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Europas grönaste stad på riktigt
Vi i Miljöpartiet de gröna vill göra Växjö till Europas grönaste stad på riktigt. Vi 
nöjer oss inte med att säga att vi är grönast utan vill genomföra det i handling. 
Det betyder att vi arbetar för en god och hållbar livskvalitet för alla både på lands-
bygden och i staden. 

En förutsättning för en god livskvalitet på kort och lång sikt är att vi värnar om 
alla människor i världen, om djur och natur. En god livskvalitet idag måste kom-
bineras med att vi arbetar för att framtida generationer ska få ett bra liv.  

Miljö och energi. För att Växjö ska kunna vara Europas grönaste kommun på 
riktigt måste miljön beaktas i alla beslut utan undantag. 

Det ska också synas att vi är Europas grönaste stad genom att vi värnar om och 
utvecklar våra gröna parker och skogar. Även i en stad är den biologiska mångfal-
den viktig.

Tack vare ett framgångsrikt arbete i Veab har Växjö redan minskat utsläppen av 
koldioxid för uppvärmningen. Men det räcker inte. För att bli Europas grönaste 
stad på riktigt måste vi ta itu med transporterna, som står för alldeles för mycket 
utsläpp. Och även om utsläppen skulle minska vill vi ändå begränsa antalet bilar 
för att öka trivseln i centrum. Nu när vi är på väg mot att bli 100 000 invånare i 
Växjö fungerar det inte att alla tar bilen. Därför är både cykelbanor och kollek-
tivtrafik i vårt gröna Växjö mycket bättre än idag.

Maten är en annan viktig miljöfråga. Vi vill att Växjö ska gå före när det gäller att 
erbjuda barn och gamla mat som varken har besprutats eller rest långa vägar.

Vi vill satsa mer på att renovera gamla byggnader både för att minska energiåt-
gången och för att husen ska kunna leva längre.

Kreativa och kunniga. För oss i Miljöpartiet är barnen viktigast. Vi vill satsa 
mer på att barnen ska kunna gå i en skola som ger dem chansen att utveckla både 
kreativitet och kunskap. För att klara det vill vi satsa mer på fler kunniga och en-
tusiastiska lärare. De ska få chansen att vara pedagoger och inte administratörer.

Antalet barn i grupperna måste vara mindre för att barnen ska kunna utvecklas 
till trygga vuxna. 

Växjö måste bättre ta vara på den kunskap som finns hos nyinflyttade. 

Kreativa företag kan både skapas i och lockas till Växjö när vi erbjuder en innova-
tiv miljö och bra skola och omsorg.

Generösa och öppna. I vårt gröna Växjö är människor från alla länder välkom-
na. Vi har råd att ta emot människor som flyr för sina liv från sina hemländer. 
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Och när människor från andra länder är här ska vi inte skuffa undan dem i seg-
regerade områden. Växjö har mycket att vinna på en mer öppen attityd. 

Miljöpartiet i Växjö står upp för alla människors lika värde. Vi tar avstånd från all 
diskriminering på grund av funktionshinder, ursprung, kön, religion eller sexuell 
läggning.

Vår gröna dröm om Växjö bör bli verklig snarast. Du väljer din framtid i valet 
2014. 

Vägen mot ett grönt Växjö
För att kunna förverkliga vår gröna dröm har vi tagit fram en rad konkreta förslag 
till förändringar. Det är förslag som vi tänker driva i Växjö efter valet 2014.  

Miljö och energi
Att vi tar ansvar för att göra Växjö till Europas grönaste stad på riktigt är en 
förutsättning för en hållbar framtid. Vi vill ersätta grönmålning med verkliga 
åtgärder som minskar utsläppen och gör Växjö mer attraktivt.

Detta vill vi:

• Binda ihop Växjös cykelbanor. Vi vill vi skapa snabba och säkra cykelstråk,  
 så kallade cykelmotorvägar.  
• Det ska vara enklare och säkrare att vara cyklist genom att fler och bättre  
 cykelparkeringar byggs. 
• Vid snöröjning prioriteras gång- och cykelbanor så att det går att ta sig fram  
 utan bil även på vintern. 
• Minska biltrafiken, särskilt i rutnätstaden.  
• Minska antalet p-platser i centrala Växjö.  
• Miljöbilar ska stimuleras genom rabatt på parkering. 
• Särskilda p-platser med tillgång till laddning för elbilar ska ordnas både  
 i centrum och i mindre tätorter. 
• Transportbilarna ska bort från gågatorna efter klockan 11.00. 
• Produktionen av biogas ska byggas ut. 
• Kollektivtrafiken ska vara tät, billig och punktlig.  
• Alla som har flyttat ska erbjudas att åka kollektivt gratis den första månaden.  
• För att minska utsläpp och trängsel vill vi stimulera bilpooler, samåkning 
 och andra kollektiva billösningar.  
• Växjö ska bli en föregångare och kräva de bästa miljölösningarna när  
 fordon upphandlas.  
• Tågstopp ska byggas vid Linnéuniversitetet och I11-området. 
• Cykelvägar byggs längs hårt trafikerade landsvägar och det ska bli möjligt  
 att ta med sig cykeln på bussen. 
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• Vi vill påbörja planeringen för dubbelspår och planskilda korsningar.  
• Förutom bra kollektivtrafik på landsbygden vill vi stödja olika lösningar  
 för samåkning.  
• Vi vill förverkliga visionen Växjö återbruksby.

Djur och natur
Naturen betyder mycket för människors livskvalitet och hälsa. Miljöpartiet värnar 
om de vilda djurens och växternas rätt att existera. En artrik natur ger också 
rikare naturupplevelser för oss människor.

Detta vill vi:

• Avverkning i de skogar kommunen äger ska inte ske genom kalhuggning.  
• Alla invånare ska högst 300 meter till ett grönområde.  
• Arealen skyddad natur ska öka. 
• Ett gott djurskydd ska krävas vid all upphandling. 

Mat och hälsa
Maten är en viktig grund för vår hälsa och kan dessutom höja livskvaliteten. 
Barnen i våra skolor och de gamla inom omsorgen ska serveras mat som inte har 
blivit besprutad. Maten ska vara utan kemiska tillsatser och den ska inte ha varit 
ute på någon långresa. 

Detta vill vi:

• Öka andelen ekologiska råvaror i kommunens kök till 100 procent 2020.  
• Kravcertifiera kommunens kök senast 2016. 
• När kommunen bjuder på mat ska det ske på kravcertifierade restauranger.  
• Göra Växjö till ett ekokulinariskt centrum. 
• Permanenta och utvidga stadsjordbruket i Ekobacken och skapa nya  
 odlingar i kommunens bostadsområden och vid skolor.  
• Minska användningen av kött i kommunens kök med minst 25 procent till 2018.  
• Den mat kommunen serverar i skolor och omsorg ska tillagas där den äts.  
• Införa en nollvision för matsvinnet. 
• Maten till skola och äldreomsorg bör köpas från närekologiska odlare. 

Barn och unga
Skola och barnomsorg är vår viktigaste fråga vid sidan av miljön. Vi vill att våra 
barn och unga ska växa upp till kunniga, kreativa och lyckliga vuxna och är be-
redda att satsa pengar som behövs. Skolan ska ge varje elev förutsättningar att 
klara skolan.  

Detta vill vi:

• Minska antalet barn i grupperna i förskolan och klasserna i skolan. 
• Alla förskolor och skolor ska vara giftfria.  
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• Vi vill anställa fler lärare.  
• Skolmaten ska tillagas i skolans kök.  
• Låt lärarna vara pedagoger, inte administratörer. 
• Att satsa mer på kulturskolan är en viktig investering i framtiden.  
• Ge lärarna bättre arbetsvillkor och goda möjligheter till fortbildning. 
• Det ska finnas god tillgång till elevhälsa, specialpedagogik och studie-  
 och yrkesvägledning.
• Alla elever ska ha tillgång till bemannade bibliotek.
• Att skolan ska främja likabehandling och arbeta mot mobbning. 
• De skolor som har större behov ska få större ekonomiska resurser. 
• Att skolan ska ge elever mer möjligheter att utöva kultur, idrott och friluftsliv. 
• Främja ideell verksamhet, till exempel föräldraföreningar, som arbetar med  
 stödundervisning. 
• Skolan ska vara helt och hållet kostnadsfri. Inga avgifter får tas ut för  
 exempelvis utflykter.

Utbildning och jobb
Vi vill utbilda en ny generation som tänker i nya banor. De ska kunna arbeta i 
nystartade kunskapsföretag som skapar nya gröna jobb genom att sälja hållbara 
produkter och tjänster på lokala och globala marknader. Vi vill också förbättra 
matchningen mellan lediga jobb och utbildningen. Ingen ska behöva vara ar-
betslös när det finns så mycket att göra. Ingen ska behöva jobba ihjäl sig när det 
finns så många arbetslösa.

Detta vill vi:

• Samarbetet mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun och företagen ska stärkas.
• Fler ska utbildas för de jobb som behövs.
• Vi satsar på grön turism och andra gröna företag på landsbygden. 
• Stärka Växjö som en attraktiv universitetsstad. 
• Det ska bli mindre krångligt att driva små företag. Växjö kommun ska lätta  
 småföretagares administrativa börda.  
• Vi vill sänka trösklarna till jobben genom att satsa på vidareutbildningar  
 och praktikplatser. 
• De kommunanställda som vill ska få möjlighet att minska sin arbetstid och  
 ha rätt till heltid. 
• Att kunna fler språk ska vara en merit när kommunen anställer. 
• Vi är positiva till friskolor som drivs som kooperativ av föräldrar eller personal  
 under förutsättning att vinster återinvesteras i verksamheten. 
• Fortsätta satsningarna på sommarjobb för gymnasieelever.
• Vi vill utveckla Komvux och samarbetet med folkhögskolan för dem som vill  
 ta ett nytt steg i livet. 
• Den som är utan sysselsättning ska fångas upp tidigt och erbjudas praktik  
 och vägledning.
• Löneskillnader på grund av kön, efternamn eller andra ovidkommande faktorer  
 ska inte förekomma.
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Boende och byggande
Vi behöver en fungerande bostadsmarknad för att Växjö ska kunna bli en ort 
att flytta till för både studenter och de nya medarbetare arbetsplatser behöver. 
Bostäderna måste också vara hållbara genom att de byggs energisnålt och med 
miljöhänsyn. 

Detta vill vi:

• Byggandet i Växjö måste snabbt ta fart för att tillfredsställa den stora efter- 
 frågan, inte minst bland ungdomar.
• För att Linnéuniversitet ska kunna utvecklas måste kommunen se till att  
 det finns bostäder för alla studenter.
• När nya bostadsområden planeras ska det alltid finnas en mångfald av upp- 
 låtelseformer: såsom hyresrätter, bostadsrätter och ägarbostäder. Det är ett  
 viktigt sätt att motverka segregation. 
• Vi ska vara bäst i Sverige på att bygga energisnålt. 
• När nya bostadsområden byggs ska kollektivtrafik liksom gång- och cykelbanor  
 prioriteras. 
• Gamla parkeringsnormer ska ifrågasättas när nya områden byggs, så att det blir  
 möjligt att bygga för färre bilar centralt. 
• Förtätning längs kollektivtrafikstråk är ett bra sätt att utveckla staden och  
 samtidigt värna om grönområdet. 
• Att bygga med gröna tak och väggar, liksom odlarlägenheter, minskar kol- 
 dioxiden och ökar trivseln och bör därför stimuleras. 
• Vi ska värna om strandskyddet vid nybyggnation.
• Det ska vara enklare för mindre byggföretag att bygga så att konkurrensen  
 på byggmarknaden stärks. 

öppna dörrar
Många människor i världen flyr för sina liv från krig och hungersnöd. En liten del 
av dem hamnar i Växjö. Vi har råd att vara öppna och generösa mot dem som kom-
mer hit. Dessutom kommer de med sina talanger bli en tillgång för Växjös framtid. 

Detta vill vi:

• Växjö kommun ska ha en generös flyktingmottagning. 
• Vi ska bättre ta hand om de människor som kommer hit, så att de snabbare  
 kommer in på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i det sociala livet.
• Fler mötesplatser mellan infödda och invandrade smålänningar måste skapas  
 i Växjö. 
• Vi ska motverka segregation i bostadsområden och skolor genom ett medvetet  
 byggande av bostadsrätter i invandrartäta områden. 
• Satsa på mer modersmålsundervisning i både förskola och skola.
• Kvaliteten på SFI måste höjas.
• SFI för högutbildade ska kunna erbjudas på universitetet. 



8Kommunpolitiskt program 2015–2018 |

Livskvalitet och trygghet 
Många äldre lever ett aktivt liv och är friska allt längre men för dem som behöver 
hjälp av olika slag är det viktigt med en god och trygg äldreomsorg. Omsorgen 
om både äldre och människor med funktionsnedsättning ska utgå ifrån den en-
skildes individuella behov. Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt 
umgänge och möjlighet till att delta. Detta gäller alla åldrar. 

Detta vill vi:

• Valfriheten ska förbättras.
• Utomhusvistelse måste kunna erbjudas varje dag.
• Personalens tidsschema måste ge utrymme för en pratstund med vårdtagarna  
 då och då.
• Maten ska vara god och hälsosam och tillagas nära omsorgstagarna.
• Genomgångarna av läkemedel ska utökas. 
• Våra äldre ska få god omsorg utan att behöva möta för många olika ansikten  
 i den dagliga omsorgen. Det skapar oro och förvirring hos många äldre. 
• Satsa mer på friskvård för alla omsorgstagare och för alla andra äldre.
• Gröna hälsometoder ska användas både för att förebygga och behandla.
• Låt naturen ge kraft till kropp och själ och ge omsorgstagare möjlighet att vistas  
 i terapiträdgårdar och att få träffa och umgås med djur. 
• Fler väl fungerande seniorbostäder byggs. Tillgång till seniorbostäder ska  
 finnas i hela kommunen.
• Frivilliga insatser inom omsorgen ska uppmuntras.
• Stödet till anhörigvårdare förstärks.
• Kvalitet och medbestämmande prioriteras framför antal utövande aktörer.

Land och stad
Land och stad är beroende av varandra.  Växjö kommun ska arbeta för en likvär-
dig service i stad och på landsbygd.

Detta vill vi:

• Vi vill jobba för att skifta från fossila bränslen till förnybara även på landet.
• Förutom bra kollektivtrafik på landsbygden vill vi stödja olika lösningar för  
 samåkning. 
• Fler återvinningsstationer ska ordnas i mindre orter. 
• Cykelvägar byggs längs hårt trafikerade landsvägar och det blir möjligt att  
 ta med sig cykeln på bussen.
• Vi satsar på grön turism och andra gröna företag på landsbygden. 
• Bibliotek och andra levande kulturyttringar ska finnas också på mindre orter  
 i Växjö kommun.
• Maten till skola och äldreomsorg bör köpas från närekologiska odlare. 
• Bredband ska finnas i alla delar av kommunen. 
• Laddstolpar för elbilar ska även finnas i tätorter utanför Växjö.



9Kommunpolitiskt program 2015–2018 |

Kultur och upplevelser
Kultur, idrott och andra upplevelser kan bidra till att skapa en högre livskvalité. 
Att få uppleva och utöva kultur, oavsett om det gäller fotbollsmatcher eller kon-
serter, är en del i att vara människa Särskilt härligt är det när många kan vara 
med och skapa en kultur- eller idrottsupplevelse tillsammans. 

Detta vill vi:

• Biblioteken ska vara det fria ordets hus och en demokratisk arena och vara  
 öppet för alla delar av samhället.
• Kultur- och musikskolor ska vara tillgänglig för alla och utvecklas ytterligare.  
 Vi vill halvera terminsavgiften.
• Kommunen ska erbjuda föreningar tillgång till lokaler till rimlig hyra både  
 i centrum och andra delar av kommunen. 
• Barn och ungdomar ska erbjudas bra möjligheter att själva utöva kultur.
• Vi vill vara generösa med bidrag till föreningar, och samtidigt kräva att deras  
 verksamhet lever upp till våra krav på mångfald och jämställdhet. 
• Kommunen ska särskilt se till att tjejer erbjuds samma möjligheter att utöva  
 idrott och kultur.
• Vi vill särskilt värna om smala och icke kommersiella kulturaktiviteter. 
• Det offentliga rummet ska förskonas från störande ljusreklam. 
• Gör Teatertorget till ett upplevelsetorg. Här ska människor kunna träffas och  
 till exempel låna ett schackspel och leksaker i en kiosk. De ska kunna fika till- 
 sammans och ta en svängom på en liten dansbana. 
• En eller flera väggar ska upplåtas för laglig gatukonst.
• Araby Park Arena är en viktig tillgång för Växjö och ska erbjuda ett större  
 inslag av kultur.
• Vi bör bättre ta tillvara de kulturskatter vi fått från våra invandrare och erbjuda  
 kultur på fler språk. 
• Växjö ska vara en föregångare både när det gäller modern hållbar arkitektur  
 och vård av äldre byggnader. 
• Gratis entré till museernas basutbud ska införas.
• Skolbio ska erbjudas alla barn för att visa att det finns alternativ film som kan  
 vara mer utvecklande än det breda utbudet. 

Demokrati
Vi är säkra på att Växjö kommun blir bättre om den är öppen för tankar och 
förslag från alla invånare. 85 000 invånare tänker bättre än 61 politiker. Vi tror 
också att det är bättre att efter några mandatperioder byta politiker, så att poli-
tiken inte blir ett yrke för livet. 
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Detta vill vi:

• Låta alla medborgarförslag behandlas av kommunfullmäktige. 
• Avskaffa den politiska prestigen för att skapa ett konstruktivt debattklimat  
 i kommunen. 
• Se till att det är högt till tak på alla Växjö kommuns arbetsplatser så att alla  
 vågar säga det de tycker. 
• Vi vill fortsätta att satsa på medborgarkontoret i Araby och bygga ett nytt i  
 Teleborg. Ett mobilt medborgarkontor som kan besöka hela kommunen är  
 också en tänkbar lösning.
• Vi ska stärka ungdomars inflytande i kommunen. 

Lika rätt
Vi värnar om allas lika rätt i samhället. Utbildning, vård eller annan service ska 
inte bero på var vi bor, vilket kön vi har, hur mycket vi tjänar eller var vi kommer 
ifrån. Ett samhälle utan stora klyftor är ett harmoniskt och hållbart samhälle. 

Detta vill vi:

• HBTQ-certifiera all kommunens verksamhet. 
• Löneskillnader på grund av kön, efternamn eller andra ovidkommande  
 faktorer ska inte förekomma.
• Vi ska stärka ungdomars inflytande i kommunen. 
• Genusperspektivet ska beaktas i kommunens planering och förvaltning. 
• Kommunen ska ha en ”tak över huvudet-garanti”, så att alla ska ha tak över  
 huvudet under den kalla årstiden. 

Ekonomi och hållbarhet
Vi i Miljöpartiet har alltid värnat om hållbarhet i de offentliga finanserna. Att 
göra de satsningar vi vill innebär också att vi kan behöva spara på andra områden 
eller höja skatten. Vi är emot alla former av slöseri med offentliga medel.   

Detta vill vi

• Att kommunens ska handskas med skattebetalarnas pengar på ett sätt som  
 inte äventyrar framtiden, inte tar av sparpengar till vardagsutgifter.
• Att subventionerna till Växjö flygplats ska upphöra.
• När kommunen väljer privata lösningar ska höga kvalitetskrav gälla och  
 vinsterna ska återinvesteras i verksamheten. 

När vi genomför förslagen i Miljöpartiets program  
blir växjö en grönare och mer attraktiv kommun.
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Detta har vi gjort
Miljöpartiet har inte varit i majoritet under den senaste mandatperioden, men vi 
har gjort det vi har kunnat genom att skriva motioner och debattera om hur Växjö 
ska kunna bli Europas grönaste stad på riktigt. Här är några exempel på våra 
motioner:

• Gör Växjös förskolor giftfria.

• Växjö måste tillåta alla nationella minoriteter att flagga.

• Utveckla stadsjordbruket i Ekobacken och på fler ställen i Växjö. 

• Bygg bostadsrätter och äganderättslägenheter på Araby.

• Bygg cykelmotorvägar för att förenkla cykelpendling. 

• Gör Växjö till Sveriges bästa ekokulinariska kommun.

• Kravcertifiera all Växjö kommuns matlagning och öka andelen ekologiska  
 råvaror.

• Ställ ekologiska och etiska krav vid upphandling av arbetskläder.

• Ställ ekologiska krav i upphandlingar av kaféer och restauranger  
 i kommunens lokaler.

• Bygg ett nät av laddstolpar så att det blir lätt att köra elbil i Växjö. 

• Återinför gratis parkering för bilar som körs på fossilfria bränslen. 

• Satsa på trädgårdar för livskvalitet och hälsa på särskilda boenden.
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