


Miljöpartiet de gröna arbetar för en 
långsiktigt hållbar välfärd i hela 
Västmanland. Vår vision är ett samhälle 
där man kan leva ett gott liv utan att 
begränsa de framtida generationernas 
möjligheter. 

Det ska vara lätt att leva hållbart. 
Omställningen till det öppna, goda och 
hållbara samhället kräver en stark grön 
kraft. Vi i Miljöpartiet de gröna vill visa 
vägen. 

Under de närmaste åren kommer vi särskilt 

att jobba för att Landstinget och 

Västmanland är: 

b hälsofrämjande 

b klimatsmart 

b resurseffektivt 

b jämställt 



Många av våra vanligaste sjukdomar kan förhindras 
genom förebyggande insatser. Därför vill vi utveckla 
arbetet med Hälsocenter i länet och att hela Landstinget 
ska präglas av ett hälsofrämjande arbetssätt. Vården ska 
ha fokus på patienten och se till hela människan och dess 
livssituation. 

Hälsofrämjande 

Tillgänglighet 

Det ska vara lätt att kontakta och besöka vården, oavsett 
var i länet man bor. Väl utvecklade, lättillgängliga e-
tjänster spelar en viktig roll, och den som önskar ska 
kunna prata med en person. 

Klimatomställning 

Att hejda klimatförändringarna är en våra största och 
mest akuta miljöutmaningar. Vi vill att Landstinget 
arbetar för att ha klimatsmart mat, energieffektiva lokaler 
och fossilfria bilar och fordon. Landstinget 
ska också som regional aktör bidra till att 
ställa om Västmanland till en 
klimatneutral region. Detta handlar t.ex. 
om att genom näringslivsutveckling styra 
mot en tydlig prioritering av klimatsmart 
teknologi och regional samverkan kring 
EU-stöd för klimatarbete. 



Hållbart resande 

Det måste vara enkelt, trevligt att åka kollektivt. Det finns 
mycket kvar att göra för att kollektivtrafiken ska upplevas 
som ett förstahandsalternativ för alla. En omställning av 
trafiksystemet är nödvändig om vi ska hejda 
klimatförändringarna, därför vill vi införa ett 
systematiskt arbetssätt för ändring 
av resebeteendet i Västmanland. Vi 
vill se en utbyggnad av buss- och 
tågtrafiken i länet. 

Hållbar region 

En långsiktigt hållbar välfärd i hela Västmanland 
förutsätter en stark arbetsmarknad baserad på hållbart 
företagande. Västmanland behöver en politik som 
stimulerar ett kretsloppssamhälle där resurser 
återanvänds och skapar jobb där människor mår bra. Vi 
vill att Landstinget ska vara en drivkraft för regional 
samverkan för ett energismart län där vi minskar 
energianvändningen och ökar andelen förnybar energi. 
Hållbar turism är en näring med stora 
utvecklingsmöjligheter i regionen. Vi vill se en 
fördubbling av antalet turistanläggningar som är 
godkända ekoturismarrangörer och en satsning på 
cykelturism genom till exempel upprustning och 
utveckling av cykelleder. 



Vår livsmiljö påverkar vår hälsa. Landstinget måste bidra 
till att minska exponeringen av farliga kemiska ämnen 
mot människor, djur och natur. Som en del av detta 
behöver både arbetet med att minimera förskrivning av 
miljöskadliga mediciner och utfasning av miljöskadliga 
och hormonstörande ämnen intensifieras. Vi vill att 
Landstinget i sin roll som regional aktör ska verka för att 
de 14 regionala miljömålen nås. 

Miljö och hälsa 

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald 

Alla landstingets verksamheter ska sträva efter 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald, där människor 
bemöts utifrån den de är och sina behov, inte förutfattade 
meningar. Vi vill att Landstinget ska vara en jämställd 
arbetsplats, som arbetar för att jämna ut könsskillnader i 
yrkesval och ger lika lön för likvärdigt arbete. 
Personalens sammansättning ska spegla invånarnas 
sammansättning. Vi vill att all personal 
ska utbildas i bemötande och 
jämställdhet, och att jämställdhet och 
mångfald blir en naturlig del av 
beslutsprocessen. Vi vill också ha 
jämställdhetsperspektiv på t.ex. 
föreningsbidrag, inköp av konst och på 
ytor för bussreklam. 



Kultur 

Kultur är viktig för länets attraktionskraft, både som 
egenvärde och besöksmål. Vi vill att kulturen ska finnas 
nära och vara lättillgänglig, en del av det offentliga 
rummet. Kultur ska väcka lust och 
livsglädje. Eftersom kultur kan bidra 
positivt till välmående och bidra till 
tillfrisknande ska detta utnyttjas vid 
vård och i det förebyggande arbetet. 

Ekonomi för verklig välfärd 

En hållbar ekonomi kräver hushållning med resurserna 
och noggrann prioritering av investeringar. Vi vill att alla 
Landstingets verksamheter präglas av långsiktighet. 
Genom förebyggande och hälsofrämjande insatser och 
miljöarbete kan vi minska kostnader på sikt. 
De satsningar och investeringar som ger mest 
samhällsnytta ska prioriteras. Därför vill vi att 
livscykelanalyser, hälsoekonomiska och 
samhällsekonomiska beräkningar ska vara en naturlig del 
av beslutsunderlagen. Landstingets bokslut ska också 
innehålla olika välfärdsmått som t.ex. 
hälsobokslut, jämställdhet och 
klimatpåverkan. Etiska och sociala 
krav ska vara en självklarhet vid 
upphandling av både varor och 
tjänster. 



VILL DU VETA MER OM MILJÖPARTIET DE GRÖNA? 

Personal 

Landstinget ska vara en arbetsplats dit man söker 
sig och vill stanna. Anställda i Landstinget ska ha en 
god arbetsmiljö, kunna ha inflytande över arbetet 
och arbetstider, erbjudas kompetensutveckling och 
möjlighet att göra karriär. Vi vill införa önskad 
tjänstgöringsgrad där normen på sikt är 35 
timmarsvecka. Vi vill också successivt höja 
ingångslönerna för undersköterskor och 
sjuksköterskor och skötare. Att utvecklas som 
attraktiv arbetsgivare är avgörande för att kunna 
minska beroendet av inhyrd personal. 

Läs mer: 

www.mp.se 

www.mp.se/vastmanland 

http://vastmanland.medlem.mp.se 

www.facebook.com/MPVastmanland 

Kontakta oss: 

Miljöpartiet Västmanland 

Smedjegatan 15 

722 13 Västerås 

vastmanland@mp.se 

tel. 021-14 51 57 

Bli medlem: 

Smsa följande text till 72456: 

mpmedl ååååmmddxxxx 

(gärna också mailadress) 

Smset kostar 50 kr + trafikavgift 

Telefonnummer: 08-54522450 

Epost: service@mp.se 

www.mp.se/bli-medlem 

Miljöpartiet riks: 

info@mp.se 

tel. 08-786 55 21 



KANDIDATER TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-2018 

Andreas Porswald 

Kerstin Åkesson Jenny Våglin 

 VÄSTRA VALKRETSEN 
1. Andreas Porswald, 39 år, Västerås 
2. Pernilla Rinsell, 42 år, Västerås 
3. Peter Ristikartano, 38 år, Hallstahammar 
4. Kerstin Åkesson, 46 år, Kungsör 
5. Andreas Almquist, 47 år, Hallstahammar 
6. Jenny Våglin, 35 år, Västerås 
7. Kjell Hedlund, 61 år, Surahammar 
8. Sven Nilsson, 76 år, Arboga 
9. Pieternella van Beek, 62 år, Norberg 
10. Agneta Lambert Meuller, 65 år, Arboga 
11. Erik Åberg, 51 år, Sala 
12. Johannes Wretljung Persson, 27 år, Västerås 
13. Karin Nilsson, 73 år, Arboga 
14. Harriet Carlhed, 69 år, Västerås 
15. Robert Jacobsson, 45 år, Västerås 
16. Beatrice Woldert, 34 år, Sala 
17. Jarl-Olof Lundstedt, 71 år, Fagersta 
18. Åke Wahlsten, 59 år, Västerås 
19. Ingela Kilholm Lindström, 42 år, Sala 
20. Sven Svensson, 50 år, Västerås 
21. Barbara Conte, 61 år, Västerås 
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Andreas Almquist 

Peter Ristikartano Pernilla Rinsell 


