Valprogram för Miljöpartiet de Gröna i Heby kommun 2018-2022
Grön politik handlar om att göra världen till en bättre plats nu och i framtiden.
Det globala perspektivet kräver lokal handlingskraft – det vi gör här och nu får
framtida konsekvenser. Det står nu klart för de flesta att den negativa påverkan
på klimatet som vi människor stått för snabbt måste brytas. NU! Nu är det hög
tid att göra vad vi kan för att sänka utsläppen, skydda djur och natur, öka
jämställdheten och bekämpa de sociala orättvisorna.
Detta är huvudpunkterna i Miljöpartiets program för vårt lokala arbete i Heby
kommun. Här tar vi upp frågor som går att påverka genom förtroendevalda i
kommunfullmäktige. Våra ledord i programmet inför mandatperioden 2018 –
2022 är: Heby kommun – en modern landsbygdskommun med en hållbar lokal
utveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt!
Och vår vision för Heby kommun: LANDSBYGD FÖR HÅLLBAR LIVSSTIL

Inriktning och prioriterade områden:
 Agenda 2030 med lokala handlingsplaner– hållbar samhällsplanering, minska
klimat- och miljöpåverkan i kommunens verksamheter, 100 procent förnybar
energi, hållbar vattenreglering och vattenvård, stärkt samverkan med civilsamhället (föreningar, organisationer och andra frivilligkrafter), samverkan med
regionen och staten för hållbara transporter.
 Medborgarservice och landsbygdsutveckling – moderniserad medborgarservice, en servicenod med digital uppkoppling i varje ort där man till exempel
kan nå företrädare för kommunala verksamheter, fokus på möjligheterna att leva,
bo, pendla och arbeta inom vår kommun, säkerställd kompetensförsörjning genom
ökad attraktivitet som arbetsgivare och därmed stärkt kvalitet på kommunal
verksamhet och service, väl förankrad kommunplanering som klargör
förutsättningarna på sikt för invånare och inflyttare.
 Hälsa & Natur – en genomgång och presentation av alla våra tillgångar som kan
bidra till ett hälsosammare liv, satsning på naturturism i biosfärområdet
Älvlandskapet, använda Hebymässan-konceptet för att marknadsföra dessa
möjligheter kommuninternt och externt.

De kommunala verksamheterna
Barn & Utbildning
”I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar valmöjligheter
på arbetsmarknaden, medan en dålig skolgång riskerar att stänga dörrar till både jobb
och bostad. En skola som ser alla elevers behov bygger en stark kunskapsnation – det
tjänar vi alla på. Därför satsar vi på en skola där ingen lämnas efter, men ingen heller
hålls tillbaka.” (citat www.mp.se)
Vi vill i Heby kommun satsa på:
 Lärarlönerna – För att behålla våra duktiga lärare och se till att vi kan
konkurrera om nya behöver vi satsa på att få upp lärarlönerna för vår behöriga
personal. Det gör vi genom att prioritera en särskild lokal lönepott.
 Specialpedagogiskt stöd till förskolor – Alla barn har rätt till en likvärdig
skolgång och ju tidigare kompensatoriska insatser sätts in desto bättre effekt får
de.
 Skolbiblioteken med ett tätare samarbete mellan folkbiblioteken och skolorna
– Skolframgång och läsning hänger ihop och läsning stimuleras av god tillgång
till böcker. Därför behöver vi rikta pengar till skolornas bibliotek.
 Naturskolan – Att röra sig ute i skog och mark är oerhört viktigt för barn.
Många barn gör inte detta i sin vardag. Naturskolan kan hjälpa skolorna att
ordna pedagogiska och roliga aktiviteter i utemiljö.

Vård & Omsorg
Alla människor ska kunna leva ett värdigt liv, även om man lever i fattigdom, med
psykisk ohälsa eller andra funktionsnedsättningar. För våra äldre är tillgång på
hälsofrämjande aktiviteter särskilt viktig för att kunna leva ett långt och värdigt liv.
För barn i utanförskap, med eller utan psykisk ohälsa, behövs stödinsatser i
samverkan mellan olika aktörer inom och utanför kommunen för att göra det möjligt
att fortsätta skolgång och ge en bra start i livet.
Vi vill i Heby kommun satsa på:
 Förbättrad samverkan med Region Uppsala för att barns psykiska ohälsa
ska kunna åtgärdas effektivt i så tidigt skede som möjligt. Med en samverkan
mellan skolhälsovården och ett barn- och familjehälsoteam på vårdcentralen
kan en första linjens psykiatri fånga upp dessa behov tidigare än idag.
 Ge äldre en hälsocoachning med inriktning på aktiviteter i gemenskap med
andra och möten mellan olika åldrar.
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Samhällsbyggnad
Just nu flyttar många till Heby kommun. Människor vill ha ett liv på landet där man
kan återhämta sig och där barnen får vara nära naturen, med möjligheter till egen
odling och djurhållning.
Vi vill satsa på: Heby kommun – landsbygd och tätorter för hållbar livsstil!
Det kräver bland annat
 att kommunen tar ett helhetsgrepp på exploatering och utveckling av
verksamheter, med en långsiktig plan för att kunna bygga ett hållbart samhälle
för alla, där vi gör allt vi kan för att få medborgardialog i planeringsprocessen
 att kommunen har en rimlig mark- och planberedskap och planering av
exploateringsverksamheten, med avvägning ekonomiskt, socialt och
miljömässigt
 att det görs en ytterligare prioritering i vattenvården av engagemanget för
Tämnaren, Dalälven och Vansjön
 att det görs ytterligare satsningar på sommarcykelvägar och promenadstigar i
samarbete med byalag och lokala utvecklingsgrupper

Kultur & Fritid
Kultur- och fritidsområdet blir en allt viktigare kraft i samhället. Det skapar
sammanhang och meningsfullhet för människor på deras fritid och i deras
vardag. Utbudet av kultur- och föreningsaktiviteteter kan vara avgörande när
man väljer att flytta till eller bo kvar på en ort. I målet att skapa en god folkhälsa
är verksamheten central som hälsofrämjande och meningsskapande faktor. Den
ger också invånarna möjlighet uppleva livskvalitet och att stärka sig själva. Vi
ser också att den demokratiska utvecklingen hänger ihop med att samhället kan
erbjuda attraktiva mötesplatser där aktiviteter och upplevelser kan vara
generationsöverskridande.
Kommunen bör ha en särskild motivations- och informationssatsning för äldres
hälsa och fritidssysselsättning.
Kultur & Fritid har ett särskilt uppdrag att tillsammans med föreningslivet stärka
våra barn och ungdomar genom idrott och skapande verksamhet i förberedelse
för vuxenlivet.
Kultur och fritid i kommunen ska ha ett särskilt fokus på att visa på hur livet och
världen ser ut från olika perspektiv. Det kan ske både som förmedlare och
förvaltare av konst, litteratur och andra kulturuttryck, men också genom att ge
ungdomar ett vidgat perspektiv i form av nya upplevelser och erfarenheter av
gott ledarskap.
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Vi vill i Heby kommun satsa på:
 att kulturutbudet för barn och unga fortsätter att öka
 att barn och unga ska ha möjlighet att förverkliga sig i musik och olika
konstformer. Detta skulle göra sig bäst i form av en nyskapande kulturskola.
 att Kultur & Fritid samverkar med både andra delar i Kommunförvaltningen
och externa för att skapa attraktiva generationsöverskridande mötesplatser
för invånarna.
 att Östervåla får ett Meröppet bibliotek och en ungdomsverksamhet för
åldrarna 12-18 år.
 att Harbo får en nyutvecklad servicepunkt där kultur och fritid och
föreningsliv skulle kunna ha en stor roll och bör ges extra resurser för
detta.
 att turism och destinationsutveckling fortsätter ges ökat utrymme och att
en särskild satsning på gröna jobb, entreprenörskap och naturturism ingår
i detta.
 Bättre koordinering av information om aktiviteter genom en portal där
föreningslivet kan marknadsföra sig och invånare kan hitta rätt.
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