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Koldioxidneutralt 
Hallstahammar 

2028!

Nu förändrar vi tillsammans!
Livskvalité och tid att leva!

Miljö och framtidstro!



• Minst 70% ekologisk mat till 2022
• Servera växtbaserad mat som grund i skolor 
 och förskolor. Kött och mejeriprodukter kan  
 utgöra ett tillval. Sprida och informera om  
 matens betydelse för hälsan och klimatet 
• Det kött och de mejeriprodukter som 
 serveras ska komma från gårdar med god  
 djurhållning 
• Fördjupa samarbetet med de lokala mat-
 producenterna i syfte att öka andelen 
 närproducerad mat

   
• Bevaka och vid behov åtgärda de förorenade  
	 områden	som	finns	i	Hallstahammars	
 kommun så att de inte innebär en fara för  
 människor
• Minska användande av plast t.ex. genom att  
 ersätta med annat material när det är möjligt 
•	 Uppfylla	Hallstahammars	del	av	de	nationella		
 miljömålen med god marginal
• Göra miljömässigt hållbara val och jobba  
 systematiskt med miljöfrågor enligt en 
	 miljöcertifieringsstandard.	Kommunen	ska
 ligga i framkant och utgöra ett gott exempel
• Erbjuda kommuninvånarna utbildning och  
 stöd i hållbar livsstil
• Justera upphandlingskriterierna successivt så  
 miljökraven och kraven om social hållbarhet  
 ökar
• Följa upp systematiskt att krav och kriterier i  
 kommunens upphandlingar efterlevs 

•	 Hallstahammar	som	geografiskt	område		
 är koldioxidneutralt år 2028 och som 
 kommunorganisation år 2021. Kommun- 
 organisationen är fossilfri till 2019 
• Bygga ut gång- och cykelvägarna inom 
 kommunens tätorter, speciellt för resor till  
 och från skolor och förskolor, samt mellan  
 Kolbäck-Strömsholm, Kolbäck-Eriksberg,
	 Sörstafors-Hallstahammar,	Hallstahammar-		
	 Västerås	och	Lyckhem-Eriksberg.	Befintliga		
 gång- och cykelvägar ska göras säkra 
• Bygga ut de korta sträckorna som saknas på  
 gång- och cykelvägarna för att nå samman- 
 hängande stråk
• Basera fjärrvärme på förnyelsebara   
 bränslen och inte på avfall från utlandet
• Minimera klimatutsläppen och innehåll av 
 miljöstörande kemikalier från kommunala  
 lokaler genom aktiva och medvetna val av  
 material vid byggnation och under 
 användning 
•	 Energieffektivisera	minst	en	av	kommunens
 fastigheter per år
•	 Välja	energieffektiva	lösningar	vid	renovering
• Undersöka möjligheterna för vindkrafts-
 etableringar och bygga kommunägda vind-
 kraftverk
• Premiera bygglovsansökningar för noll- eller
 plusenergihus och för hus där den sökande
 har eller kommer att installera solceller
• Installera alternativa energikällor som 
 solceller och solvärme på minst två av 
	 kommunens	hus	per	år.	Hjälpa	till	att	få	till		
 installationer på privata hus
• Värma Skantzöbadet med solenergi
•	 Utveckla	kollektivtrafiken	bl.a.	genom	tågav-		
 gångar varje halvtimme och buss varje kvart  
	 under	högtrafik.	Underlätta	att	nå	olika	
 resmål i Västerås
• Bygga en kombinerad tåg- och busstation  
	 med	öppet	väntrum	i	Hallstahammar.	Utöka	
 öppettiderna för väntrummet i Kolbäck
• Gå över till förnybara transportsätt där
 resorna genomförs främst med gång, cykel
	 eller	kollektivtrafik.	Prioritera	dessa
 transportsätt vid ombyggnationer
• Använda förnybar energi för bilresor som  
 ändå behövs. Premiera övergång till och 
 användandet av förnybar energi 
• Installera laddstolpar vid kommunens bygg- 
 nader och hjälpa till att etablera laddstolpar i  
 hela kommunen

• Använda parkeringsregler och avgifter som
 hjälp i övergången till ett hållbart transport-
 system och skapa ordning och reda på bil-
 parkeringar
• Underlätta övergången till miljövänliga 
 bränslen genom att hjälpa till vid etablering av
 biogasmack, vätgasmack och biodieselmack
 för allmänheten
• Använda elbilar i kommunens verksamheter  
 i första hand. Använda förnybara bränslen för  
 övriga fordon och arbetsmaskiner
•	 Arbeta	för	att	nyttiggöra	resurser	som	finns
 inom kommunens gränser t.ex. hästgödsel  
 och gas från avloppsreningsverkets slam till  
 biogas och gödning
• Vi säger nej till 2 + 1 väg mellan E18 och
 Trångfors och vill hellre lägga pengarna på
 gång- och cykelvägar
• Anställa transportrådgivare för att kunna 
	 uppmuntra	fler	att	se	cykel,	buss	och	tåg
 som ett bra alternativ och för att nå mer av
 samhällsekonomiska vinsterna som
	 kollektivtrafik	och	att	cykla	innebär
• Stimulera och utveckla det kollektiva resan- 
 det, bl.a. genom mjuka åtgärder som avgiftsfri  
 provmånad på buss och genom bl.a. digital  
 lösning för att främja samåkning
•	 Cykel	eller	kollektivtrafikkort	som	löneförmån		
 för kommunanställda
• Kommunens anläggningar ska vara i bra skick.  
 Avveckla lokaler som inte används. Sköta om  
	 och	utveckla	välanvända	befintliga	anlägg-		
 ningar framför att bygga nytt

Miljö, klimat och framtidstro

Miljöproblemen är allvarliga. Klimatför-
ändringarna väntas orsaka allvarliga 
konsekvenser för djur, växter och även för 
människan. Antalet klimatflyktingar 
kommer troligtvis att mångdubblas. 
Många naturresurser, som är viktiga för 
oss människor, överutnyttjas eller håller 
på att ta slut. 

Vi i Miljöpartiet väljer att se dessa utma-
ningar med öppna ögon. Vi vill genomföra 
resoluta miljöåtgärder för att vi människor 
även i fortsättningen ska kunna leva goda 
liv. För en hållbar värld krävs att vi tar 
hand om varandra och våra saker. 
Samhällets infrastruktur ska uppmuntra 
oss människor att göra kloka och hållbara 
val.

Att sluta stoppa huvudet i sanden och 
istället börja agera är det som ger oss 
människor hopp och framtidstro. Vi kan 
och vi vill!

Klimatet kan inte vänta Miljö och cirkulär ekonomi 
• Använda upphandling som ett verktyg för att  
 förebygga avfall
• Förbättra reningen från avloppsreningsverket
• Återföra växtnäring från enskilda avlopp till  
 kretslopp på ett säkert sätt
• Inventera områden för potentiella nya 
 naturreservat
• Skapa mera gröna oaser, naturreservat och  
 biologisk mångfald 
• Bevara och utveckla grönområden i närheten  
 av bebyggelse 
• Sköta kommunens parker och grönområden  
 på sådant sätt att biologisk mångfald gynnas
• Anställa kommunekolog och engagera 
 allmänhet i arbetet med biologisk mångfald 
• Eftersträva fria vattenvägar i Kolbäcksån för  
 ökad artrikedom
• Utöka arealerna för magasinering av dag-  
 vatten för bättre vattenrening och större 
	 buffertkapacitet	för	att	förebygga	översväm-		
 ningsrisker
• Odla ekologiskt på kommunens åkrar och  
 bedriva hållbart hyggesfritt skogsbruk
• Arbeta för minskat resursslöseri och att före-  
 bygga avfall i kommunens verksamhet
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Lärande för livet
• Utveckla arbetet för bättre psykisk hälsa, 
 speciellt för barn och unga
• Arbeta även fortsättningsvis med satsningar  
 på förbättrad måluppfyllelse i skolan och 
 godkända betyg i samtliga ämnen för alla  
 elever
• Införa vandrande skolbuss (de som bor nära  
 skolan går tillsammans med vuxen till skolan).  
 Informera för minskat skjutsande till skola och  
 förskola med bil
• Öka andelen husvikarier på förskolorna
• Skapa ännu bättre förutsättningar för 
 rektorerna så att de kan fokusera på att vara  
 ledare för skolorna. Utveckla det coachande  
 arbetssättet mellan rektorer och lärare

Omsorg och folkhälsa
• Anpassa vården ännu bättre efter den äldres  
 åsikter kring sin vård och sitt boende genom  
	 stor	lyhördhet	och	flexibilitet
• Eftersträva att äldre besöks av bekant 
 hemtjänstpersonal
• Anpassa samhället för alla funktions-
 variationer
• Öka antalet boendeplatser för äldre efter 
 behov
•	 Skapa	fler	seniorboenden,	speciellt	i	Kolbäck
• Utöka det förebyggande arbetet mot våld i  
 hemmet
• Utöka resurserna till kvinnojoursverksamhet
• Förbättra kommunens och allmänhetens  
 krisberedskap samt resiliens och som första  
 steg inventera läget med värmekällor och 
 vattenkällor för befolkningen

Rik fritid i en
attraktiv kommun
• Utveckla aktiv fritid och brett kulturliv med  
 fokus på barn och unga
•	 Skapa	fler	stigar	och	bra	promenadrundor	i		
 naturen: t.ex. runt Valstasjön och i skogarna  
	 norr	och	väster	om	Hallstahammar.	
 Förbättra märkningen av stigarna
• Bygga en gång- och cykelbro från Kolbäcks  
 centrum till Kyrkbyn. Iordningställa en 
 åpromenad i Kolbäck och utveckla promenad-  
 stråk från Lyckhem till Kolbäck
• Renovera Skantzöbadet och Vallmobadet
• Stötta skapandet av en regional cykelväg 
 Eskilstuna-Dalarna via Strömsholms kanal 
• Införa bibliotek för sportutrustning enligt 
 konceptet Fritidsbanken 
• Utveckla delandets ekonomi, t.ex. verk-  
 tygsbibliotek och klädbibliotek

Vacker närmiljö som
inbjuder till vistelse
•	 Snygga	till	Hallstahammars	och	Kolbäcks	
 centrum. Skapa mer liv och rörelse genom att  
	 bygga	fler	bostäder	i	centrumnära	lägen
•	 Se	till	att	det	finns	platser	där	människor	kan		
	 träffas	t.ex.	föreningslokaler,	i	Hallstahammar,		
 Kolbäck och Strömsholm
• Fräscha upp lekplatser t.ex. med hjälp av 
 säkra egentillverkade lekredskap med bred  
 variation av modeller
•	 Säkra	barnens	och	övriga	oskyddade	trafikan-		
 ters möjligheter att röra sig i sin närmiljö, t.ex.  
 genom att bygga trottoarer och genom tydliga  
 markeringar och avskiljning av gång och 
	 cykeltrafikanter	från	bilister
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Jämställdhet och 
mångfald
• Mäta hur resurserna fördelas mellan könen,  
	 hur	det	möter	kvinnors	och	mäns,	flickors	och		
	 pojkars	behov	samt	vilka	effekter	det	får
• Vidta åtgärder där det uppdagas att fördel-  
 ningen är skev mellan könen
• Utbilda och bedriva ett aktivt kontinuerligt 
 arbete med normkritik, jämlikhet och 
 jämställdhet framförallt inom förskola och  
 skola. Förankra hos föräldrarna och hos 
 övriga berörda
• Generös mottagning av skyddsbehövande 
	 ska	känneteckna	Hallstahammar
• Stötta föreningar som skapar mötesplatser  
 och bryter fördomar eller bedriver annan typ  
 av integrationsarbete t.ex. genom stöd från  
 integrationssamordnare
•	 Skapa	inflyttarservice,	d.v.s.	hjälp	med	etable-	
	 ringen	för	alla	som	flyttar	till	Hallstahammar	
• Sträva efter mångfald på kommunen som  
 arbetsplats 
• Utöka antalet språkpraktikplatser

Vi människor 
bildar samhället 
tillsammans
Med rätt förutsättningar och trygghet kan 
varje människa skapa sig ett gott liv och ta 
eget ansvar. Vi vill att varje människa ska vara 
fri att vara den man vill vara och kunna känna 
sig stolt över det. Vi människor har ett behov 
av att känna oss behövda och att ingå i en 
gemenskap i ett solidariskt och sammanhållet 
samhälle. Med rätt förutsättningar har varje 
människa en drivkraft och ett engagemang.  
I oss själva och varandra finns enorma 
resurser, olikheter som berikar. Tillsammans 
kan vi ta tillvara på det.

Det är samhället som ska stå som garant för 
att alla får sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda, att alla är en del av gemen-
skapen och kan utvecklas. Vi tror att vara och 
fungera tillsammans ger mer än samhällets 
grundläggande skyddsnät. I ett grönt samhälle 
kan vi känna stolthet över det vi kan 
åstadkomma tillsammans och över vår livsstil.

Livskvalité 
och tid att leva
Samhället idag innebär för många ett ökat 
tempo där många kämpar med att få ihop 
livspusslet. Vi behöver fråga oss vad som är 
viktigt på riktigt? I svaret på frågan kan vi hitta 
grunden för god hälsa och ett gott liv.

Miljöpartiet vill att både planeten och 
människorna ska må bra och vara i balans, 
både nu och i framtiden. Vi vill skapa 
förutsättningar att i större omfattning kunna 
välja vad man vill göra med sitt liv. 

Att gå ner i tid på sin arbetsplats och kunna 
engagera sig idéellt eller att välja en lugnare 
livsstil ska kunna vara ekonomiskt valbart för 
alla. Det kan möjliggöras genom att se över 
och minska onödig konsumtion men behöver 
också möjliggöras genom att ekonomiskt ha 
en deltidslön som går att leva på. Det ska vara 
möjligt att kunna fokusera på det viktiga i livet 
som ofta består av något som inte kan köpas 
för pengar. 

Genom deltid för de som vill och minskat 
överflöd konsumeras mindre vilket också 
innebär att mindre onödiga produkter 
produceras. Det som behöver göras i 
samhället fördelas på fler. Det möjliggör att vi 
i större utsträckning kan ägna oss åt varandra 
och åt oss själva. För att komma dit behöver 
vår syn och attityd kring status, prylar och 
produkter förändras. Det finns ett värde i 
enkelhet. Enkelheten kan för många utgöra 
grunden till ett bra mående och gott liv.

35 h / vecka!

Socialt 
ansvarstagande
• Kommunen som arbetsplats ska vara 
 attraktiv, både fysisk och psykisk arbetsmiljö  
 ska vara bra
• Minska normalarbetstiden och utöka antalet  
 kommunanställda som har 35-timmars 
 arbetsvecka med bibehållen lön
•	 Anställa	fler	inom	vården	för	minskad	
 arbetsbelastning
• Införa önskad sysselsättningsgrad för alla i  
 kommunen för att möjliggöra frivillig 
 arbetstidsminskning
• Bygga bostäder så att antalet anpassas efter  
 behovet och att alla har tak över huvudet
• Undersöka och pröva olika sätt att införa 
	 basinkomst	i	Hallstahammar
• Förstärka incitamenten att börja arbeta för  
 försörjningsstödstagare genom att initialt få  
 behålla en del av försörjningsstödet även om  
 man börjar arbeta 
•	 Utveckla	demokratin	så	att	fler	är	delaktiga	
 i besluten
• Införa cykelkök (ett ställe där man kan lära sig  
    att laga sin cykel) som drivs t.ex. av arbets-  
 marknadsavdelningen

För att veta mer om partiets lokala politik:
Hemsida: www.mp.se/hallstahammar
Facebook: @mphallstahammar
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VI GÖR HALLSTAHAMMAR GRÖNARE, KOM MED DU OCKSÅ!
Kontakt: hallstahammar@mp.se   •   Telefon: 070-573 17 82
Bli medlem: www.mp.se/bli-medlem

Topp fyra på kommunlistan:

1. Åsa Kfouri, 51 år, ekonomiassistent, 
Hallstahammar
Jag	vill	att	alla	kommuninvånare	i	Hallstahammar	
ska kunna få engagerande information om vad 
våra skattepengar går till och kunna delta på ett 
roligt sätt i besluten. Jag vill kämpa för att våra 
resurser ska användas smart på lång sikt, 
jämställt och miljövänligt. 
Telefon:073-518 88 12
asa.kfouri@mp.se

2. Peter Ristikartano, 42 år, civilekonom,
Kolbäck

Mina hjärtefrågor är klimat och miljö, 
mångfald och jämställdhet, speciellt på 

arbetsplatser, samt konsumtion av lycka. 
Motto:	Miljötekniken	finns,	använd	den!

Telefon: 070-305 18 25
peter.ristikartano@mp.se

3. Eleonor Zeidlitz, 39 år civilingenjör
Kolbäck
Mina hjärtefrågor är hållbar livsstil, klimat
och miljöfrågor, alla människors lika värde,
jämställdhet och en skola för alla.
Telefon: 070-573 17 82
eleonor.zeidlitz@gmail.com

4. Abdulmotal Suliman Abdallah, 39 år,
undersköterska,	Hallstahammar

Jag brinner för klimat, integration och
jämställdhetsfrågor. Jag vill ha ett samhälle 

där alla människor är lika mycket värda.
Telefon: 073-786 50 18

abdulmotal_suliman@yahoo.com
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