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Älvkarleby kommun ska vara en modern och attraktiv 
kommun genom att arbeta kraftfullt för att motverka 
de accelererande klimatförändringarna som äventyrar 
våra barn och barnbarns framtid.
 
Älvkarleby kommun ska inte ha några nettoutsläpp år 2045. Det 
ska vara balans mellan kommunens utsläpp av växthusgaser och 
motsvarade mängd minskade utsläpp efter kommunens åtgärder.

I kommunen ska det senast år 2030 finnas infrastruktur för fossilfria 
drivmedel, som HVO, biogas och laddstationer.

Utsläppen från kommunens kosthantering ska sänkas kraftigt till 
2022 genom att t ex minska svinnet, öka andelen vegetariskt och 
upphandla fossilfria transporter.

Här är våra valsedlar!

Eftersom vi skall vara snälla mot den natur som vi inte kan klara oss utan 
bestämde vi oss för att inte skicka hem några valsedlar det här valet heller!

Självklart kommer du som vanligt att hitta våra valsedlar i din vallokal.
Om du vill kan du även få dem av oss när du besöker oss!



Ge varje elev möjlighet att utvecklas efter sin förmåga
Vi vill att varje elev ska få utvecklas till 100 % av sin förmåga genom 
att ge skolan mer resurser. Detta för att varje elev skall få det stöd 
och den uppmärksamhet den behöver under skoltiden för att ge 
möjlighet till vidare studier. Det behövs också mer tid till pedago-
gisk verksamhet för att skapa en lustfylld skola som ger kreativa, 
nyfikna och trygga individer.

Att det serveras 100 % ekologisk mat i för- och 
grundskola samt äldreomsorgen
Vi vill att all mat som serveras i kommunens verksamheter skall vara  
ekologisk och gärna lokalproducerad för att varje individ ska serve-
ras så giftfri och näringsriktig kost som möjligt. Giftfritt producerad 
mat bidrar i högre grad  till den biologiska mångfalden än den sk 
konventionellt producerade.

Låt alla invånare ha samma möjligheter och rättigheter
Alla som vill, och behöver, komma till kommunen ska ges möjligheter 
till ett värdefullt liv som gagnar såväl individ som samhälle. 
Människors lika värde är en självklarhet för oss. 

Skapa fler lokala arbetstillfällen
För att fler skall få möjlighet att arbeta närmare hemmet kommer vi 
att verka för att det skapas bättre förutsättningar för ett ökat lokalt 
företagande. Ett ännu närmare samarbete mellan kommun, närings-
liv och arbetsförmedling behövs för att stimulera fler att anställa 
eller starta egna verksamheter.

Ha 100 % fler avgångar med Upptåget
För att fler skall få möjlighet att använda kollektivtrafiken kommer vi 
att arbeta för att den förbättras i kommunen. Fördubbla antalet av-
gångar med Upptåget samt förbättra busstrafiken i hela kommunen.  
Kollektivtrafiken är mycket viktig för mobiliteten och möjligheten 
att arbetspendla på ett miljömässigt hållbart sätt.

Vi vill:



Kontakta oss för mer information:

älvkarlebyval.nu
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