
 

VI VILL GÖRA STRÖMSUND/STRAEJMIE 
TILL EN GRÖNARE KOMMUN 

 
I tidningen Miljöaktuellts rangordning av bra miljökommuner hamnar Strömsunds kommun 
på plats 238 medan Östersunds kommun har avancerat till plats 18. Under mandatperioden 
vill vi tillsammans med andra goda krafter arbeta för att förbättra detta. 
 
MILJÖ – SAMHÄLLSSERVICE - TRANSPORTER 
 
Strömsunds kommun är en stor kommun till ytan. Vi vill att hela kommunen ska leva. För det 
behöver vi en god samhällsservice med goda transportmöjligheter där kollektivtrafik, cykel 
och gående ska vara det det naturliga valet. 
 
Vi vill arbeta för: 

 sammanhängande, trygga, säkra och tillräckligt breda cykel- och gångvägar. 

 att kommunens bussförbindelser, tidtabeller och biljettpriser ses över.  

 att Strömsund får laddstationer för elbilar.  

 att kommunens samtliga bilar är miljöbilar. 

 att samhällsservicen på landsbygden bevaras och återuppbyggs. 
 
VÅRA BARN OCH UNGDOMAR 
 
Vi ser barn och ungdomar som medmänniskor, kunskapskällor och värdeskapare. De 
behöver en bra jämställd skola, ett tryggt hem fritt från barnfattigdom och våld, och bra 
fritidsaktiviteter. 
 
Vi vill arbeta för: 

 att barngruppernas storlek i förskolan ska minska. 

 att lärare ska ha bra lön, mindre barngrupper och tillräcklig tid med varje enskild elev. 

 att barnen får äta bra mat i skolan, som ska köpas från lokala producenter när sådana 
finns, och i så stor utsträckning som möjligt vara ekologisk samt tillagas nära. 

 att de elever som har det svårt av olika skäl ska tidigt ges förutsättningar att nå sina mål. 



OMSORG FÖR DE ÄLDRE 
 
Att vara äldre innebär inte någon sjukdom men brist på gemenskap och meningsfulla 
aktiviteter gör många sjuka. Vi vill utveckla en socialt inriktad äldreomsorg där äldre blir 
sedda som individer – inte som vårdobjekt. 
 
Vi vill arbeta för: 

 hemrehabilitering. 

 genomföra en årlig genomgång av äldres medicinering. 

 öka bemanningen i äldreomsorgen. 

 bredband till alla på äldreboende. 

 att maten till äldreomsorgen ska köpas från lokala producenter när sådana finns, och i så 
stor utsträckning som möjligt vara ekologisk samt tillagas nära. 

 möjligheten att utöva kultur på äldreboende. 
 
KULTUR OCH FRITID 
 
Kultur erbjuder oss människor en meningsfull fritid, ett kreativt yrkesliv, en bättre skola och 
gemenskap. Alla ska ha rätt och möjlighet att utöva kultur- och fritidsaktiviteter av sitt val. 
Tillgång till kultur- och fritidsutövande ska även finnas för äldre och rörelsehindrade.  
 
Vi vill arbeta för: 

 säkerställa att alla barn har tillgång till kommunal musik- och kulturskola. 

 att bygdernas lokala mötesplatser bevaras.  

 att fritidsgårdar och tillgång till replokaler ska finnas. 

 att goda möjligheter finns för sportutövning för båda könen. 
 
ARBETE OCH NÄRINGSLIV 
 
Miljöpartiet de grönas ekonomiska politik syftar till god hushållning med alla resurser. Därför 
innebär  vår gröna kretsloppsekonomi, att lokal produktion och konsumtion är centralt.  
Miljöpartiet vill att arbetstillfällen skapas som inte förslösar ändliga resurser och som inte 
skadar känslig miljö.  
 
Vi vill arbeta för: 

 vårda vildmarksturismen genom att bland annat säga nej till gruvbrytning och 
uppmuntra alternativ till kalhyggen. 

 ge stöd till rennäring och vildmarksturism. 

 öka antalet praktikplatser inom kommunförvaltningen för att skapa meningsfull 
sysselsättning för arbetslösa ungdomar. 

 värna om de företag som finns och underlätta för småföretagen att kunna anställa 
personal. 


