
HÄSSLEHOLM
mp.se/hassleholm

Miljöpartiet de gröna  
i Hässleholms kommun
2018–2022

Nu 
  Hässleholm nästa är för sent.

Val 2018



”Vi måste rädda klimatet,  
för barnens skull!  
Hässleholm ska erbjuda sina 
medborgare enkla lösningar 
för att leva miljövänligt. 
– Dolores Öhman, kandidat till Kommunfullmäktige



För ett klimatsmart Hässleholm
Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla. Utsläp
pen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer. 
Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimat
förändringarna och hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, 
med sikte på 1,5 grad. Det är dags för klimatledarskap! 

Miljöpartiet kommer att arbeta för ökad resurseffektivitet vad gäller både 
energi och material, fortsatt energiomställning och ett klimatsmart transport
system inom kommunen. Detta ska vi göra i bred samverkan mellan kommu
nens olika förvaltningar och bolag, näringslivet, föreningar och privatpersoner. 
Vi vill också samarbeta med andra kommuner, genom nätverk som klimat
kommunerna och delta i EUprojekt i syfte att minska klimatpåverkan och 
fortsätta klimatomställningen. Vi vill att kommunen mer aktivt söker pengar, 
till exempel från Miljöklivet, för att förstärka kommunens miljöarbete.  
2017 motionerade vi för att kommunen ska ställa upp för deklarationen Fos
silfritt Sverige. Vi ska också börja förbereda kommunen, näringslivet och andra 
för de klimatförändringar som redan är oundvikliga. 
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Vi i Miljöpartiet röstade för kommunens målsättning att göra sin verksamhet 
fossilbränslefri senast 2020. Kommunen deltar i ett EUprojekt för att få 100 % 
fossilbränslefri el, 75 % fossilbränslefri uppvärmning och 40 % fossilbränslefria 
drivmedel. År 2017 ligger kommunen fortfarande på 83 % fossilbränslefri upp
värmning och endast 29 % fossilbränslefritt drivmedel. Mycket mer intensivt 
arbete behövs. 

Vårt mål är att Hässleholms kommun ska vara klimatneutral år 2030, inte bara 
gällande energiförsörjning och transporter, utan också vad gäller konsumtion  
av varor och tjänster. Kommunen ska bidra till att Sverige ska bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer. År 2050 ska hela kommunen vara 
fossilbränslefri, inte endast kommunens verksamheter utan också alla företag, 
organisationer och invånare.

Förnybar energi 
Sol och vindkraft är de energiformer som har störst möjlighet att snabbt bidra 
till energiomställningen och som är påverkbara på kommunal nivå. 

År 2017 motionerade vi om en inventering av de kommunala fastigheterna i 
syfte att installera minst 1000 kW effekt solenergi år 2020. 
 
Kommunen ska aktivt arbeta med att främja utveckling och utbyggnad av sol
energi, även på privata fastigheter. Ett bra sätt att stödja utbyggnad är att köpa 
andelar i sol och vindkraft. Vi vill att kommunen utreder möjligheten att köpa 
andelar i en vindkraftpark. 

Energieffektivisering 
Den miljövänligaste energin är den som inte förbrukas. Den kommunala 
verksamheten förbrukar mycket energi, främst i form av uppvärmning av 
lokaler och persontransporter. Här finns stora möjligheter till investeringar i 
energieffektiviseringar. Kommunen har ett program för energieffektivisering 
men det saknas konkreta mål och tydligt uppföljning. 

Vi vill att arbetet med att energieffektivisera ska förbättras. Därför vill vi ha 
konkreta mål om energieffektiviseringen i kommunens budget. 
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Cykelvägar
Ökad cykling är ett av de effektivaste sätten att minska miljö- och klimat
påverkan, förbättra folkhälsan och minska kostnader, såväl för den enskilde 
som för samhället. Vi vill därför göra Hässleholm till en cykelkommun. Detta 
innebär väl utbyggda, säkra och välskyltade cykelvägar mellan orterna i kom
munen, inom samhällena och kombinationsmöjligheter med kollektivtrafiken. 
Tillräckliga och säkra cykelparkeringar är också en förutsättning för att man 
ska kunna cykla. Cirka hälften av alla resor under fem kilometer sker med bil 
– vi vill minska den andelen avsevärt och höja andelen som sker med cykel. 
Hässleholms stad och alla orter i kommunen måste få till en sammanhållen 
cykeltrafik, idag slutar cykelvägar plötsligt och leder till farliga trafiklösningar. 

År 2014 ingick vi i styret och satsade 5 miljoner kr varje år för cykelvägar och 
lekplatser. Tyvärr är uppföljningen inte tillräcklig och vi kan inte säkerställa att 
avsatta resurser gick till rätt ändamål. Vi vill minst dubblera satsningen och 
kräva en bättre uppföljning. Vi vill ha konkreta mål om cykelvägsutbyggnad i 
kommunens budget. Det är dags att bygga cykelvägen mellan Emmaljunga och 
Vittsjö.

Tillgång till kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är för många människor avgörande för tillgång till vård,  
sysselsättning, studier, företagande och fritidsaktiviteter. Miljöpartiet vill med
verka till att utveckla samarbetet med Skånetrafiken för en kraftig utbyggnad 
av kollektivtrafiken. Stadstrafik och anropsstyrd busstrafik är avgörande för en 
kommun med så stor yta som Hässleholm.
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– Hans-Göran Hansson, kandidat till Kommunfullmäktige
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Vi vill ha lokaltrafiklinjer mellan Hässleholm och Stoby, Vankiva och Finja.  
På landsbygden ska närtrafiken utvecklas i form av anropsstyrda minibussar, 
så kallad kompletteringstaxi. Kommunen har utrett möjligheten att erbjuda 
skolskjuts för gymnasieelever och att ta andra resenärer på landsbygden vid 
dessa transporter. Men ingenting har hänt. Vi vill att utredningen ska redovisas 
och en möjlig lösning presenteras och eventuellt genomföras. Kommunen bör 
utreda vilka busslinjer som är lämpliga att köpa från Skånetrafiken.

Inrätta en kommunal bilpool och en miljövänlig resepolicy
Kommunens resor har en stor effektiviseringspotential. I dagsläget är upp-
följningen av hållbarhet på kommunens resor obefintligt, och endast 29 %  
av drivmedlen i kommunens fordonsflotta är fossilfria. En resepolicy har 
diskuterats sedan 2014,men det politiska motståndet har varit stort. Detta är 
oansvarigt, både vad gäller miljön och ekonomin. 

Vi vill införa en bilpool där miljöbilar kan samutnyttjas av kommunen och 
privatpersoner. En väl fungerande bilpool skulle minska användandet av pri
vata bilar i tjänsten (vilket gynnar både miljö och arbetsmiljö) och förbättra för 
dem som behöver en bil ibland men inte vill äga en egen bil. Det skulle bli en 
mer professionell skötsel av bilar som används inom kommunens verksamhet. 
Bilpoolen ska utvecklas i samarbete mellan kommunen, bostadsbolag, organi
sationer, kollektivtrafik och bilpoolsoperatörer. 

Användningen av cyklar, till exempel i hemtjänsten, har ökat. Miljöpartiet vill 
jobba för att fler anställda i kommunen ska använda cykel som fordon i tjän
sten. Vi vill förenkla för möten på distans genom användning av digital teknik. 

Naturen – väl värd att vårda och förvalta 
Naturvård
I hela Skåne finns knappt 200 naturreservat. Trots att Hässleholms kommun 
är den till ytan största kommunen i Skåne, finns här bara sex naturreservat 
– det tycker vi är för lite. Här finns stora sammanhängande områden med 
natur, värdefull för både rekreation och biologisk mångfald. Miljöpartiet vill 
se en ökad aktiv satsning på naturvård och skogsplanering i hela kommunen 
och vi vill pröva förutsättningarna för att bilda naturreservat och verka för 
hållbar förvaltning av skog, betesmark och annan mark. Ett av de värdefullaste 
naturområdena finns kring Hovdala slott och sköts av Hässleholms kommun. 
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Miljöpartiet vill begränsa jordbruket i anslutningen till Finjasjön och vill att 
området som administreras av det kommunala bolaget HIBAB hanteras som 
en våtmark eller ett naturreservat. 

Hässleholms kommun äger ganska mycket skogsmark. Den ska skötas på ett 
hållbart sätt. Vi har föreslagit att en naturvårdsorganisation ska utvecklas i 
kommunen för att garantera bevarandet av de sociala värdena, rekreations
värdena och den biologiska mångfalden. 

Vi vill öka tillgängligheten till naturen till exempel genom fler offentliga toa-
letter i parker, och bättre och fler cykel- och kanotleder. 

Sjöar och strandskydd
Vi vill slå vakt om det allemansrättsliga strandskyddet. Det finns ett hårt tryck 
på strandnära områden som ligger nära samlad bebyggelse. Den styrande  
majoriteten i kommunen har idag en uttalad ambition att särskilt marknads
föra tomtmark i strandnära lägen. Miljöpartiet är det enda parti som aktivt 
kräver att strandskyddet ska säkerställas och att strandområden görs till
gängliga för allas rekreation. Vi underlätta för fiskeföreningar och intresse-
föreningar att lättare kunna anlägga organiserade båtplatser för att minska  
antalet hemmabyggda båtplatser. Sjösättningsställen kan erbjuda avfalls
stationer och liknande service som skonar strandmiljöerna. Kommunens sats
ningar för fler och bättre utrustade badplatser ska intensifieras. Vi vill utreda 
kommunens möjlighet att förbjuda fossildrivna utombordare i kommunens 
sjöar, redan idag kör 80 % av båtarna i sjöarna med batteri och elmotorer.
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Vi behöver hitta tillbaka till naturen; 
fler leder till vandring, cykling och 
kanot. 
– Håkon S. Jansen,  
kandidat till Kommunfullmäktige
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Fysisk planering – klok användning av mark
Bostadsutveckling
3000 färdiga, nya bostäder är kommunens målsättning till 2030. Detta mot
svarar en årlig befolkningstillväxt på drygt 0,75 procent. Det ställer stora krav 
på markanvändning och planering. Det ska fortfarande vara attraktivt att bo 
i Hässleholm,och kransorterna, nära sina arbetsplatser med bra tillgång till 
gröna områden, mötesplatser, handel och kultur. 

Fler hyresrätter, främst billiga lägenheter för unga, energieffektivare nybyggna
tion och större tillgänglighet för äldre och funktionsnedsatta är alltsammans 
ett resultat av fysisk planering. I och med att kommunen själv bestämmer 
hur marken och naturen ska användas är detta en viktig kärnverksamhet. 
Fysisk planering påverkar alla kommuninvånares närmiljö, men är en fråga 
man sällan lyfter upp i valtider. Miljöpartiet vill använda de möjligheter som 
den fysiska planeringen ger! Vi vill förtäta tätorterna och samtidigt bevara och 
utveckla gröna stråk, parkmark och annan grönstruktur. 
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Kulturupplevelser får barn och ung-
domar att lära känna sina egna känslor  
och få ökad förståelse för andras. 
– Agnetha Karlsson,  
kandidat till Kommunfullmäktige



Bostadsnära grönområden och fler lekplatser
När kommunen planerar för nya eller gamla bostadsområden vill vi slå vakt 
om tillgång till bostadsnära natur. Detta är särskilt viktigt för flerfamiljshus. 
Ingen ska ha mer än 200 meter till närmsta grönområde. Vid stadsplanering 
ska hänsyn tas till bevarande och skydd av gröna stråk. 

Lekplatser är viktiga för barns motoriska utveckling, fantasi och kreativitet men 
också som mötesplats för både vuxna och barn. En väl fungerande lekpark 
främjar kontakten mellan människor via lek och samvaro. Kommunen bör där
för satsa mer på att bygga nya eller rusta upp redan befintliga lekplatser.

Trafiksäkert sätt att ta sig till skolan 
Allt fler föräldrar skjutsar sina barn till förskola och skola på grund av att 
trafiken gör det farligt för barnen att cykla eller gå själva, vilket leder till att 
trafiken blir ännu intensivare. Vi vill förbättra trafiksituationen vid skolor och 
förskolor, till exempel planera för bilfria miljöer som stimulerar till aktivitet och 
rörelse. Det är också väl känt att fysisk aktivitet leder till bättre skolresultat och 
bättre utveckling för barnen. Hastigheten vid skolor får inte vara högre än 30 
km/h. Trafikplanen som kommunen antog den gånga mandatperioden ska re
videras. Vi vill höja ambitionen vad gäller att minska bilburna transporter och 
öka kollektivtrafikens andelar samt cykling och promenad. 

Bilfritt centrum i Hässleholm 
Hässleholms stad har fått en förnyad kärna som är bilfri. Även tätorterna bör 
utvecklas på ett sätt som möjliggör bilfria miljöer. Utvecklingen med den stän
digt ökande biltrafiken håller på att brytas, och det är viktigt att i den fysiska 
planeringen stärka den utvecklingen. Bilfria stadskärnor blir mer attraktiva 
genom att vi slipper trafikbuller och luftföroreningar. Parkeringsplatser blir i 
stället grönområden och lekplatser. Väl utvecklad infrastruktur för cykel och 
gångtrafik i kombination med kollektivtrafik förenklar transporterna.

Badhusfrågan
Frågan om en ny eller en omfattande renovering av Qpoolen måste lösas tidigt 
i kommande mandatperioden. Resurser ska avsättas för att få till stånd ett 
badhus för alla i kommunen. Det ska byggas med energieffektiviseringsteknik 
och med bästa möjliga teknik för vatten och luftrening. 
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Ett gott liv från barndom till ålderdom
Alla som bor i kommunen, både de som är födda här och inflyttade, ska 
ha möjlighet att leva ett gott liv. För att det ska vara möjligt krävs långsiktig 
planering och politiska beslut. Skär man exempelvis ner på skolan kan det 
hända att man på kort sikt sparar in några kronor. På lång sikt däremot får vi 
alla betala priset på olika sätt. Det kan handla om direkta kostnader till exem
pel för platser på behandlingshem eller indirekta kostnader som när företag 
har svårt att få tag i utbildad arbetskraft.

Vi vill se kommunal verksamhet som en service till medborgarna. Exempelvis 
när kommunen tar hand om dina äldre närstående på ett bra sätt: förutom 
att dina föräldrar har det bra så minskar också din stress. Det gör att du orkar 
mer och kan prestera bättre vare sig det gäller arbete, studier eller fritid.
Ett av de viktigaste områdena i en hållbar utveckling är förutsättningarna för 
våra barn att växa upp under trygga och goda förhållanden och att de ges 
goda förutsättningar till en bra utbildning och ett bra liv. Barn som växer upp 
i fattiga familjer får sämre möjligheter till en god uppväxt. Det är viktigt att 
samhällets resurser används på ett optimalt sätt för att upptäcka de barn som 
riskerar att hamna på fel spår. Här är såväl skolan som kommunens fritids
verksamheter viktiga resurser som måste ges möjlighet till långsiktig planering 
och inte tvingas till kortsiktiga nedskärningar.

Skolan
Vi vill se fler vuxna i skolan. Om det ska vara lärare eller annan personal till 
exempel skolhälsovård, kuratorer eller skolvärdar, avgörs bäst av professionen 
själv. Genomförandet av visionen ”Alla ska få bli sitt bästa” ska fortsätta  
och förstärkas. 

Vi vill satsa på skolgårdsmiljöerna – gröna och pedagogiskt utformade skol
gårdar bidrar till bättre studieresultat. Skolgårdar av naturkaraktär har visat 
ha en positiv inverkan på små barns utveckling och möjliggör upprätthållande 
av naturens mångfald och ekosystemtjänster i stadsmiljön. Inomhusmiljön är 
viktig för trivseln och därmed även för studieresultaten. Nedgångna lokaler, 
söndrig utrustning eller otillräcklig ventilation ska inte förekomma. Barnen i 
förskolan utsätts för farliga ämnen och kemikalier som finns i leksaker, textilier 
och byggmaterial. Vi vill inventera kommunens förskolor, byta bort föremål 
med hälsoskadliga material och förbättra rutiner som minskar exponeringen. 
Vi vill ha mer idrott i skolan – fysisk aktivitet ökar välbefinnandet och förbättrar 
också studieresultaten. 

10

”



Vi vill att kommunen utreder möjligheten att starta fler inriktningar på kommu
nala skolor. Det finns idag en fotbollsprofil. Det kunde finnas profiler för andra 
sporter och för bild och musik. Dessa profiler hjälper barn att hålla uppe in
tresset för utbildningen och leder till bättre skolresultat och bättre skolnärvaro. 

Vi vill öka förutsättningarna för alla barn att nå skolans mål. Forskarna är över
ens om att eleverna når målen bättre när kommunen har höga förväntningar 
på skolverksamheten, när undervisningen bygger på forskning och när lärarna 
undervisar minst 50 procent av sin arbetstid och anpassar undervisningen till 
individernas förutsättningar. Barns särskilda behov ska upptäckas i ett tidigt 
skede och leda till att rätt hjälp sätts in. Detta för att öka barnens chanser 
att nå målen och att få vara friska. Samarbetet mellan socialförvaltningen, 
barn och ungdomsförvaltningen och omsorgsförvaltningen ska fortsätta och 
fördjupas. De visar många positiva resultat. Särskilt arbetet mot mobbning och 
mot skolfrånvaro ska intensifieras. 

Digitalisering av skolan är viktigt för att förbereda eleverna för världen där de 
ska bli verksamma. Den beslutade digitaliseringsstrategin ska förstärkas.  
Vi vill ge måltidspersonalen kunskaper och verktyg för att höja kvaliteten på 
skolmaten och ansvar för att göra måltidsmiljöer trevliga och anpassade. Vi vill 
se en högre andel ekologisk och närproducerad mat i skolan och fler vegetar
iska maträtter. Utöver det vegetariska alternativet som idag erbjuds i kommu
nens skolor ska det finnas minst en dag i veckan där endast vegetariskt mat 
ska serveras på kommunens skolor. Matens klimatpåverkan ska minska.  
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Skolan ska vara en plats där  
eleven känner sig trygg och sedd. 
– Arberesha Sabani, kandidat till Kommunfullmäktige



Kultur och fritid 
Den kommunala fritidsverksamheten är viktig för att ge barnen trygga och 
goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid. Vi vill se fler fritidsgårdar än 
övervakningskameror. Vi vill ha fler mötesplatser, särskilt i tätorterna. Ett bra 
exempel är Mötesplats Ljungdala som bidragit till att öka integrationen mellan 
människor i alla åldrar, med olika religioner och ursprung. 

Bibliotek ska finnas i alla kommunens delar. Ideella föreningars roll i kultur-
arbetet är mycket viktigt, därför ska vi stödja de projekt de genomför.

Friskare och tryggare äldre
Vår målsättning är att genom förebyggande och hälsofrämjande insatser 
minska behovet av vård och antalet platser på särskilda boenden. Det gör 
vi genom förhållandevis enkla åtgärder för tillgänglighet, förutsättningar för 
sociala aktiviteter och goda kostvanor. Samarbetet med idéburna aktörer ska 
intensifieras. Fler upphandlingar ska möjliggöra för dessa aktörer att lämna 
anbud och konkurrera.  

Digitalisering är en förutsättning för att möta framtida behov av omsorg.
Arbetet för att bättre använda sig av digital teknik i kommunens omsorg men 
också inom andra kommunala verksamheter ska intensifieras. 

Samarbetet med regionen för ett bra införande av Hälso och sjukvårdsavtalet 
som omfattar de äldre och multisjuka ska förstärkas. 

Behovet av äldreboende är stort och nya byggnationer och ombyggnationer 
måste säkerställas. 

Måltidsorganisation
Måltidsorganisationen i kommunen måste ses över. Barn och utbildnings 
förvaltningen och omsorgsförvaltningen ska samarbeta för att erbjuda håll
bara, klimatvänliga och näringsriktiga måltider till lämpliga kostnader. Arbetet 
med genomförande av en måltidspolicy måste intensifieras.
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För allas delaktighet i samhällslivet
Människors lika värde 
Miljöpartiet de gröna är det parti som tydligast tar ställning för alla människors 
lika värde. Främlingsfientlighet och rasism är de största hindren för integration 
och lika rättigheter. Vi vill att Hässleholms kommun jobbar aktivt med planer 
för samtal om rasism i skolan och mot mobbning. Vi vill tillsätta tillräckliga 
resurser för barn med speciella behov för bättre integration i skolans vardag. 

Vi vill ta fram en strategi för hemlösa. 

Arbetsmarknads och kompetensförvaltningen arbetar med integrationsfrågor. 
Det arbetet måste bli bättre för att möjliggöra en tidig etablering av nyanlända. 
Vi ska jobba för att säkerställa tillgång till bostad, utbildning, arbete och delak
tighet i samhällslivet. Kommunen ska bättre samarbeta med idéburna aktörer. 

Kommunens arbetsmarknadspolitiska verksamhet är mycket viktig. Dels för 
det lokala näringslivet att hitta rätt kompetens, dels för kommuninvånarnas 
förmåga att skaffa sin försörjning. Likaså är kommunens insatser för att möjlig
göra kvalificerad utbildning och yrkesutveckling på hemmaplan viktiga, inte 
minst för nyanlända så att man snabbt komma ut på arbetsmarknaden och 
delta i arbetslivet. Till skillnad från andra partier vill vi förstärka detta arbete. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Bristande tillgänglighet leder till att personer med funktionsnedsättning blir 
mindre delaktiga och utestängs från aktiviteter som många andra ser som 
självklara att kunna delta i. Vi vill sätta fart på arbetet med att åtgärda det 
som kallas för ‘enkelt avhjälpta hinder’ (som enligt en lag skulle vara åtgärdat 
senast 2010!) men också planera alla tätortsmiljöer för en hög tillgänglighet, 
enligt principen ‘design för alla’. Miljöpartiet har motionerat och ställt frågor 
i fullmäktige för att på det sättet få i gång arbetet – men utan respons från 
majoriteten.

13



Du ska vara med och bestämma!
En förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle är att medborgarna 
är delaktiga och engagerade i samhällsbyggandet. Samtidigt som samhälls
engagemanget och kunnandet om samhället ökar så minskar intresset för 
partipolitik. Det är en utveckling som vi får anpassa oss till. Vi måste förändra 
det demokratiska arbetet genom att flytta makten från de slutna rummen ut 
till medborgarna. Vi vill använda IT-tekniken för att utveckla kommunikationen 
med medborgarna, dels för att ta del av erfarenheter, idéer och förslag, dels 
för att presentera underlag och konsekvenser av det som föreslås. Vi vill,  
liksom flertalet av alla kommuner i Sverige, ge medborgarna möjlighet att 
lämna förslag direkt till fullmäktige, så kallade medborgarförslag.

Ekonomi i samklang med miljön
Detta är några av de frågor som debatterats under mandatperioden. Saknar du 
den fråga just du är intresserad av – ta kontakt med oss så ger vi dig ett svar.

Framgångsrikt näringsliv
Näringslivet stärks av tydlighet och långsiktighet kring hur kommunen ska 
utvecklas. Miljöpartiet kommer att verka för ökad transparens och bättre 
dialog kring viktiga utvecklingsfrågor och satsningar. Vi vill förstärka dialogen 
kring hur näringslivet i kommunen kan dra nytta av och bidra till arbetet för en 
hållbar utveckling. Företag som är effektiva och resurssnåla bidrar till minskad 
miljöpåverkan, liksom företag som säljer produkter och tjänster som hjälper 
kunden att minska utsläpp och resursanvändning. I en globaliserad ekonomi 
med allt mer extrema väderhändelser behöver företag arbeta både med att 
utöka sina möjligheter och att öka sin robusthet i hela leveranskedjan.  
Under mandatperioden startades ett arbete för att förenkla för företag vid 
tillståndsprövningar och handläggning genom att förbättra samarbetet mellan 
kommunens olika inblandade verksamheter. Detta ledde inte till förbättringar. 
Kommunen måste ta nya tag i detta arbete. 

Gröna finanser
Kommunens pensionsfonder har kunnat placeras i kol, olje och naturgas
industrin. Det har gett branscher som måste skalas ner muskler att växla upp. 
Utsläppen av växthusgaser måste omgående minska. För att sätta fart på om
ställningen till ett fossilfritt samhälle behövs det många investeringar. Därför 
vill miljöpartiet att kommunens pensionsfonder investeras i morgondagens 
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hållbara branscher och inte i branscher som vi vet saknar en framtid. Redan 
nu är fossilfria investeringar lika lönsamma eller till och med bättre än inves
teringar i fossilindustrin. Fossilfritt är framtiden. I första hand för planetens 
skull men även för en långsiktigare ekonomisk trygghet.

I Hässleholms kommun behövs omfattande investeringar för att möta samhäl
lets behov framöver. Det handlar om renovering av skolor och idrottsanlägg
ningar och byggnation av äldreboenden. Miljöpartiet vill prova att använda sig 
av gröna obligationer för att finansiera investeringar. Gröna obligationer kan  
finansiera investeringar som gynnar miljön, som till exempel hållbart byggan
de, förnybar energi, anpassning av byggnader, energisparåtgärder och håll
bara transporter. Intresset för gröna obligationer är stort och det kan leda till 
lägre ränta än andra finansieringsalternativ. Miljöpartiet vill prova att använda 
gröna obligationer för att finansiera byggnation av äldreboenden och grupp-
boenden som uppfyller kriterierna för passiva byggnader. Passiva byggnader 
är välisolerade och  energieffektiva byggnader.
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Vårdtagare i alla åldrar måste få ett värdigt liv. 
– Solbritt Lindborg,  
kandidat till Kommunfullmäktige

”



Miljöpartiet de gröna i Hässleholms kommun 
www.facebook.com/miljopartiet.hassleholm www.mp.se/hassleholm

Framtidens utmaningar kräver  
modernt tänkande
Miljöpartiet de Gröna bygger politiken på tre solidariteter:

 • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

 • Solidaritet med kommande generationer

 • Solidaritet med världens alla människor

Genom att sätta fokus på och ständigt påminna om framtidsfrågorna har vi 
lyckats påverka politiken. Nu tar den i större utsträckning hänsyn till både hur 
den påverkar oss människor, vårt välbefinnande och den miljö vi lever i och är 
beroende av. Vi har dock långt kvar till ett samhälle som är långsiktigt hållbart. 
För att nå dit behövs ett parti som vågar komma med de nödvändiga förslagen 
– framtidens utmaningar kräver modernt tänkande. 

Tre begrepp menar vi alltid ska ligga till grund för de politiska besluten: 

 • Solidaritet – ett solidariskt samhälle som kännetecknas av  
  tolerans och förståelse

 • Långsiktig hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk

 • Samverkan – samhällets gemensamma resurser ska  
  användas till största gemensamma nytta

Miljöpartiets vision är uthålliga, demokratiska samhällen, lokalt och globalt 
inom naturens ramar, i fredlig samexistens och jämlikt samarbete. Vår uppgift 
är inte att vinna val, utan att förändra samhället. Det kommande decenniet 
behöver vara den tid då de gröna idéerna får sitt stora genombrott (ur partiets 
Målbild 2018). Denna gröna vision växte fram i Sverige på 1980talet. Miljöpar
tiet bildades 1981 och är en del av en global grön solidaritetsrörelse. Vi växte 
fram ur 1960 och 1970talens miljö, freds, solidaritets och jämställdhet
srörelser. Hässleholms lokalavdelning bildades 1988. Miljöpartiet i Hässleholm 
verkar för en hållbar kommun. Hållbar utveckling definieras som en utveckling 
som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina. Det innebär två saker. Dels att all verksamhet i 
kommunen måste bedömas utifrån hur den kommer att påverka människor 
och miljö både på kort och på lång sikt, dels att varje generation ska betala för 
sin egen välfärd och konsumtion.  Med din hjälp kan vi växa och få ännu mer. 


