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VAGGERYDS KOMMUN



Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön 
rörelse som strävar efter en värld där alla kan 
leva goda liv utan att försämra förutsättningarna 
för kommande generationer.

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, 
med insikt om vårt djupa beroende av varandra. 

Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster 
hörda. Denna gränslösa hållning kan uttryckas genom en 
solidaritet med:

√   djur, natur och det ekologiska systemet

√   kommande generationer

√   världens alla människor

Miljöpartiet i Vaggeryds kommun vill ha en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar kommun som förbättrar 
individens livskvalitet, genom gemenskap och glädje!



Våra övergripande mål
för vaggeryds kommun
W Natur- och miljömedvetna invånare och företag

W Social trygghet och integration för alla

W Kommunen – en attraktiv arbetsgivare

W Klimatneutral kommunal verksamhet

W Ökad närdemokrati

W Bredband via fiber till alla

W Giftfri miljö

W Nylagad ekologisk mat i kommunal verksamhet

W Kultur för alla

W Barn- och genusperspektiv i alla beslut



Våra KANDIDATER 
till KOMMUNFULLMÄKTIGE i Vaggeryds kommun
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Mikael Wahss
34 år, Webbentreprenör, Vaggeryd

Jag vill vara en röst för de som inte kan rösta – barn och 
kommande generationer. Kommunens verksamheter ska vara 
klimatneutrala. Alla ska ha tillgång till en rejäl internetanslut-
ning. Uppmuntra och stötta ideella insatser och medborgarnas 
initiativ. Kommunen ska vara kommunens bästa arbetsgivare.

Malin Rehnstedt
34 år, Studerande, Vaggeryd

Jag vill jobba för att all mat som serveras i kommunens verk-
samheter är ekologisk och serveras nylagad. Mottagningskök 
ska ersättas av tillagningskök. Hel- och halvfabrikat ska ersättas 
av riktig lagad mat! Vi ska ha Sveriges bästa skola – både för 
elever och lärare.

Stig-Göran Hultsbo
60 år, Projektsamordnare, Taglarp

Jag vill jobba för alla människors möjlighet till arbete och social 
samvaro. Samhällsplanering och byggande ska anpassas till en 
framtid där vi lever mer ekologiskt och resurssnålt. Bygg smar-
tare med passiv- och plusenergiteknik, ta tillvara på befintlig 
grönska och anpassa till platsen. 

Marlene Tandrup
30 år, Kommunikatör, Hok

Jag brinner för feminism och jämställdhet. Barn- och genus-
perspektiv bör genomsyra alla kommunala beslut. Prioritera 
miljöhjältarna, dvs. fotgängare och cyklister i tätorterna. Alla 
har rätt till en giftfri vardag och en giftfri miljö. Mer ekologisk 
och närproducerad mat!
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Kristin Stark
64 år, Arbetsmarknadschef, Bäck

Investera i människor för framtida individ- och samhällsvinster. 
Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investe-
ring och inte bara betraktas som en kostnad – skapa och använd 
sociala investeringsfonder!

Martin Cronholm
38 år, IT-arkitekt, Vaggeryd

Stoppa den miljöförstöring som gör att Sverige misslyckas med 
14 av 16 miljömål. Det är en grundläggande princip att den som 
smutsar ner eller förstör miljön ska betala och de som gör miljö-
vänliga och långsiktigt hållbara insatser ska belönas.

Björn Karlsson
33 år, Lackerare, Skillingaryd

Vi måste öka bemanningen inom äldreomsorgen – en sund ar-
betsmiljö gynnar alla. Jag vill se till att alla vårdyrken får bättre 
status och att de delade turerna avskaffas. Vår tätortsnära natur 
måste vi ta tillvara på. Nya bostadsområden ska bättre planeras 
med hänsyn till mark och topografi. 

Ulla-Carin Djerf
65 år, Advokat, Bäck

Jag vill ta mitt ansvar för att alla barn och barnbarn ska kunna 
leva på vår vackra jord. Humanare djurhållning. Ge lärarna tid 
och resurser att ta hand om varje enskild elev. En värdig åld-
ringsvård med sysselsättning, utevistelse och tid för samtal. 

9. Johannes Fag
28 år, Webbutvecklare, Vaggeryd

10. Lisa Andersson
35 år, Veterinärassistent, Bäck

Vår hemsida
mp.se/vaggeryd



Samhällsplanering och byggande
Genom en miljövänlig och framsynt samhällsplanering formar vi grunden för ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi ska låta det gröna i tätorterna ta plats. Ingen ska 
behöva avstå cykling eller promenad för att det känns osäkert. 

Bostadsplaneringen ska vara i samklang med olika miljö- och naturvärden. Lokaler för offent-
lig verksamhet ska utnyttjas optimalt.

Vi är starka motståndare till att verksamheten på Skillingaryds skjutfält får påverka bostads-
utvecklingen utanför militärens egna fastighetsgränser.

En kommun behöver ständigt omprioritera sin verksamhet för att ha rätt fokus inför framti-
den. Miljöpartiet anser att kommunen kan spara pengar på att bättre samordna och utnyttja 
lokaler för kommunal verksamhet. Hellre spara på lokaler än på människor. 

Vi ska arbeta för:

 W VSBO ska enbart bygga passiv- eller plusenergihus.

 W Vissa delar av naturmarkerna inom tätortsnära områden ska vara orörda.

 W Nya bostadsområden ska planeras med hänsyn till mark och topografi så att dessa smälter 
in i terräng och omgivning. Befintliga träd ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

 W Solenergi ska tillvaratas på kommunala fastigheter.

 W Den kommunala användningen av egna och hyrda lokaler ska 
samordnas, utan att kvalitén i respektive verksamhet försämras.

Gilla oss!
facebook.com/mpvaggeryd



Skola och utbildning
Kommunen ska ge sina skolelever en trygg och säker skolgång med möjlighet för varje elev 
att trivas och växa. Det självklara målet är att alla elever ska sluta grundskola och gymnasium 
med godkända betyg i alla ämnen. Vi tror att nyckeln till att uppnå detta är kompetent och 
engagerad personal. Läraryrkets status måste uppvärderas genom högre löner. Alla anställda 
på en skola är viktiga förebilder för eleverna och ska på sitt sätt vara med och utveckla en bra 
skolmiljö där eleven står i centrum. 

Elevens vardag är en blandning av skola och fritid, det ena påverkar det andra. Föräldrar har 
en viktig roll att stödja och hjälpa barnen i sina val mellan skola och fritid och skolan ska ge 
vägledning för detta. Inom- och utomhusmiljön ska vara stimulerande och locka fram kreati-
vitet hos eleverna.

Vi ska arbeta för:

 W Insatser för barn och ungdomar med särskilda problem.

 W Hjälp med studier ska erbjudas alla elever.

 W Skolhälsovården ska kompletteras med förebyggande stresshantering.

 W Föräldrar ska erbjudas möjlighet till att kunna hjälpa och stötta varandra.

Kommunikationer
I Vaggeryds kommun ska så många som möjligt kunna använda kollektivtrafik. Det ska vara 
enkelt och bilfritt att ta sig från dörr till dörr. För både folkhälsa och miljö vill vi öka utbygg-
nadstakten för cykelvägarna samt erbjuda kommunala lånecyklar. Tågen ska stanna även vid 
de mindre stationerna.

Vi vill satsa på digital kommunikation med fiberuppkopplingar till alla hushåll och företag. 
Detta skapar förutsättningar för nyföretagande och arbete hemifrån. Speciellt ger det företag 
på landsbygden bättre förutsättningar att utvecklas.  

Vi ska arbeta för:

 W Prioritera gång- och cykeltrafikanter i tätorterna.

 W Bättre kollektivtrafik, speciellt mellan Vaggeryd – Hok – Nässjö.

 W Bredbandsuppkoppling via ett öppet fibernät till alla hushåll 
i hela kommunen. Maxtaxa för installation.

 W Kommunala lånecyklar på utvalda platser, gratis för registrerade användare.

 W Öka takten i utbyggnaden av cykelvägar.

 W Krösatågen ska stanna även vid de mindre stationerna.



SOCIALA SEKTORN
Kommunen ska garantera sina invånare en god social service, oberoende av i vilken situation 
man befinner sig i. Miljöpartiet ser ett behov av ett offensivt nytänkande inom vårdmetoder 
och organisation.

Inom individ- och familjeomsorgen ska vi arbeta för:

 W Förbättra missbruksvården på hemmaplan.

 W Utreda möjligheten till samarbete mellan närkommuner (GGVV) inom institutionsvård.

 W Fortsatta satsningar på Familjecentralen.

 W Satsningar på förebyggande insatser mot våld i nära relationer.

 W Sociala investeringsfonder skapas och används i förebyggande syfte.

Inom äldreomsorgen ska vi arbeta för:

 W Maten ska lagas på respektive boende. Vi säger ja till närproducerat, 
rättvisemärkt och ekologiskt, nej till hel- och halvfabrikat.

 W Rätt för äldre till utevistelse.

 W Rätt till plats på äldreboende.

 W Uppmuntra olika typer av boende.

 W Inga delade turer för personalen.

 W Ökad bemanning.

 W Vårdpersonalens status måste uppvärderas, inte minst för att underlätta nyrekrytering.

      Sociala investeringsfonder
Det går inte att värdera mänskligt lidande i pengar. Men det är möjligt 
att visa att det lönar sig att arbeta förebyggande mot utanförskap. Varje 
år börjar ungefär 150 sexåringar grundskolan i Vaggeryds kommun. 
Enligt statistiken hamnar 19 av dem utanför samhället senare i livet*. 

Sociala investeringtsfonder handlar kortfattat om att sätta in rätt insats 
på rätt nivå vid rätt tidpunkt - att möta problemet innan det uppstår. 
Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering och 
inte bara betraktas som en kostnad.

*Se utanförskapetspris.se



KULTUR OCH FRITID
Föreningslivet är till stor nytta och glädje för många. För att hänga med behöver kommunen 
tänka nytt vad gäller synsätt och möjligheter att kunna lämna kommunalt stöd till nya typer 
av aktiviteter. Kommunen måste bli bättre på att stödja ideella krafter.

Vi ska arbeta för:

 W Specifika medel sätts av till att stödja det fria kulturlivet.

 W Jämnare bidragsfördelning ur genusperspektiv.

 W Kultur- och fritidsförvaltningen ges ett särskilt uppdrag att stödja det 
fria kultur- och idrottslivet (oorganiserade verksamheter).

 W UC (Ungdomscaféet) ska hållas öppet även under lov.

 W En allmän upprustning och modernisering av kommunens badhus samt 
en högre tillgänglighet genom utökade öppettider, året runt.

Nylagad, EKOLOGISK, närproducerad mat
Alla har rätt till en god och näringsriktig mat - fri från gifter och kemikalier. Inom de kommu-
nala verksamheterna ska det serveras nylagad mat i trevliga miljöer. För att kunna utveckla 
måltiderna med målgruppsanpassning och delaktighet måste vi byta produktionssystem och 
bygga om våra mottagningskök till tillagningskök.

Vi ska arbeta för:

 W Senast 2020 ska all mat som serveras inom kommunens kostorganisation vara ekologisk.

 W Mat ska lagas på plats och serveras nylagad – tillagningskök ersätter mottagningskök.

 W En ökad trivsel och personaltäthet inom skolbespisningen.

 W Genmodifierade grödor, GMO, ska inte användas, varken direkt eller indirekt.

 W Utnyttja möjligheterna i lagen om offentlig upphandling att handla lokalt och ekologiskt.

 W Minskad användning av hel- och halvfabrikat.



Ett innovativt och blomstrande näringsliv
Kommunen har gjort oerhört stora satsningar inom logistikområdet. Vi vill flytta fokus till en 
strategisk satsning på fler kreativa och innovativa företag inom teknik- och tjänstesektorn. 
Kommunen ska aktivt arbeta för att minska arbetslösheten genom att främja nya typer av 
sysselsättning och företagande.

Den viktigaste faktorn för att integrera våra invandrare är att de får ett jobb och en egen 
försörjning. Vi behöver skapa förutsättningar för våra nya medborgare att använda sina egna 
kompetenser och erfarenheter till att bli en riktig tillgång för vår kommun.

Vi ska arbeta för:

 W Utveckla ”Kreativ Arena” till att bli en inspirerande mötesplats 
för innovativa företag och kreativa personer.

 W Kommunen ska – bl.a. genom lagen om offentlig 
upphandling – stödja och främja sociala företag.

 W Vid kommunal upphandling ska det ställas krav på lärlings- och praktikplatser för 
långtidsarbetslösa hos de företag som utför kommunala tjänster på entreprenad.

 W EUs nya regler för offentlig upphandling ska tillämpas, där kommunerna har stora 
möjligheter att ta etisk, miljömässig och social hänsyn vid upphandlingar.

Lokal demokrati
Den demokratiska utvecklingen bärs upp av människor som vill engagera sig i det politiska 
arbetet. Miljöpartiet anser att en del förändringar måste göras och en del nya steg tas.

Vi ska arbeta för:

 W Ett mer levande kommunfullmäktige som initierar tidiga diskussioner 
och utfrågningar i viktiga samhällsfrågor, innan alltför stora 
partipolitiska låsningar ger frågan ett givet utfall.

 W Öppna hearings- och utfrågningar inom viktiga samhällsområden.

 W Kommunen undersöker möjligheten att på sikt införa ett system där varje 
skattebetalare ska ha möjlighet att styra en liten del (t.ex. 5 %) av sin kommunalskatt 
till en fritt vald kommunal verksamhet/nämnd. Skatteunderlaget minskar inte men 
varje skattebetalare får ett större inflytande över hur skattepengarna används.



Klimat och miljö
Klimathot och miljöproblem skapas i regel lokalt men påverkar globalt. Därför måste vi tänka 
globalt och handla lokalt. De klimatpåverkande utsläppen måste minskas snabbt och rejält 
om vi ska ha en chans att undvika de gigantiska problem ett starkt förändrat klimat innebär. 
Ansvaret är vårt, här och nu. Stat, kommun, näringsliv och privatpersoner måste samarbeta i 
denna ödesfråga.

Små barn är mer känsliga för olika kemikalier, t.ex. hormonstörande mjukgörare i plaster. 
Inom den kommunala verksamheten ska vi arbeta för att försiktighetsprincipen tillämpas, 
särskilt inom verksamheter som ansvarar för miljöer där barn vistas.

Kommunen har en central roll som lokal opinionsbildare och beteendeförändrare. 
Miljöpartiet kommer att arbeta starkt för att kommunen ska gå före och visa vägen, både i ord 
och i handling.

Vi ska arbeta för:

 W Kommunens mål och åtgärder i miljöprogrammet uppfylls.

 W Klimatneutral kommunal verksamhet.

 W Användningen av plastleksaker i förskolan minimeras och 
ersätts av leksaker gjorda i naturliga material.

 W Större kommunalt engagemang för ett bättre djurskydd.

 W Laddstationer för elbilar skapas.

 W Kommunen inför ett system med insamling av komposterbart material från hushållen.

 W Kommunen och dess bolag ska inte värma upp någon lokal med fossila bränslen.

ENGAGERA DIG!
Vi vill ha fler trevliga och engagerade medlem-
mar – och kanske blivande politiker..? Anmäl 
dig som medlem direkt på mp.se/bli-medlem 
eller titta in på något av våra möten. Välkom-
men till ett piggt och drivet gäng!



Ta kontakt
Kontaktperson
Mikael Wahss
mikael.wahss@mp.se
Telefon: 0733-141714
facebook.com/mwahss
twitter.com/mwahss

Miljöpartiet de gröna i Vaggeryds kommun

mp.se/vaggeryd
facebook.com/mpvaggeryd
vaggeryd@mp.se

Bli medlem!
mp.se/bli-medlem

Rösta 
grönt!


