Rösta grönt i Stenungsund
den 9e september.

Vad är väl ett val till kommunfullmäktige? Dötrist eller alldeles
underbart? Oavsett så är det viktigt, eftersom att det påverkar dig
och över 26 000 invånare i vardagen. Skola, kultur och trafik är bara
några områden som kommunpolitiken ansvarar för.

Miljöpartiet de Grönas idéer grundar sig på att ge bra förutsättningar till alla människor. Såväl
oss som kommande generationer
Därför finns mycket att göra. I vår
egen kommun upptäcktes det, att
det dagligen släpps ut upp till 8
kilo plast i våra vatten. Kommuninvånare som strandstädar gör en
bra insats men det måste föras en
aktiv grön politik för rena hav och
stränder. Vi vill ha nolltolerans mot
plastutsläpp i naturen ifrån industrierna.
Grön politik såsom förtätning av
bostäder i populära områden, mer
kollektivtrafik i ytterområden och
gemensamma mötesplatser skapar
inte bara ett mer miljövänligt Stenungsund. Det kopplar också ihop
miljöfrågorna till vad som förbättrar människors vardag och därför
skapar det också ett roligare och
mer rättvist samhälle. Likt Askungens dröm om balen drömmer vi om
en bättre värld. Den resan börjar
här där vi bor.

Miljö och klimat
Ett lyckat miljöarbete förutsätter
att någon visar att en grön omställningen är möjlig. Stenungsunds
kommun ligger på plats 175 av
Sveriges 290 kommuner och våra
invånare åker näst mest bil i Västra
Götalandsregionen. Naturligtvis
kan vi betydligt bättre än så.
Ett lyckat miljöarbete kräver inte
bara föregångare, utan också att
det finns politik som är tänkt längre än för bara några år framåt. Sverige har antagit målet att bli fossilfritt 2045. Ska Stenungsund hänga
med behövs en aktiv grön politik.
Vi vill:
• Utveckla kollektivtrafiken med
Västtrafiks närtrafik för de som
bor långt ifrån en hållplats
• Förbinda alla kommundelar med
cykelvägar.
• Ha hög prioritet på miljö- och
klimatfaktorer och i
• Anta en nolltolerans för inhemska plastutsläpp i kommunens
natur.
• Upphandla mer ekologisk mat
och införa vegetariska dagar i
kommunens verksamheter.

Skola & Utbildning
Var människor bor ska inte avgörande ens möjligheter till utbildning. För att bäst nå välmående
hos elever både nu och i deras
framtid, så behöver resurserna till
skolan fördelas att möjligheterna
ser lika bra ut för individen. Det
är också nödvändigt att skolan är
en trygg och accepterande plats
med bra ledare eftersom att en bra
skola förutsätter välmående elever
och personal.
Vi vill:
• Ge mer lärartid till elever
genom att skapa fler administrativa tjänster i skolan.
• Utöka tillgängligheten till elevhälsovården och vidare instanser.
• Öka fysisk aktivitet under skoldagen utöver idrottslektionernas aktivitet.
• Förbättra vuxenutbildningen
med mer variation på kurser
och återinför möjligheten till att
studera på högskolenivå på distans genom vuxenutbildningen i
Stenungsund

Demokrati och lika rätt
Alla är lika mycket värda och borde
därför ha lika möjligheter till att få
vara med och bestämma. Faktorer
som könsidentitet, utbildningsnivå
eller boplats i kommunen måste
överbryggas för att göra det möjligt. Att en kommun aktivt arbetar
med demokratifrågor skapar ringar på vattnet som ger möjligheter
som kan vara ovärderliga för individen såväl som för samhället.
Vi vill:
• Inkludera fler bl.a. genom att
utöka antalet kommunala praktikplatser.
• Uppnå jämställda löner i kommunens verksamheter.
• Öka transparensen mellan den
lokala industrin och medborgarna.

Kultur och fritid
Kulturutbudet ska spegla den
mångfald som finns hos invånarna.
För att det ska kunna bli verklighet
måste vi till att börja med ge reella
möjligheter till att utöva sitt fritidsintresse. Kulturskolan är tyvärr
inte så tillgängligt i Stenungsund.
Barn kör inte bil. Då behöver kultur,
föreningsliv bli tillgängliga för dem
i samband med skolgången. För en
mer värdefull fritid vill vi minska
tröskeln mellan de i samhället som
inte annars kan mötas.
Vi vill:
• Öka anslagen till kulturskolan.
• Återintegrera kulturskolan i
samband med skolgång.
• Fortsätta med gratis busskort
för pensionärer.
• Införa gratis busskort för ungdomar under 20 på sommaren.

Äldre-, individ-, och familjeomsorg
Det brukar vara populärt att föreslå poliser på stan. Men om vi går
till grunden med sociala problem
kan vi också förhindra de saker vi
vill undvika. Den enskilde får hjälp,
brott undviks och människor blir
tryggare om insatserna är aktiva
och kan nå människor så tidigt som
möjligt. För de äldre vill vi ge händelserik vardag med möjligheter.
Vi vill:
• På äldreboenden att det dagligen ska erbjudas utomhusvistelse.
• Tillsätta resurser för att tillgodose behovet av fältassistent-tjänster inom socialtjänsten.
• Möjliggöra för omsorgsboenden
att ha husdjur, (så kallad djurterapi).

Bostäder och samhällsplanering
I planeringen av vårt samhälle
avgörs många människors möjligheter om vi väljer att bygga en
motorväg intill en skola eller inte.
I dagens Sverige finns hög medvetenhet om vad som kan leda till
segregation, men det glöms lätt
bort så fort det är dags att sätta
spaden i marken för byggande.
Miljonprogrammen runt om i landet borde lära oss att fokusera på
att planera både på små och stora
orter. Vi behöver blanda boendeformerna och ställa krav som sätter
människan i fokus när kommunen
säljer mark för byggande.
Vi vill:
• Uppmuntra lokalsamhällen i
stället för att tillåta nya köpcentrum.
• Krav på bostadsbyggande vid
tillstånd för kommersiella komplex i tätorterna.
• Upphandla fram olika boendeformer för att kunna motverka
bostadssegregation.
• Vid all samhällsplanering: ta
sikte på ett fossilfritt samhälle.

Näringsliv
Att få möjligheten att driva sina
idéer framåt är något många
drömmer om. Vi tycker särskilt om
när samhälle och näringsliv hittar
gemensamma intressen i att driva
utvecklingen framåt. När Stenungsund växer vill vi att några långsiktigt drivna ska få bättre möjligheter
att lyckas.
Vi vill:
• Upplåta kommunal yta vid attraktiva/centrala platser för ungt
och hållbart företagande för
mikroföretag och/eller kooperativ.
• Främja lokalsamhället gällande
turism varor och tjänster.

Träffa oss i valrörelsen!
MP Stenungsund ska ut på olika
platser i kommunen. Vi kommer att
ha en valstuga utanför kulturhuset
Fregatten där du kan träffa oss från
den 20 aug till 9 sept. Öppettiderna varierar och uppdateras på vår
facebooksida. Bor du i Stenungsund svarar vi på dina frågor på
fb.com/MPstenungsund eller via
vår mejl: stenungsund@mp.se

