
SUNDSVALL

Valmanifest 2018

Vi ställer om till ett  
klimatneutralt Sundsvall

I valet den 9 september har du en unik möjlighet att påverka vår framtid. 

Miljöpartiet de gröna går till val för att bygga  
ett bättre samhälle, för alla människor, djur och natur. 

Det är inte för sent, men det är hög tid NU.

Magnus Bylund, Johanna Thurdin och Maria Algotsson. 



Ett klimatneutralt Sundsvall

NU behöver Sundsvall ett starkt grönt styre. Klimatförändringarna  
påverkar redan miljontals människor över hela världen. I Sundsvall befaras 
fler översvämningar, fler stormar och regnigare vintrar. 

Vi kommer också att påverkas av den globala osäkerheten med flykting- 
strömmar, matbrist och krig som en följd av klimatkrisen. Många känner  
sig maktlösa, men det finns lösningar för att möta klimathotet innan det  
är för sent. Det krävs mod att ta kloka beslut och genomföra dem.  

NU måste vi välja väg, inte sen. Klimatet kan inte vänta.  
Miljöpartiet är redo att göra mer för klimatet i Sundsvall.  
Vi vill ha ett klimatneutralt Sundsvall.

”Vi vill göra det lättare att cykla och 
åka kollektivt. Sundsvall behöver  

fler och bättre cykelvägar och 
alla ska kunna lita på att bussar 

kommer och går i tid.”
Sabina Mattsson

• Vi ska satsa stort på förnybar energi och avveckla fossila bränslen. 
• Vi vill energieffektivisera kommunens byggnader och verksamheter  

och förbättra energirådgivningen.
• Bussar ska komma i tid. Vi ska prioritera gång, cykel och kollektivtrafik 

före bilen. Gång- och cykelvägar ska vara snabba och väl underhållna.  
• Vi vill bygga klimatsmarta lågenergihus med trästommar och giftfria  

material och fortsätta satsa på förtätning och blandat boende. 
• Vi vill öka andelen ekologiska, rättvisemärkta, vegetariska och  

närproducerade matvaror i kommunens verksamheter.



Ett Sundsvall med livskvalitet  
för alla människor

Miljöpartiet vill ha ett samhälle för alla. Sundsvall ska vara en kommun som 
är bra att bygga sin framtid i, för alla som lever här – oavsett var du bor, om 
du är frisk eller sjuk, gammal eller ung, om du föddes här eller kom hit igår. 
Sundsvall ska bli en öppen kommun där alla får en plats i samhället.

Miljöpartiet arbetar för att ge alla, oavsett kön, lika stort inflytande  
i samhället och hemma. När stora klyftor och utanförskap slår rot i ett  
samhälle växer misstro och rädsla – mellan människor och mot framtiden. 
Tillsammans kan vi bryta ojämlikhet och segregation. 

Miljöpartiet vill att alla ska vara delaktiga och trygga i ett Sundsvall där  
vi ställer upp för varandra. 

1.  Johanna Thurdin, Alnö  
2. Maria Algotsson, Njurunda 
3. Magnus Bylund, Sundsbruk
4. Sabina Mattsson, Korsta

Toppkandidater för Miljöpartiet de Gröna, Sundsvall

5. Wiltrud Daniels, Kvissleby
6. Mathias Rex, Haga
7.  Cecilia Dahlbäck, Sallyhill
8. Angel Villaverde, Sundsbruk

• Vi vill motverka sjukskrivningar genom att anställda får mer makt över 
sin tid och sin arbetssituation. Alla anställda borde ha möjlighet att själva 
välja hel- eller deltid.  

• Vi är stolta över och vill värna våra fina förutsättningar för friluftsliv,  
kultur och idrottsutövning. Vi prioriterar renovering av nuvarande  
sport- och kulturanläggningar framför kostsam nybyggnation. 

• Kommunens verksamhet ska präglas av mångfald och jämställdhet. 
Språket är nyckeln till god integration. Vi vill stötta föreningar som skapar 
bryggor mellan människor. 

• Undervisningen i svenska för invandrare (SFI) bör förbättras så att  
nyanlända snabbare kan komma in i jobb, skola och samhälle.

• Vi vill ta fram en långsiktigt plan för boenden för äldre.  
Regelbunden vistelse utomhus och i naturmiljö ska vara ett självklart 
inslag i äldreomsorgen. 

• Vi vill ställa krav på att färdtjänsten ska komma i tid. 
• Vi vill tillåta medborgarförslag till kommunfullmäktige.



Ett Sundsvall med bra skolor  
och välmående elever

Skolan ska ge eleverna möjlighet att nå sin fulla potential. I Sundsvall når en 
stor del av ungdomarna inte godkänd gymnasieexamen. För att förändra det 
behöver vi ha lärare i skolan som trivs med sina jobb och får möjlighet att  
satsa helhjärtat på undervisning istället för att lägga stor tid på annat.  
I Sundsvall ska alla skolor vara bra skolor. 

Miljöpartiet oroas över att många ungdomar mår psykiskt dåligt.  
Den psykiska ohälsan hos 10-17-åringar har dubblerats på tio år.  
Sverige som land blir allt rikare, samtidigt som så många mår allt sämre.  
Det kan vi inte acceptera.

• Vi vill anställa fler psykologer och kuratorer i elevhälsan.
• Vi vill hålla nere storleken på barngrupper och klasser.
• Det ska vara tillräckligt många lärare och annan personal i skolan för  

att ge våra elever god undervisning.
• Alla vuxna i skolan ska arbeta aktivt för nolltolerans mot mobbning,  

sexuella trakasserier och andra kränkningar. 
• Vi vill ha mer fysisk aktivitet i skolan för bättre hälsa och inlärning. 
• Kommunen ska arbeta aktivt för att bryta skolsegregationen så att barn 

med olika bakgrund och erfarenhet möts i samma klassrum.

Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet,  
kommande generationer och världens alla människor. NU vill vi bygga ett bättre samhälle  
där rikedom inte mäts i konsumtion, ett samhälle av solidaritet där vi står upp för  
jämställdhet, rättvisa och demokrati. Du kan delta i samhällsbygget genom att rösta grönt 
den 9 september. Sundsvall behöver din röst på miljöpartiet, NU!

Läs mer om oss på www.mp.se/sundsvall
Facebook: www.facebook.com/mpsundsvall 
Twitter: @MP_Sundsvall SUNDSVALL


