
tror kärnkraften behövs under en 
period tills dess det finns förnybara 
energisystem i tillräcklig 
omfattning. 

Stockholm Börje Vestlund S  Avbryta satsningar på kärnkraft 
instämmer jag i däremot kommer 
det att ta ett tag att ställa om 
kolkraften 

Stockholm Anna Vikström S  Fossila bränslen ska ju fasas ut till 
2050. Fråga om kärnkraftverk 
avgörs av det land Vattenfall är 
verksamt i. Jag anser att Vattenfall 
ska bli ledande i omställningen 

Stockholm Anders Ygeman S Ja  

Stockholm Ylva Johansson S Ja  

Stockholm Lawen Redar S Ja Det är många frågor. Fossila 
bränslen ska fasas ut senast 2050 
och frågan om kärnkraft måste 
beslutas i landet Vattenfall är 
verksamt i men givetvis ska 
Vattenfall vara ledande i 
omställningen till ett förnybart 
energisystem. 

Stockholm Anders Österberg S Ja  

Stockholm Åsa Westlund S Ja  

Stockholm Alexandra Völker S Ja  

Stockholm Agneta Karlsson S Ja  

Stockholm Mathias Tegnér S Ja  

Stockholm Anders Lönnberg S Nej  

Stockholm Arhe Hamednaca S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Stockholm Emanuel Öz S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

För många frågor i en för att svara 
ja eller nej. Fossila bränslen ska ju 
fasas ut till 2050, fråga om 
kärnkraftverk avgörs av det land 
Vattenfall är verksamt i, och ja, jag 
anser att Vattenfall ska bli ledande 
i omställningen. 



Stockholm Björn von Sydow S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

För många frågor för ett samlat 
svarsalternativ. Bort ur kolkraften 
Ja. Kärnkraften en sak för varje 
land.Vattenfall bör vara stark 
indragen i omställningen i Sverige 
och så länge man är verksam i 
andra länder 

Stockholm Azadeh Rojhan Gustafsson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Stockholm Meeri Wasberg S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Det där blev många frågor på en 
gång.. Vattenfall ska ta en 
ledarposition när det gäller 
omställning till förnybart, samtidigt 
avgörs ju frågan om kärnkraftverk i 
sig av det land som Vattenfall 
verkar i. Fosila bränslen ska fasas 
ut til 2050. 

Stockholm Bim Eriksson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Stockholm Karin Rågsjö V Ja  

Stockholm Amineh Kakabaveh V Ja  

Stockholm Jens Holm V Ja Vi har motionerat om nya bättre 
ägardirektiv. 

Stockholm Nooshi Dadgostar V Ja  

Stockholm Ali Esbati V Ja  

Stockholm Jenny Bengtsson V Ja  

Stockholm Lina Hjorth V Ja   

Södermanland Anna-Karin Hatt C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vattenfall har nyligen fått nya 
ägardirektiv, av Alliansregeringen. 
Av de direktiven framgår det tydligt 
att Vattenfall ska vara en av de 
ledande aktörerna i omställningen 
till ett hållbart energisystem. Det 
uppdraget ska Vattenfall följa, och 
vidta de åtgärder som krävs utifrån 
det både vad gäller befintliga 
anläggningar och nyproduktion. 
Den uppdelning Vattenfall gjort av 
sin verksamhet, för att kunna sälja 
av de fossila 
produktionsanläggningar man har i 
andra delar av Europa är bra och 
bör så snart som möjligt leda till att 
de delarna säljs av så att de 
pengarna istället kan användas för 
att investera mer i förnybara 
energilösningar och gröna jobb. 

Södermanland Ewa Callhammar FP Nej  

Södermanland Joha Frondelius KD Ja  

Södermanland Gunvor G Ericson Miljöpartiet Ja  

Södermanland Marco Venegas Miljöpartiet Ja  

Södermanland Lotta Finstorp M Ja  

Södermanland Per Westerberg M Nej  

Södermanland Erik Bengtzboe M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Delar av förslaget ja, delar nej. 

Södermanland Hans Ekström S Ja  

Södermanland Sara Karlsson S Ja  

Södermanland Jacob Sandgren S Ja  

Södermanland Caroline Helmersson 
Olsson 

S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vattenfall ska vara ledande, men 
svår fråga att svara ja eller nej på 



Södermanland Fredrik Olovsson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vattenfall ska inte behöva 
paniksälja fossilanläggningar. Det 
skulle försvåra alla investeringar i 
bolaget för flera år men helt klart 
bör det förnybara öka och det 
fosila fasas ut. Om det ska finnas 
kärnkraft ska beslutas i varje 
enskilt land där företaget verkar. 
Vill man ha det ska Vattenfalls 
kompetens kunna användas. 
Vattenfall bör vara ledande i 
omställningen av energisystemet. 

Södermanland Lotta Johnsson Fornarve V Ja   

Uppsala Solveig Zander C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Eller ja, vi vill ju att delar av 
Vattenfall ska säljas för att 
investera i grön jobb och nya 
energilösningar. 

Uppsala Ismail Kamil FP Ja Men inte avbryta kärnkraftverk 

Uppsala Niclas Malmberg Miljöpartiet Ja  

Uppsala Erika Karlenius Miljöpartiet Ja  

Uppsala Jessika Vilhelmsson M Ja Ja, men jag tror att kärnkraften är 
en viktig del av 
energiproduktionen. 

Uppsala Marta Obminska M Ja Moderaterna står bakom den 
strategiska inriktningen och de mål 
som Vattenfall satt upp för 
minskade utsläpp och 
investeringar i förnybar energi. Vi 
anser däremot fortsätta att 
kärnkraften är en fortsatt naturlig 
del eftersom den är viktig för att nå 
visionen om ett Sverige med noll i 
nettoutsläpp av växthusgaser till år 
2050. 

Uppsala Ulrika Karlsson M Nej Det vore oklokt för klimatet att 
avbryta satsningen på nya 
kärnreatorer då de gamla snart 
behöver ersättas. I övrigt 
instämmer jag i frågeställningen. 
Moderaterna står bakom den 
strategiska inriktningen och de mål 
som Vattenfall satt upp för 
minskade utsläpp och 
investeringar i förnybar energi. 

Uppsala Pyry Niemi S  För många frågor i en för att svara 
ja eller nej: Fossila bränslen ska ju 
fasas ut till 2050, fråga om 
kärnkraftverk avgörs av det land 
Vattenfall är verksamt i, och JA, vi 
anser att Vattenfall ska bli ledande 
i omställningen. 

Uppsala Ardalan Shekarabi S Ja  

Uppsala Agneta Gille S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

går ej att svara ja eller nej på. Jag 
anser att Vattenfall ska vara 
ledande i omställningen 

Uppsala Sanne Eriksson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Uppsala Caroline Andersson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Frågan innehåller flera frågor. 
Fossila bränslen ska fasas ut till 
2050, frågan om kärnkraftverk 
avgörs i det land där Vattenfall är 
verksamt i, men JA vattenfall ska 
vara ledande i omställningen. 



Uppsala Emma Wallrup V Ja   

Värmland Daniel Bäckström C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Centerpartiet vill att Sverige inom 
en generation ska vara ett 
samhälle med 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi har inte tagit 
ställning till ändringar i 
ägardirektiven, men vill däremot 
sälja delar av Vattenfall för att 
investera i nya energilösningar och 
gröna jobb. Vattenfalls direktiv om 
att vara ledande i omställningen 
mot förnybart borde redan idag 
leda till en sådan utveckling. 

Värmland Nina Larsson FP Nej Folkpartiet vill att Vattenfall 
avvecklar sin kolkraftsverksamhet 
tex i Tyskland. Vi vill dock behålla 
möjligheten för Vattenfall att bygga 
nya kärnkraftsreaktorer. 

Värmland Charlie Weimers KD Nej Jag ser kärnkraften, koldioxidfri 
som den är, som en av 
lösningarna för en mer klimatsmart 
energiproduktion. 

Värmland Stina Bergström Miljöpartiet Ja  

Värmland Jesper Johansson Miljöpartiet Ja  

Värmland Pia Hallström M Ja  

Värmland Pål Jonson M Ja  

Värmland Stina Höök M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Värmland Berit Högman S Ja  

Värmland Mikael Dahlqvist S Ja Jag anser att Vattenfall ska vara 
ledande i omställningen. Dock bör 
de olika frågorna prövas separat 
var och en. 

Värmland Lars Mejern Larsson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Värmland Jonas Gunnarsson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

För många frågor i en för att svara 
ja eller nej: Fossila bränslen ska ju 
fasas ut till 2050, fråga om 
kärnkraftverk avgörs av det land 
Vattenfall är verksamt i, och JA, vi 
anser att Vattenfall ska bli ledande 
i omställningen. 

Värmland Gunilla Svantorp S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

ja, viktigt att Vattenfall blir ledande 
i omställningen till förnybart 
energisystem men många frågor i 
samma fråga 

Västerbotten Helena Lindahl C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Centerpartiet vill att Sverige inom 
en generation ska vara ett 
samhälle med 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi har inte tagit 
ställning till ändringar i 
ägardirektiven, men vill däremot 
sälja delar av Vattenfall för att 
investera i nya energilösningar och 
gröna jobb. Vattenfalls direktiv om 
att vara en av de ledande 
energibolagen i Europa i 
omställningen mot förnybart borde 
redan idag leda till en sådan 
utveckling. 

Västerbotten Maria Lundqvist-Brömster FP Nej Vi vill att Vattenfall avvecklar sin 
kolkraftsverksamhet i t ex 



Tyskland. 

Västerbotten Anders Sellström KD Ja Avser koldelen. Kärnkraft måste 
finnas kvar ytterligare en tid pga av 
dess nollutsläpp av koldioxid. 

Västerbotten Jabar Amin Miljöpartiet Ja  

Västerbotten Ann-Louise Hansson Miljöpartiet Ja  

Västerbotten Edward Riedl M Ja  

Västerbotten Elisabeth Björnsdotter 
Rahm 

M Ja  

Västerbotten Andreas Löwenhöök M Nej  

Västerbotten Terese Andersson M Nej  

Västerbotten Veronica Lindholm S  För många frågor i en för att svara 
ja eller nej: Fossila bränslen  ska ju 
fasas ut till 2050, frågan om 
kärnkraftverk avgörs av det land 
Vattenfall är verksamt i, och JA, vi 
anser att Vattenfall ska bli ledande 
i omställningen.   

Västerbotten Helén Pettersson S Ja  

Västerbotten Isak From S Ja  

Västerbotten Katarina Köhler S Ja  

Västerbotten Björn Wiechel S Ja I princip ja, men vattenfall agerar i 
flera länder vilket också spelar in. 

Västerbotten Jonas Sjöstedt V Ja   

Västernorrland Emil Källström C Nej Centerpartiet vill att Sverige inom 
en generation ska vara ett 
samhälle med 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi har inte tagit 
ställning till ändringar i 
ägardirektiven, men vill däremot 
sälja delar av Vattenfall för att 
investera i nya energilösningar och 
gröna jobb. Vattenfalls direktiv om 
att vara ledande i omställningen 
mot förnybart borde redan idag 
leda till en sådan utveckling. 

Västernorrland Lars Persson FP Nej Den svenska energimarknaden 
behöver kärnkraft. Det är 
orealistiskt, både ur miljösynpunkt 
och ekonomisk synpunkt att 
avveckla kärnkraften för 
närvarande. 

Västernorrland Karin Högberg KD Ja  

Västernorrland Göran Hådén Miljöpartiet Ja  

Västernorrland Ingemar Nilsson S  Blandad kompott i den frågan. Helt 
förnybart energissystem till 2050 
står vi ju redan för. Resp. lands 
lagar gäller även för Vattenfall. Ja 
Vattenfall ska vara ledande i 
omställningen. 

Västernorrland Susanne Eberstein S Ja  

Västernorrland Eva Sonidsson S Ja  

Västernorrland Jasenko Omanovic S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Västernorrland Christina Höj Larsen V Ja   



Västmanland Marita Ljung C Nej Centerpartiet vill att Sverige inom 
en generation ska vara ett 
samhälle med 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi har inte tagit 
ställning till ändringar i 
ägardirektiven, men vill däremot 
sälja delar av Vattenfall för att 
investera i nya energilösningar och 
gröna jobb. Vattenfalls direktiv om 
att vara ledande i omställningen 
mot förnybart borde redan idag 
leda till en sådan utveckling.     

Västmanland Roger Haddad FP Nej  

Västmanland Agneta Luttropp Miljöpartiet Ja  

Västmanland Erik Åberg Miljöpartiet Ja Helt nödvändigt och genomförbart. 

Västmanland Åsa Coenraads M Ja  

Västmanland Anna Hård af Segerstad M Ja Moderaterna står bakom den 
strategiska inriktningen och de mål 
som Vattenfall satt upp för 
minskade utsläpp och 
investeringar i förnybar energi. Vi 
anser däremot att kärnkraften är 
en fortsatt naturlig del eftersom 
den är viktig för att nå visionen om 
ett Sverige med noll i nettoutsläpp 
av växthusgaser till år 2050. 

Västmanland Mikael Damsgaard M Nej Jag är positiv till om Vattenfall 
medverkar till att bygga ny 
kärnkraft. 

Västmanland Gabriel Wikström S Ja  

Västmanland Lars Eriksson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Många frågor i en. Fosila bränslen 
ska fasas ut till 2050. Frågan om 
kärnkraft avgörs i det land bolaget 
är verksam i. Ja, bolaget ska bli 
ledande i omställningen. 

Västmanland Anna Wallén S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vattenfall ska ta täten i 
omställningen 

Västmanland Vasiliki Tsouplaki V Ja   

Västra Götaland Ulrika Carlsson C Ja  

Västra Götaland Rickard Nordin C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Centerpartiet vill att Sverige inom 
en generation ska vara ett 
samhälle med 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi har inte tagit 
ställning till ändringar i 
ägardirektiven, men vill däremot 
sälja delar av Vattenfall för att 
investera i nya energilösningar och 
gröna jobb. Vattenfalls direktiv om 
att vara ledande i omställningen 
mot förnybart borde redan idag 
leda till en sådan utveckling. 

Västra Götaland Annika Qarlsson C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Centerpartiet vill att Sverige inom 
en generation ska vara ett 
samhälle med 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi vill sälja delar 
av Vattenfall för att investera i nya 
energilösningar och gröna jobb. 
Vattenfalls direktiv om att vara 
ledande i omställningen mot 
förnybart, som nu finns, borde 
redan idag leda till en sådan 
utveckling. 



Västra Götaland Kersin Hermansson C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Vi vill att Sverige inom en 
generation ska vara ett samhälle 
med 100 procent förnybar energi 
fritt från kärnkraft och uranbrytning. 

Västra Götaland Fredrik Christensson C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Centerpartiet vill inom en 
generation ha 100 procent 
förnybar energi fritt från kärnkraft 
och uranbrytning. Vi har inte tagit 
ställning till ändringar i 
ägardirektiven, men vill däremot 
sälja delar av Vattenfall för att 
investera i nya energilösningar och 
gröna jobb. Vattenfalls direktiv om 
att vara ledande i omställningen 
mot förnybart borde redan idag 
leda till en sådan utveckling. 

Västra Götaland Adam Cwejman FP Nej Staten ska inte äga Vattenfall. Men 
tills dess att staten inte är ägare är 
det rimligt att inte kräva utbyggnad 
av kolkraft. Däremot ingen 
invändning mot byggandet av ny 
Kärnkraft. 

Västra Götaland Kristina Grapenholm FP Nej Fasa ut i Tyskland, men bibehålla 
möjligheten att bygga nya 
kärnkraftsreaktorer. Förnyelsebara 
energikällor behöver ökas. 

Västra Götaland Anna Svalander FP Nej Kolkraftsverksamheten i Tyskland 
bör avvecklas. 

Västra Götaland Lars Tysklind FP Nej Vill att Vattenfall avvecklar sin 
kolkraft men vill att Vattenfall ska 
ha möjlighet att bygga ny kärnkraft. 
Det krävs både förnybara 
energisystem och kärnkraft för att 
lösa klimatfrågan. 

Västra Götaland Pär Johnson FP Nej Vattenfall skall vara garant av 
både billig och miljövänlig el. Att i 
dagsläget abryta satsningen på 
kärnkraft kommer att fördyra elen 
markant. Däremot skall de snarast 
möjligt avbryta framställning av el 
via kolkraftverk. 

Västra Götaland Maria Nilsson FP Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Fp vill att Vattenfall avvecklar 
kolkraftsverksamheten men 
behåller möjligheten att bygga nya 
kärnkraftsreaktorer 

Västra Götaland Aron Modig KD Ja Jag tycker att svenska staten ska 
sälja Vattenfall.   I det fall Vattenfall 
kvarstår i statlig ägo tycker jag 
dock att det är självklart att 
Vattenfall ska vara (1) ledande i 
utfasningen av fossila bränslen 
och (2) ledande i omställningen till 
ett helt förnybart energisystem. Att 
Vattenfall satsar på nya 
kärnkraftverk ser jag inga större 
problem med. 

Västra Götaland Sara Degerman Carlsson KD Ja  

Västra Götaland Roland Utbult KD Nej  

Västra Götaland Annika Eclund KD Nej  

Västra Götaland Pernilla Gunther KD Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Västra Götaland Lise Nordin Miljöpartiet Ja  



Västra Götaland Karin Pleijel Miljöpartiet Ja Absolut! En mycket viktig fråga för 
att minska klimatutsläppen, och 
samtidigt inte låsa in oss i nya 
risker som kärnkraft innebär. 

Västra Götaland Janine Alm Ericson Miljöpartiet Ja  

Västra Götaland Emma Nohrén Miljöpartiet Ja  

Västra Götaland Nicklas Attefjord Miljöpartiet Ja  

Västra Götaland Nils Farken Miljöpartiet Ja  

Västra Götaland Lars Hjälmered M Ja Jag tycker att det strategiska 
inriktning för Vattenfall är rätt. De 
ska vara ett av de ledande 
företagen i omställningen av 
energisektorn. Och de gör nu en 
riktig fokusering på ffa den 
nordiska marknaden. Dock 
kommer Vattenfall att få fortsätta 
handha den tyska kolkraft som S 
och MP såg till att bolaget skaffade 
under åren efter 2000. Klart är 
dock att Vattenfall självklart ska ha 
ett bra ägardirektiv där hållbarhet 
inkl minskade utsläpp av 
växthusgaser är en bärande del. 

Västra Götaland Pontus Båth M Ja  

Västra Götaland Mattias Zackrisson M Ja  

Västra Götaland Cecilia Magnusson M Nej  

Västra Götaland Hans Rothenberg M Nej  

Västra Götaland Lisbeth Sundén Andersson M Nej  

Västra Götaland Daniel Sziranyi M Nej Denna frågan är ställd på ett 
väldigt politiserat sätt. Jag säger ja 
till minskad CO2 utsläpp och det är 
då viktigt att Vattenfalls 
kolkraftsproduktion minskar sina 
utsläpp i jämförelse med nivån den 
verksamheten hade innan 
uppköpet. Det hjälper inte den 
globala miljön om Vattenfall helt 
enkelt säljer av kolkraft till någon 
annan. Jag tror tvärtom att 
Vattenfall kan påverka att alla 
energislag blir renare än vad 
samma energislag var tidigare. 

Västra Götaland Camilla Waltersson-
Grönvall 

M Nej  

Västra Götaland Anton Oskarsson M Nej  

Västra Götaland Henrik Ripa M Nej Fasa ut fossila bränslen men inte 
kärnkraften då det är en mkt 
renare energikälla än många andra 
alternativ. 

Västra Götaland Jan Ericson M Nej Gärna fasa ut kolkraften, men inte 
kärnkraften. 

Västra Götaland Ann-Sofie Alm M Nej  

Västra Götaland Anders G Johansson M Nej  

Västra Götaland Lars-Arne Staxäng M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Jag har varit emot Vattenfalls 
affärer med NUON hela tiden, men 
att säga att Vattenfall enbart skulle 
syssla med helt förnyelsebart 
skulle vara ett stort misstag. Skall 
vi klara framtiden (CO2)behövs 
under de närmaste 30 åren både 
vatten, kärnkraft och förnyelsebara 
energikällor.  

Västra Götaland Sten Bergheden M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 



Västra Götaland Jörgen Hellman S  Vattenfall skall vara ledande i 
omställningen, Fossila bränslen 
skall fasas ut och kärkkraftsfrågan 
får varje land besluta om själva 

Västra Götaland Paula Holmqvist S  Svårt att svara ja eller nej då det är 
många frågor i en och samma 
fråga. Fossila bränslen ska ju 
fasas ut till 2050, frågan om 
kärnkraftverk avgörs av det land 
Vattenfall är verksamt i, och Ja, vi 
anser att Vattenfall ska bli ledande 
i omställningen. 

Västra Götaland Mattias Jonsson S Ja  

Västra Götaland Johan Büser S Ja  

Västra Götaland Abbas Zarrinpour S Ja  

Västra Götaland Maria Andersson Willner S Ja  

Västra Götaland John Skoglund S Ja  

Västra Götaland Phia Andersson S Ja Men beslut om kärnkraft tas i de 
länder Vattenfall har kärnkraft 

Västra Götaland Jan-Olof Larsson S Ja  

Västra Götaland Catharina Bråkenhielm S Ja  

Västra Götaland Gitte Caous S Ja  

Västra Götaland Carina Ohlsson S Ja  

Västra Götaland Monica Green S Ja  

Västra Götaland Petter Löberg S Nej  

Västra Götaland Petra Ekerum S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Västra Götaland Hans Linde V Ja  

Västra Götaland Maj Karlsson V Ja  

Västra Götaland Rossana Dinamarca V Ja  

Västra Götaland Ida Legnemark V Ja  

Västra Götaland Wiwi-Anne Johansson V Ja Märkligt att vi inte redan har 
sådana direktiv för det statligt ägda 
Vattenfall. 

Västra Götaland Eva-Lena Öman V Ja   

Örebro Helena Vilhelmsson C Ja  

Örebro Johan Pehrson FP Nej  

Örebro Lars-Axel Nordell KD Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Örebro Jonas Eriksson Miljöpartiet Ja  

Örebro Camilla Hansén Miljöpartiet Ja  

Örebro Kent Persson M Ja  

Örebro Lotta Olsson M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Örebro Matilda Ernkrans S Ja Även om det var lite många frågor i 
en för att svara ja eller nej på. Men 
JA känns närmast för mig så det 
får det bli. 

Örebro Eva-Lena Jansson S Ja  

Örebro Alaa Idris S Ja Ni lyfter flera frågor i en och 
samma fråga. Vilket gör att det är 
inte så enkelt att säga 100 % ja. 
Men ja i det stora hela. 

Örebro Tom Olsson S Ja  



Örebro Lennart Axelsson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Partiets ståndpunkt, som jag delar: 
För många frågor i en för att svara 
ja eller nej: Fossila bränslen ska ju 
fasas ut till 2050, fråga om 
kärnkraftverk avgörs av det land 
Vattenfall är verksamt i, och JA, vi 
anser att Vattenfall ska bli ledande 
i omställningen. 

Örebro Mia Sydow Mölleby V Ja   

Östergötland Lena Ek C Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Finns redan inskrivet i direktiven 
som leder i denna riktning. 

Östergötland Mathias Sundin FP Nej Jag anser att Vattenfall ska säljas. 

Östergötland Magnus Oscarsson KD Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Östergötland Annika Lillemets Miljöpartiet Ja  

Östergötland Pontus Wessman Miljöpartiet Ja  

Östergötland Andreas Norlén M Nej Det är viktigt att det finns möjlighet 
till nya investeringar i kärnkraft, 
inte minst ur klimatsynpunkt. 

Östergötland Erik Östman M Nej  

Östergötland Betty Malmberg M Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Jag tror på kärnkraften men är 
motståndare till Vattenfalls 
satsningar i kolkraft. de bör 
avvecklas 

Östergötland Johan Löfstrand S Ja  

Östergötland Anna-Lena Sörenson S Ja  

Östergötland Eva Lindh S Ja  

Östergötland Elias Georges S Ja  

Östergötland Johan Andersson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

För många frågor i en och samma 
rubrik, fossila bränslen skall fasas 
ut 2050, om frågan om kränkraft 
avgörs av det land Vattenfall är 
verksamt i, vattenfall ska bli 
ledande i omställningen 

Östergötland Teresa Carvalho S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Östergötland Mattias Ottosson S Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

 

Östergötland Linda Snecker V Ja   

Rikslista Aron Emilsson SD  Fossila bränslen ska fasas ut i 
möjligaste mån, men däremot är 
Sverige beroende av ny, modern 
kärnkraft där mer av energin 
utvinns. 

Rikslista Carina Herrstedt SD Nej  

Rikslista Julia Kronlid SD Nej Innan vi har rimliga alternativ 
måste vi satsa på att utveckla 
kärnkraften! 

Rikslista Björn Söder SD Nej  

Rikslista Josef Fransson SD Nej Det där var två frågor i en, som 
man faktiskt kan tycka olika på. 

Rikslista Oscar Sjöstedt SD Nej  

Rikslista Anna Hagwall SD Nej  

Rikslista Markus Wiechel SD Nej  

Rikslista Mattias Bäckström-
Johansson 

SD Nej  

Rikslista Roger Hedlund SD Nej  

Rikslista Martin Kinnunen SD Nej  

Rikslista Anders Forsberg SD Nej  

Rikslista Angelika Bengtsson SD Nej Tycker vi ska bygga nya reaktorer 
istället för kärnkraften är det bästa 
vi har vad gäller elproduktion. 



Rikslista Patrik Jönsson SD Nej  

Rikslista Roger Richtoff SD Nej  

Rikslista Magnus Persson SD Nej Jag tror på ny satsning när det 
gäller kärnkraftverk 

Rikslista Per Klarberg SD Nej  

Rikslista Mikael Eskilandersson SD Nej  

Rikslista Jimmy Ståhl SD Nej Jag vill satsa mer på kärnkraft men 
gärna minska kolkraften. 

Rikslista Sara-Lena Bjälkö SD Nej  

Rikslista Paula Bieler SD Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Fossila bränslen vill jag fasa ut. 
Kärnkraften vill jag hellre satsa på 
- för att minska behovet av just 
fossila bränslen. 

Rikslista Linus Bylund SD Tveksam/vet ej/vill ej 
svara 

Väldigt obetänksamt att blanda två 
frågor i en. Jag vill helt avveckla 
förbränning av fossila bränslen för 
elproduktion (eller import av sådan 
el) och samtidigt satsa på modern 
kärnkraft. 

 


