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INLEDNING
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 landsbygden och i tätorterna.
Den senaste mandatperioden har vi varit med och styrt i Växjö
kommun och fått igenom 70 procent av det gröna program vi gick till
val på 2014. Detta har resulterat i att Växjö fått Green Leaf Award som
ett kvitto på att vi är bland de grönaste städerna i Europa.
Men vi vill mer!
Var med oss på förändringsresan mot ett ännu grönare Växjö.
Du väljer vilken framtid du vill se i valet 2018. En röst på oss är en röst
för ett grönare, mer humant samhälle i Växjö kommun och i Sverige.

Klimat och miljö
Klimatet kan inte vänta! Det är nu vi behöver klok politik för att framtiden ska bli ljus
för oss alla. Miljöpartiet de gröna är Sveriges och Växjös enda miljöparti som
prioriterar verklig miljöpolitik för att nå snabba resultat. Det går inte att
kompromissa med naturens villkor och därför räcker det inte att närma sig
klimatmålen - vi måste klara dem!
Nu är tiden att vara politiskt modiga – att våga höja blicken, tänka på lång sikt och
värna försiktighetsprincipen. Vårt mål är en hållbar välfärd för alla. Vi i Växjö
kommun ska vara bäst på klimat- och miljöfrågor för alla våra medborgares skull!
Vi har flera idéer för hur vi kan göra hela Växjö kommun till en hållbar och attraktiv
plats att bo i. Fråga oss gärna!

1. Hållbar mobilitet
• Växjö centrum ska bli mer attraktivt
genom att prioritera gång- och cykeltrafik.
Andelen transporter med cykel i
stadsmiljö ska vara minst 40 procent.
• Alla gator inom rutnätsstaden ska vara
gågator, gångfartsgator eller
cykelfartsgator.
• Flera prioriterade cykelstråk ska göras
om till snabbcykelvägar med
cykelöverfarter.
• Sopsaltning av cykelvägar ska utökas
för att underlätta vintercykling.
• Pendelparkeringar ska etableras vid
strategiska infarter till staden. Där ska
det vara lätt att byta färdsätt till cykel
eller kollektivtrafik.
• Laddplatser för elbilar och el-cyklar
ska finnas vid pendelparkeringar,
järnvägsstationen och i parkeringshus.
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• Tågstopp ska etableras vid I 11/
Arenastaden och vid Universitetet.
• Det ska vara billigare att resa kollektivt!
• Det ska vara bekvämt att åka buss, med
bra busskurer som har belysning och
uppvärmda bänkar.

2. Naturen gör oss lyckliga!
• Alla ska ha nära till parker och
naturområden. Vi etablerar ett nytt
naturreservat i Hovshaga och utvecklar
naturområdet i Öjaby.
• Vi ska ta tillvara på naturens egna
tjänster när vi planerar samhällen.
Gröna tak, naturlig dagvattenhantering
och stadens träd är alla viktiga för en
bra livsmiljö.
• Stadsodlingar ska fortsätta utvecklas
för att värna den biologiska mångfalden,
bidra till stadens gröna lungor och vara
naturliga mötesplatser för människor.

• Vi vill etablera ett Naturrum vid Södra
Bergundasjön/Bäckaslöv
rekreationsområde. Där ska människor
kunna få information om Europas
grönaste stad och om Växjös härliga natur.

3. Vårt livsviktiga vatten
och den goda maten
• Gott och säkert dricksvatten för Braås,
Rottne och Lammhult ska säkras och
den långsiktiga utvecklingen av vattenförsörjning från Bergåsen ska utredas.
• Vattnet från reningsverket ska renas
från läkemedelsrester och mikroplaster.
• För att göra alla Växjös stadssjöar
badbara ska kommunen hitta en ny
mottagare för vattnet från Växjös
reningsverk. Exempelvis genom att
anlägga en ny våtmark.
• Maten som serveras i Växjös skolor och
äldreboenden ska vara klimatsmart.
När det finns när-ekologisk mat
tillgängligt ska det väljas i första hand.
• Växjö kommun ska främja etablering
av innovativ landbaserad fisk- och
grönsaksproduktion både i tätorter och
på landsbygden.

• Testa att göra Västra Esplanaden till en
sommargata, dvs avstängt för biltrafik
under sommaren.
• Införa mobilitetsnorm istället för
parkeringsnorm. Detta sätter
tillgänglighet i fokus istället för bilar.
• Samordnade varutransporter ska gälla
inom rutnätsstaden. Leveranser till
näringsidkare inom rutnätsstaden ska
göras med fordon som körs på el eller
biogas, eller med transportcyklar.
• Kommunen ska erbjuda lokaler för
återbruk och reparation (Återbruksbyn).
En tjänst ska inrättas med en person
som jobbar med att utveckla Växjö som
ett kunskapscentrum för cirkulär
ekonomi.
• Vi ska inrätta en rådgivande
ungdomspanel för frågor gällande
Agenda 2030.
• I mindre tätorter etablerar vi
laddplatser för elbilar och undersöker
hur vi kan möjliggöra tankställen för
biogas.
• Vi vill utreda hur Växjös
trädgårdsavfall kan användas för att
skapa biokol.

• Kommunens kök ska KRAV-certifieras.

4. Hållbara städer och
tätorter

• Vi ska minska Växjö kommuns
ekologiska fotavtryck per person.
Växjös ekologiska fotavtryck per person
ska minska till globalt hållbara nivå.

• All trafikökning i Växjö stad ska
utgöras av gång-, cykel- och
kollektivtrafik.
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Grön kommunal skolpolitik
Genom skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen att lära och utvecklas
genom livet. I skolan ska varje barn lära sig att läsa, skriva och räkna, skapa och delta
i samhällsdiskussionen, samarbeta och umgås med andra och påverka sin egen
livssituation. Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och växa till den
hen vill vara. Det ska inte finnas lyckade och misslyckade elever, inte heller bra och
dåliga skolor – alla har rätt att lyckas och utvecklas i skolan.

5. En jämlik skola
En förutsättning för att kunna
tillgodogöra sig läroplanens innehåll är
att man är pigg, mätt och känner sig
trygg i den grupp man tillhör. En
hälsofrämjande skola med
förebyggande och god elevhälsa är
något alla behöver.
• Utöka elevhälsan så att den kan vara ett
ännu större stöd för eleven och dess
föräldrar.
• Instifta en kommunal projektfond för
att möjliggöra olika värdegrunds- eller
hållbarhetsprojekt inom skolans värld.
• Utöka möjligheter till drama och
annan estetisk verksamhet i syfte att
skapa trygghet och social gemenskap.
• Fortsatt satsning på mindre barn- och
elevgrupper i förskola och fritidshem.
• Vid nybyggnationer och renoveringar
ska det planeras för att möjliggöra för
mindre barn- och elevgrupper.
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• Elever ska erbjudas rastaktiviteter för
att främja en god social miljö där fler
rast-faddrar och ideella personer kan
vara ett stöd.
• Utemiljöer ska vara inspirerande och
utvecklande, vilka aktivt ska användas i
undervisningen.
• Elever ska uppleva egen
grönsaksodling och matlagning i alla
skolformer.
• Trafikkaoset vid våra skolor måste
bort, då kan fler elever cykla till skolan.
Cykelvägarna till skolorna måste bli
säkrare och avlämningsplatserna
bättre.
• Cykelutbildning ska erbjudas alla
elever.
• Växjö kommuns förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor ska
uppfylla kriterierna för skolverkets
utmärkelse ”skola för hållbar
utveckling”.

Centrumskolan, Växjö.

6. Eleven i fokus
Alla barn och ungdomar ska få bästa
möjliga kvalitet på utbildningen,
oavsett var man bor och vilken
bakgrund man har. Detta innebär inte
att man behöver göra lika för alla
överallt, utan likvärdighet kräver att
olika elever möts utifrån sina unika
förutsättningar. Varje elev skall mötas
av höga förväntningar, och skolan skall
genomsyras av en tro på allas förmåga
att förändras och utvecklas.
• Eleverna i årskurs 3 ska nå målen inom
läsning, skrivning och matematik. För
att lyckas med detta krävs fler tidiga
insatser.

• Fler elever ska gå ut grundskolan med
gymnasiebehörighet.
• Elevernas läslust ska främjas genom
stärkt samarbete mellan skola/förskola/
fritidshem, bibliotek och föreningsliv.
• Alla elever ska erbjudas
modersmålsundervisning.
• De som har behov av svenska som
andraspråk ska ha rätt till det.
• Utöka elevernas möjlighet att möta
studie- och yrkesvägledare i
grundskolan och gymnasiet.
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7. Personalen i fokus
Vi vill skapa goda förutsättningar för
att alla som verkar i förskola och
skolan ska komma till sin rätt: elever,
personal och tjänstemän. Kvalitén på
en förskola eller skola är beroende av
utbildad och engagerad personal.
Skolan behöver en tydlig
ansvarsfördelning och goda
förutsättningar för att kunna vara en
lärande organisation.

• Barn och unga ska få gratis busskort
för att möjliggöra deltagande i olika
fritidsaktiviteter.
• Utöka fritidsgårdarnas öppettider
samt öppna fler fritidsgårdar exv. på
Arabyområdet.

• Utvecklad och förbättrad
vikarieanskaffning.
• Höjd personaltäthet i förskola,
grundskola och gymnasieskola.
• Personal ska ha goda och rimliga
arbetsvillkor.
• Nyanlända med pedagogisk
utbildning ska stödjas för att snabbare
komma i arbete i skolan och erbjudas
extra stöd med språkutveckling.
• Erbjuda personal fortbildning inom
elevhälsofrågor.
• Fler lärare ska få
kompetensutveckling inom sitt
ämnesområde, didaktik och
specialpedagogik.

8. En givande fritid
Alla barn och unga ska ha rätt till en
givande fritid där kommunen ska
erbjuda olika aktiviteter.
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Araby fritidsgård, Växjö.
• Bidrag till föreningar ska fördelas
jämställt.
• Kultur- och musikskolor ska vara
tillgänglig för alla och utvecklas
ytterligare. Terminsavgifter och
instrumenthyra ska anpassas så att alla
ska kunna deltaga.
• Utöka möjligheten till gratis prova-pålektioner vid Kulturskolan.
• Ridsportens lokaler ska rustas upp!
• Ökad tillgång till spontana lek- och
idrottsytor i hela kommunen.
• Nya konstgräsplaner skall etableras
med mera miljövänliga alternativ till
gummigranulat.

INTEGRATION OCH ETABLERING
I Miljöpartiets Växjö är vi generösa, öppna och kreativa. Det innebär att vi välkomnar
de människor som kommer till oss från andra länder och som tvingats fly för sina liv.
Det innebär också att vi vill motverka all form av diskriminering samt bygga bort
segregationen genom blandad bebyggelse och en kraftfull satsning på att göra alla
områden i kommunen attraktiva att bo, verka i och besöka. Vi vill pröva nya kreativa
vägar för att människor ska komma i arbete och därmed försörja sig själva.
Människor som kan arbeta mår också bättre om de får möjlighet att göra det. Det ska
gå snabbt att komma in i språkundervisning och samhällsorientering och dessa
verksamheter ska alltid syfta till sysselsättning för att minska passivitet och
utanförskap.

9. Ökad jämlikhet i skolan
• De skolor som har störst bekymmer ska
kunna få höjd skolpeng. Detta innebär en
möjlighet att anställa fler elevstödjare,
flera kuratorer och skapa fler
verksamheter på lov och efter skoltid.
Regeringen tillför redan idag särskilda
medel för de mest utsatta skolorna och
Växjö kommun bör förstärka dessa och se
till att förändring verkligen sker.
• Förbättra informationen till elever och
föräldrar om det fria skolvalet så att fler
kan göra medvetna val.

10. Boendesegregationen
ska minska
• I Arabyområdet ska majoriteten av
nybyggnationen vara äganderätter och
bostadsrätter för att minska
segregationen.
• De kommunala bostadsbolagen skall

växla upp satsningarna på bostadssociala
projekt såsom sommaraktiviteter,
boendemiljöfrågor med mera.
• Segregationen på Teleborg behöver
minska och vi vill se över hur
byggnationen kan styras.

11. Kultur främjar
integration
• Kulturskolan ska bedriva verksamhet på
fler platser i kommunen. Både på Teleborg
och på Araby ska ett rikt kulturliv finnas.
Kulturskolan får i uppdrag att aktivt
marknadsföra sig i de områden där få
deltagare kommer ifrån. Kulturskolan ska
både röra sig utåt samt dra deltagare till
sig.
• Att odla är också kultur! Växjöbostäder
och Vidingehem ska få i uppdrag att
starta gemensamhetsodlingar i sina
bostadsområden.
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12. En aktiv fritid minskar
segregationen

privata, studentföreningar samt andra
ideella krafter.

• Växjö kommun ska bygga en
utomhusbassäng, placerad mellan
Centrumskolan och Bokelundsskolan.

• Belysning ska ses över i fler
bostadsområden, det ska vara tryggt
att gå hem på kvällen.

• Intensifiera arbetet med att skapa
livaktiga föreningar på Araby och
Teleborg, som drivs av de boende.

• Inför särskilda föreningsbidrag till
föreningar som aktivt motverkar
radikalisering, diskriminering och
våld.

• Ökad samverkan mellan
föreningslivet och Araby Park Arena
leder till fler verksamheter.
• Araby ska göras attraktivt så att fler av
kommunens invånare söker sig dit. I
navet av Araby Park Arena,
Centrumskolan, familjecentralen ska
det sjuda av liv som attraherar flera.

13. Kunskap om Sverige
minskar segregationen
• Kunskap om det svenska samhället
och om att leva i Sverige ska utvecklas
både för de som kommit nyss och de
som varit hos oss ett tag utan att
integreras.

15. Människor ska snabbt
komma i arbete
• Tidiga insatser, språk från dag 1.
• SFI behöver bli mer yrkesinriktad
bland annat genom yrkesindelade
undervisningsgrupper.
• Alla kommunens verksamheter ska ta
in praktikanter tidigt i individernas
etableringsfas. Alla som läser svenska
ska också praktisera.
• Intensifiera samarbetet med
näringslivet så att fler matchas till
praktik eller arbete tidigt i
etableringsfasen.

• Vi vill ha en familjecentral på Teleborg.

14. Det ska vara tryggt att
bo i Växjö kommun
• Vi vill utöka fältgruppen med fler
anställda. Dessa ska dessutom
intensifiera arbetet med
trygghetsvandringar i samarbete med
bostadsbolagen, både kommunala och
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• Särskilda satsningar på kvinnors
möjlighet till arbete ska göras i
samarbete med Arbetsförmedlingen
och näringslivet.
• Fler ska kunna förverkliga sina
drömmar genom studier. För att lyckas
med detta behövs ett utökat samarbete
med folkhögskolorna.

Araby park arena, Växjö.
• Starta utbildning i bristyrken
parallellt med svenskundervisning så
att fler kommer i arbete snabbare.

16. Öka attraktiviteten i
segregerade områden
• Styra statliga och kommunala
verksamheter till
utanförskapsområden. Vi behöver fler
arbetsplatser i de områden där
otryggheten är störst. Det gör att fler
människor rör sig i områdena och
skapar större trygghet.
• När parkeringsytan vid Dalbo bebyggs
skall byggaren åläggas att bygga
verksamhetslokaler i markplan. Skapa
en inbjudande entré till Arabyområdet.

17. Nu tar vi ett
helhetsgrepp
• ”Case Araby”, en 10-års
utvecklingsplan.
• Vi vill att alla förvaltningar och bolag
bidrar genom att avsätta del av sin
budget till långsiktiga satsningar.
• Till detta knyts samarbete med
bostadsbolagen, både kommunala och
privata, polisen, LNU samt
föreningslivet och andra företag i
nätverk. Nyckelordet är ”tillsammans”,
ingen enskild förvaltning eller bolag
kan förändra Araby till ett attraktivt och
harmoniskt ställe.
• Araby ska bli framgångsmodell för
kommande satsningar på exempelvis
Teleborg. En projektorganisation byggs
upp med långsiktigt fokus så att ”Case
Araby” får en tydlig ledning och
styrning.
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Kultur och upplevelser
Kultur, idrott och andra upplevelser kan bidra till att skapa en högre livskvalité. Att
få uppleva och utöva kultur är en del i att vara människa. Särskilt viktigt är det när
många i olika åldrar och från skilda kulturer kan vara med och skapa en upplevelse
tillsammans.

18. Tillgänglig kultur
• Biblioteken och Det fria ordets hus ska
vara demokratiska arenor och vara
öppna för alla i samhället.

• Samverkan mellan konstnärer och
boenden i lokala projekt ska gemensamt
skapa en attraktiv boendemiljö i de
olika stadsdelarna.

• Kultur- och musikskolor ska vara
tillgänglig för alla och utvecklas
ytterligare. Terminsavgifter och
instrumenthyra ska anpassas så att alla
ska kunna deltaga.

• Araby Park Arena är en viktig tillgång
för Växjö och ska i samverkan med
skolan, kultur och fritid samt arbete och
välfärd erbjuda ett större utbud av
kulturaktiviteter.

• Kommunen ska erbjuda föreningar
tillgång till lokaler till rimlig hyra både i
centrum och andra delar av kommunen.

• Vi bör bättre ta tillvara våra
invandrares kulturer och även låta dem
möta vårt kulturarv.

• Barn och ungdomar ska erbjudas
möjligheter att utöva kultur på sina egna
villkor.

• Växjö ska vara en föregångare både när
det gäller modern hållbar arkitektur
och vård av äldre byggnader.

• Skolan når alla och har ett särskilt
ansvar att göra kulturens mångfald
tillgänglig för barn och ungdomar.

• Utreda möjligheten att återinföra ett
oberoende skönhetsråd.

• Kommunen ska särskilt se till att tjejer
erbjuds samma möjligheter som killar
att utöva idrott och kultur.
• Vi vill värna smala och icke
kommersiella kulturaktiviteter.
• Det offentliga rummet ska förskonas
från störande ljusreklam.
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• Att kulturupplevelser får bli en del av
vardagen för alla inom äldreomsorgen
så att de får ett friskare och rikare liv.
• Musica Vitae får nya repetitions- och
konsertlokaler.

Lekplatsen ”Linnés värld” vid Linnéparken,
Växjö.
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