
Valmanifest 2018

För ett hållbart  
Höganäs.



Klimat och miljö
Frågorna om klimat och miljö är vår 
tids ödesfrågor. Klimatet kan inte 
vänta. Därför vill vi:

 ● öka takten i Miljöprogram  
och Naturvårdsplan

 ● skapa kommunala naturreservat

 ● arbeta för ett renare hav och 
kustmiljöer

 ● använda refuger och vägdiken för 
att skapa ängsmarker 

 ● införa återvinning av textiler  
och återbruk av möbler 

Kollektivtrafik  
och cykel
Vi vill att fler ska välja att åka  
kollektivt före bil eller ännu hellre 
ta cykeln. Därför vill vi:

 ● ha spårbunden trafik på väg 111

 ● ha en ambitiös Cykelplan

 ● införa gratis kollektivtrafik för 
ungdomar

 ● öka turtätheten för bussar till och 
från byarna

Ekonomi
Nuvarande kortsiktiga tänkande 
med utgångspunkt i ”kvartalseko-
nomi” måste ersättas av ett mer 
långsiktigt livscykel-perspektiv där 
även fler aspekter än  
monetära värden vägs in. Vi vill:

 ● likställa klimatmål och  
ekonomiska mål

 ● låna pengar för att finansiera kli-
matsmarta investeringar 

 ● öka takten på  
klimatinvesteringar 

 ● satsa på det lokala näringslivet 
med närproducerad mat och tjäns-
ter, gärna ekologiska 

Skola
En bra skola måste få kosta.  
Därför vill vi:

 ● säkra tillgång till skolor och  
förskolor så att alla barn får plats 
där de bor

 ● låta skolpersonal utbilda sig un-
der arbetstid för att uppnå behörig-
het

 ● minska barngruppernas  
storlek och öka vuxentätheten 

 ● ha ökade satsningar  
på Eric Ruuth



Demokrati
Vi vill öka invånarnas möjligheter  
till delaktighet och inflytande  
genom att:

 ● utveckla medborgardialoger  
och införa e-förslag

 ● aktivt stödja frivillig- 
organisationer för att integrera ny-
anlända

 ● se över politikerarvoden så att de 
inte uppfattas oskäliga

 ● ställa krav på jämställdhets- 
arbete för att få föreningsbidrag

Livs- och  
kulturmiljö
Satsningar på miljö och klimat går 
hand i hand med ökad livskvalitet 
och bättre folkhälsa. Därför vill vi:

 ● Etablera ett Havets Hus i  
Höganäs hamn

 ● införa ”boendetrappa” och  
flyttstöd som underlättar för en-
samma äldre att byta bostad

 ● satsa på föreningslivet i byarna

 ● att varje by ska ha en egen  
mötesplats, ett Byahus

 ● rusta upp och bygga ut befintligt 
bibliotek alternativt skapa ett Kul-
turhus i stadskärnan 

Våra toppnamn i kommunvalet: Barbro Stigsdotter och Johan Ingvarson.
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I denna broschyr kan du läsa om vad detta betyder i praktiken.  
Detta är bara en del av de frågor vi driver lokalt i Höganäs. 
Hela vårt kommunpolitiska program för valet 2018  
hittar du på www.mp.se/hoganas.

Följ oss gärna på Facebook: /mphoganas  
eller kontakta oss via hoganas@mp.se

Eller varför inte kontakta något av våra språkrör?

Johan Ingvarson, 072 251 27 69  
Barbro Stigsdotter, 070 924 23 13

Hållbart Höganäs – vår vision
Det hållbara Höganäs vilar på tre ben;

 ● Ekologisk hållbarhet

 ● Social hållbarhet

 ● Ekonomisk hållbarhet

För att uppnå ett Hållbart Höganäs vill  
vi aktivt arbeta med nudging som verktyg.


