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

Alla beslut får konsekvenser i 
hållbar eller ohållbar riktning. 

Det är nu den som bryr sig om 
miljön måste rösta för miljön och ett 
hållbart och tryggt samhälle.

Vi vill

Klimat 
Ställa om Falköping till en fossiloberoende 
kommun snarast möjligt, t ex genom att 
bygga ut cykelbanor och laddinfrastruktur 
för elfordon samt ställa hårda miljö- och 
klimatkrav i all upphandling. 

Landsbygd 
Göra Falköping mer självförsörjande på 
mat och energi. Inrätta en landsbygds-
utvecklingsfond för att stötta ekologiskt, 
socialt och kulturellt hållbara initiativ, t ex 
Rekoringar. Göra Lärcenter till ett utbild-
ningscenter för hållbar klimatomställning.

Demokrati 
Införa en beredning för hållbar utveckling. 
Att kommunen bättre stöder folkliga 
engagemang, nätverksaktiviteter och 
medborgarinitiativ. 

Skola 
Höja kvaliteten i skolan med tidiga 
insatser. Höja lärarnas löner för att 
underlätta rekrytering av fler behöriga 
lärare. Genom kloka beslut underlätta och 
förbättra integrationen i skolan. 

FALKÖPING

Swedish Green Party
We want to build  

a sustainable society, 
that takes on climate change 

while creating new jobs.

Party programme and 
information  

in other languages:
mp.se >  Meny > Other languages

Mer om Miljöpartiets politik:
mp.se  ·  mp.se/vg  ·  mp.se/falkoping

Upp eller ned 
Framåt eller bakåt
Vänster eller höger

Du väljer



Vi vill värna vårt viktigaste livsmedel - 
vatten.
Vi vill öka mängden ekologisk  
och miljövänlig mat.
Det som ligger på tallriken skall vara 
smakligt och dofta gott.

Jag ser klimatfrågan som den viktigaste 
välfärdsfrågan. Vi är alla beroende av 
ett fungerande klimat! 

Vi ska självklart producera vår egen el 
och köra på lokalt producerat, förnybart 
bränsle. Handlar vi dessutom lokalpro-
ducerad relationsmat får vi en levande 
landsbygd som både tar globalt ansvar 
och låter människor och företag växa!

Roland Wanner - #1 Camilla Funke - #2

Feminismen är viktigt för mig, alla 
människor är jämlika och det är vå-
rat arbete att se till att villkoren blir 
bättre och alla våra barn får uppleva 
ren luft och demokrati.

Allt som jag tar för givet vill jag att 
även mina medmänniskor och kom-
mande generationer ska uppleva.

Med olika perspektiv som samspelar, 
bygger vi städer som är barnvänliga. 
”Små” städer där det finns förut-
sättningar att stanna och utvecklas. 
En landsbygd som är levande, där 
glesbygdsföretagen spelar roll i kli-
matomställningen.

Vi vill verka för att det klimatsmarta 
valet skall vara det självklara valet.

Åsa Lidén - #4 Anders Blom - #3


