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Ideologi och prioriterade frågor
Miljöpartiet är en del av en global rörelse som strävar efter en värld där alla människor kan
leva ett gott liv, utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vår politik
bygger på en helhetssyn: allt hänger ihop. Mänskligheten står inför stora utmaningar och
politiken måste visa vägen till ett hållbart och rättvist samhälle som vilar på mångfald,
jämlikhet och jämställdhet.
Miljöpartiets ideologi vilar på tre solidariteter:
• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
• Solidaritet med kommande generationer
• Solidaritet med världens alla människor
Utifrån dessa solidariteter formar vi vår politik.
Läs gärna mer i Miljöpartiets partiprogram och valmanifest.
Miljöpartiet i Falköping har som utgångspunkt att all politik behöver föras inom naturens
ramar, med insikt om vårt djupa beroende av det ekologiska systemet. Alla beslut får
konsekvenser i hållbar eller ohållbar riktning. Vi kan inte längre överutnyttja
naturresurserna, driva på klimatförändringarna och förgifta vår livsmiljö om vi vill ha en
framtid på jorden. Det är nu den som bryr sig om miljön behöver rösta för ett hållbart och
tryggt samhälle. Med vår politik blir det enklare och roligare att vara miljövän. Det ska vara
självklart att producera sin egen el, köra på lokalproducerat och förnybart bränsle samt
handla lokalproducerad relationsmat.
För mandatperioden 2018-2022 har vi prioriterat fyra områden: klimat, landsbygd, skola och
demokrati. Vi vill:
Klimat
Ställa om Falköping till en fossiloberoende kommun snarast möjligt, t ex genom att
bygga ut cykelbanor och laddinfrastruktur för elfordon samt ställa hårda miljö- och
klimatkrav i all upphandling.
Landsbygd
Göra Falköping mer självförsörjande på mat och förnybar energi. Inrätta en landsbygdsutvecklingsfond för att stötta ekologiskt, socialt och kulturellt hållbara initiativ, t ex
Rekoringar. Göra Lärcenter till ett utbildningscenter för hållbar klimatomställning.
Demokrati
Införa en beredning för hållbar utveckling. Att kommunen bättre stöder folkliga
engagemang, nätverksaktiviteter och medborgarinitiativ.
Skola
Höja kvaliteten i skolan med tidiga insatser. Höja lärarnas löner för att
underlätta rekrytering av fler behöriga lärare. Genom kloka beslut underlätta och
förbättra integrationen i skolan.

Agenda 2030
Vi vill arbeta för att:
-

Kommunen inrättar ett 2030-sekretariat direkt under kommunstyrelsen som
skall hjälpa och inspirera alla andra förvaltningar och bolag att ta sitt ansvar
för att vi skall nå de globala miljömålen

Arbete och näringsliv
Att försörja sig, skapa och utvecklas är viktiga behov för en människa. Samhället behöver
allas insatser för att fungera optimalt. Miljöpartiet vill förenkla för anställningar, dela på
jobben med en sänkt arbetstid och underlätta för ungdomar och nyanlända att få arbete.
Den gröna omställningen ger Falköpingsföretagen en särskild fördel med hög förankring i
den gröna sektorn, logistiska fördelar samt god kreativitet och anpassningsförmåga. Det är
de kreativa företagen som kommer att leda och vinna i den nödvändiga gröna omställningen
av samhället.
Vi vill arbeta för att:
-

Lärcenter blir ett utbildningscenter för hållbar klimatomställning
Skapa en lokal grön tankesmedja för gröna innovatörer, entreprenörer och
företagare.
Underlätta kollektiva resor till arbete och studier på annan ort, exempelvis
fler tågstopp och pendlingsparkeringar.
Att kommunala arbetsplatser inför 7 timmars arbetsdag som heltidsnorm.
Detta är en både jobbskapande och hälsofrämjande åtgärd.

Barn och ungas rättigheter
Vår övertygelse är att en demokrati med möjlighet för aktivt deltagande föder engagemang
och ansvarstagande hos varje medborgare. Det är vuxnas ansvar och skyldighet att barns
rättigheter uppfylls. Det vi satsar på våra barn får vi igen mångfalt i framtiden. Kommunen
ska tillvarata barns och ungdomars åsikter och erfarenheter kring sina egna omständigheter.
Härmed kan vi ge barn och unga verkligt inflytande på alla beslut som berör dem.
Vi vill arbeta för att:
-

Nämnderna vid beslut som berör barn och unga, tillfrågar dem om deras
upplevelser och erfarenheter.
Kommunen ansöker om att få bli försökskommun för rösträtt från 16 års
ålder.
Ungdomens Hus ska styras av en styrelse med ungdomar i majoritet.

Demokrati, jämställdhet och icke-diskriminering
Vi utgår från att människan är aktiv och skapande och att vi ska kunna påverka våra liv och
vårt samhälle i den riktning vi önskar. Alla skall ha frihet att utvecklas utifrån sina
förutsättningar. Människans frihet att bestämma över sig själv skall bara begränsas av
hänsyn till andra människors frihet och rättigheter, till kommande generationers rätt till en
god livsmiljö, till andra kännande varelser och till det ekologiska systemets ramar.
Demokratin måste ständigt skyddas, stärkas och utvecklas.
Vi vill arbeta för att:
- Införa en fullmäktigeberedning för hållbar utveckling
- Kommunen bättre ska stödja folkliga engagemang, nätverksaktiviteter och
medborgarinitiativ
- Införa medborgarförslag och medborgarberedningar för kommunfullmäktige,
exempelvis ungdomsråd och jämställdhetsråd.
- Arrangera åsiktstorg, öppna nämndsammanträden och folkomröstningar vid särskilt
intressanta kommunala beslut
- Driva en aktiv politik för jämställdhet och icke-diskriminering och involvera
samhällets alla aktörer

Ekonomi
Det är viktigt att kommunen har en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi stöder därför
flerårsplaner och flexibilitet utifrån de skilda verksamheternas
omvärldsanpassningar. Det är viktigt att kommunen ser satsningar på
kommuninvånare som investeringar i en bättre framtid i stället för som
samhällsekonomiska kostnader.
Vi vill arbeta för att:
-

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska få en högre grad av
ekonomisk flexibilitet i sin årsbudget.
Förstärka de förtroendevaldas insyn och inflytande över kommunens
upphandlingar.
Gröna nyckeltal ska utvecklas för kommunens verksamheter samt att ett
ekologiskt bokslut ska upprättas parallellt med det ekonomiska bokslutet.

Klimatansvar och klimatomställning
Falköpings kommun har goda förutsättningar att vara en förebild för andra kommuner med
våra gröna näringar, våra redan gjorda investeringar i förnybar energi och logistik samt vår
optimala placering för fortsatt vindkraftsutbyggnad. Vi vill att Falköpings kommun ska ta sitt
ansvar och visa vägen för att nå Parisavtalets mål att den globala temperaturökningen inte
ska överstiga 2 grader (helst inte överskrida 1,5 grader). Kommunen bör för det första föregå
med gott exempel genom att:
-

-

Skärpa klimatkraven i all upphandling av varor och tjänster.
Anta och leva upp till Fossilfritt Sveriges utmaning om att endast upphandla fordon
och transporttjänster som drivs av el, biogas eller laddhybrider (vilket t ex innebär
flygstopp för kommunala tjänsteresor).
Uppföra solceller och/eller solfångare på alla lämpliga kommunala byggnader

Vi vill också arbeta för att:
-

-

-

Falköpings kommun under mandatperioden ska anta mål om att arbeta för
fossiloberoende och nollutsläpp av växthusgaser i den takt som vetenskapen anser
nödvändig. Detta kan ske genom att låta ta fram en klimatbudget för kommunen som
ska vara styrande för alla beslut.
Kommunen i dialog med medborgare och aktörer under mandatperioden utreder,
föreslår och ansvarar för att de åtgärder som krävs för att nå Parisavtalets mål
genomförs
Kommunen undanröjer de hinder som finns för medborgare och aktörer, till exempel
genom att bygga ut cykelbanor och laddinfrastruktur för elfordon

Några förslag på åtgärder som kan genomföras utan dröjsmål:
-

Utöka energi- och klimatrådgivningen
Uppdatera biogasstrategin (”Vision för biogasutveckling”)
Anta en lokal trähusbyggnadsstrategi (med mål om 50 % av nybyggnationen)
Utmana och uppmuntra på olika sätt skolorna att börja med ”vandrande skolbussar”

Klimatanpassning
Även om alla utsläpp skulle upphöra i dag kommer vi att få leva med konsekvenser av
klimatförändringar under överskådlig framtid. Det är därför viktigt att vi i god tid anpassar
våra samhällen.
Vi vill arbeta för att:
- Uppföra ”segel” och/eller plantera träd som skapar skugga på förskole- och
skolgårdar samt äldreboenden
- Säkerställa att det finns klimatanläggningar så att det inte blir 30-40 grader i
kommunens serviceboende eller i barnomsorgen då det blir extremväder som det var
i sommar (företrädesvis soldrivna sådana eftersom det vid värmeperioder finns gott
om solenergi)
- Fortsatt utbyggnad av dagvattenledningar som kan ta hand om skyfall

Folkhälsa
Kommunen skall aktivt verka för en god och jämlik hälsa. Folkhälsoperspektivet ska
genomsyra all kommunal verksamhet. Vi ska ge förutsättningar för att skapa och
sprida kunskap, medvetenhet och goda rekreationsmöjligheter.
Vi vill arbeta för att:
-

Kommunen aktivt ska arbeta för att minska skadeverkningarna av alkohol,
tobak och andra droger.
Utveckla fler promenadstråk och parkmiljöer samt bygga fler cykelbanor
Kommunen aktivt utökar samarbete med civilsamhällets aktörer inom
folkhälsoområdet

Infrastruktur
Liksom stadsbyggnad är infrastrukturen hårdvaran i samhällssystemet. Hållbara
transporter är grundläggande för en grön omställning av samhället. Kommunens
storlek gör den utmärkt för att utvecklas till ett föredöme som cykelstad.
Vi vill arbeta för att:
-

Kommunen prioriterar cyklismen med fler och bättre cykelvägar (t ex till
Floby, Gudhem, Vartofta och Vilske) och säkrare parkeringar
Kommunen inleder försök med bilpool och elcykelpool
Kommunen arbetar för tågstopp i Kättilstorp och Vartofta

Integration
Idag står många människor i Falköpings kommun utanför samhället både socialt och
ekonomiskt. Man saknar förutsättningar att ta sig in i gemenskapen och de politiska
verktygen som prövas håller inte måttet. Vi måste göra allt för att ge alla människor
en chans att komma in i samhället, annars gör vi en stor förlust, både mänskligt,
utvecklingsmässigt och ekonomiskt.
Vi vill arbeta för att:
-

Ta fram språkförstärkta yrkesutbildningar
Kommunen ska driva en aktiv integrationspolitik och involvera alla
samhällets aktörer.
Kommunen på ett bättre sätt ska ta tillvara kompetensen hos nysvenskar.
Kommunen ska stödja särskilda verksamheter för kvinnor med rötter i andra
kulturer.

Kultur, idrott och fritid
Kultur och idrott ger oss utrymme att uttrycka oss och att möta andra människor.
Kultur och idrott skapar kreativitet som leder till samhällsutveckling och höjd
livskvalitet. Idrott skall främja hälsa, lekfullhet, gemenskap och gott kamratskap.
Demokratin i kultur- och idrottsföreningar är en grund i den svenska demokratin och
skall ges möjlighet att fördjupas. Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för
alla grupper i samhället oavsett ålder, kön och ekonomi. Konsumtion av kultur är en
del av ekonomin som kan växa och samtidigt vara ekologiskt och socialt hållbar.
Vi vill arbeta för att:
-

-

Utveckla en kostnadsfri kulturskola där det finns möjlighet till integration
med grundskolan, samt att verksamhet återinförs på de lokala skolor som
förlorat denna.
Kommunen har jämställda villkor för flickors och pojkars fritidsintressen.
Ungdomens Hus ska styras av en styrelse med ungdomar i majoritet.

Landsbygdsutveckling
Vi har en produktiv och levande landsbygd som är en guldgruva för en grön
omställning av samhället. Vi anser att Falköping kan och bör bli mer självförsörjande
på både mat och förnybar energi. Kommunens organisation och verksamheter ska
stödja nätverkande på landsbygden och upphandla i första hand närodlat och
ekologiskt för landsbygdens och miljöns skull. Det ska vara gott att leva, jobba och
driva företag i Falköpings kommun och det kan uppnås genom att kommunen i
större utsträckning stöttar olika initiativ för lokal samverkan och utveckling.
Vi vill arbeta för att:
-

-

Kommunen köper in säsongsanpassade, ekologiska och klimatsmarta
livsmedel som möter samma krav som ställs på våra lokala producenter. Vi
vill att kommunen antar mål om 80 % självförsörjning (helst närproducerat
men i andra hand svenskt) och 50 % ekologiskt (sett till volym och inte
kostnad)
Förenkla för småskaliga livsmedelsproducenter genom att minska
regelkrånglet och sänkta avgifter för kontroll
Inrätta en landsbygdsutvecklingsfond för att stötta ekologiskt, socialt och
kulturellt hållbara initiativ, t ex Rekoringar.
Göra Lärcenter till ett utbildningscenter för hållbar klimatomställning
Kommunen upplåter lokaler till omställningscentra på landsbygden, där till
exempel föreningar kan ha möten och verksamhet
Kommunen genomför en informationskampanj om möjligheten med
Närtrafik
Kommunen arbetar för att säkra grundläggande service i de mindre orterna

Miljö och naturvård
Vi vill arbeta för att:
-

-

Kommunen tar fram en ”trädplan”
Kommunen antar en strategi för naturvård genom betesdjur. Betande djur i
hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. Det är
värdefullt i sig, men bidrar även till viktiga funktioner som gör naturen mer robust.
Det är en viktig faktor för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringar som
extremare väder.
Kommunen utreder alla viktiga ekosystemtjänster och hur de kan utvecklas i olika
sammanhang, t ex inom besöksnäringen

Mångfald, samlevnad och HBTQA
Ett samhälle med mångfald står bättre rustat för påfrestningar än ett homogent. Det
gäller såväl kulturellt som i naturen. Vi tror att människans inre drivkraft för
självutveckling ska ses som en av nycklarna i ett samhälle som leder till lycka för
individen. Det är viktigt att kommunen aktivt arbetar mot all slags diskriminering.
Vi vill arbeta för att:
- Kommunen kontinuerligt fortbildar sina politiker och sin personal inom områdena
barnkonventionen, HBTQA, jämställdhet och jämlikhet.
- Informationsmaterial och blanketter anpassas till att passa även regnbågsfamiljer.
- Skapa och skärpa regelverk för att motverka uthyrning av lokaler till rasistiska
organisationer.

Stadsbyggnad
Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara
omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att planera och bygga energisnålt och med
så lite behov av transporter som möjligt, både av människor och gods, hjälper oss på
sikt att nå målen. Vi vill att planering, utveckling och markanvändning sker utifrån
ett ekosystemtjänstperspektiv och inte utifrån ett marknadsdrivet
exploateringsperspektiv utan hållbarhetshänsyn. Bebyggelse på jordbruksmark ska
undvikas.
Vi vill arbeta för att:
-

Arbetet inom stadsbyggnad gör det enkelt, smidigt och attraktivt att gå, cykla
och åka kollektivt istället för att ta bilen.

-

Kommunen främjar energieffektiv nybyggnation, egen förnybar elproduktion
samt stadsodling t ex genom tomtrabatter

-

Kommunen prioriterar ekologiskt hållbara och energieffektiva byggnader
genom att sälja mark till aktörer med villkor om vad för typ av byggnader
som ska uppföras samt ge Hyresbostäder i uppdrag att bygga med hållbara
material och energieffektivt (passivhus och plushus)

Utbildning
Skolan ska ge alla elever samma chans att klara kunskapsmålen, oavsett elevens
bakgrund och förutsättningar. Skolan ska skapa ett gott samhälle där vi visar respekt
för varandra och vår omvärld. Skolan ska vara en trygg plats där elever och personal
trivs och kan utvecklas. Olika idéer och kulturyttringar ska uppmuntras och
elevernas lust att lära ska stå i fokus.
Vi vill arbeta för att:
-

Höja kvaliteten i skolan med tidiga insatser
Förbättra arbetsmiljön i skolan och höja lärarnas löner för att underlätta rekrytering
av fler behöriga lärare.
Genom kloka beslut underlätta och förbättra integrationen i skolan.
Tillföra skolan mer resurser för att säkerställa kvaliteten, i synnerhet när det
gäller barn i behov av särskilt stöd.
Anställa en progressiv genuspedagog i vår kommun.
Förstärka elevernas inflytande på skolans prioriteringar
Återinföra möjlighet till musikskola även i landsbygdsskolor.

Vård och omsorg
Det är viktigt för oss att det egna självbestämmandet sätts i framkant i planeringen
av vård och omsorg. Vi vill ha ett starkt inkluderande samhälle där alla känner sig
sedda och behövda oavsett form av funktionsnedsättning och behov.
Vi vill arbeta för att:
-

-

Integritet och respekt för människan ska prägla vården, omsorgen och det
sociala arbetet. Grunden i detta arbete skall vara att ta tillvara det friska
samt stärka och bibehålla människans funktioner och värdighet.
Äldrevården, barnomsorgen och den sociala omsorgen skall skötas
huvudsakligen av kommunen, men är öppna för alternativa huvudmän.
Äldreomsorgen och barnomsorgen serverar närproducerad, ekologisk och
klimatsmart mat.

