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Vi i Miljöpartiet vill göra Älmhult till Smålands grönaste kommun. Vi vill ha ditt förtroende till att vara med och leda Älmhults
kommun. Vi vill att alla känner sig trygga och hemma i Älmhult.
Vi vill skapa en god livskvalitet både i tätorten Älmhult och på
landsbygden. Både nu och i framtiden.
Miljöpartiets ideologi vilar på övertygelsen om att vi
människor måste leva i ekologisk samklang med naturen. Det kräver kunskap, omdöme och vilja i form av
politisk handling.
Miljöpartiets vision för Älmhult är en ekologiskt och socialt hållbar kommun där solidaritet och frihet förenas. Vårt kommunpolitiska program visar på en grön inriktning som alternativ till
den traditionella vänster/högerpolitiken.
Hållbarhet och mänsklighet är ledord i det nära och internationella Älmhult.

MILJÖ OCH KLIMAT. För att Älmhult ska kunna vara
Smålands grönaste kommun måste hänsyn till miljön tas i
alla beslut utan undantag.
Vi vill fortsätta satsningarna på ekologiskt och närproduc-

Älmhults tågstation.
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När befolkningen ökar så måste vi på allvar planera för ett
en annan viktig miljöfråga. Vi vill att Älmhult ska gå före
när det gäller att erbjuda både barn och gamla i Älmhults
kommun mat som varken besprutats eller rest långa vägar.
Dessutom vill vi att Älmhult utvecklas som en Fairtrade
city kommun.
I vårt gröna Älmhult satsas mer på att renovera gamla hus
både för att minska energiåtgången och för att husen ska
kunna leva längre.

KREATIVITET OCH KUNSKAP. För oss i Miljöpartiet är barnen vår viktigaste resurs. Vi vill satsa mer på att
barnen ska kunna gå i en skola som ger dem chansen att
utveckla både kreativitet och kunskap. För att klara det vill
ska få chansen att arbeta mer med pedagogiken och slippa
onödigt pappersarbete.
Mer personal i skolan för att barnen ska kunna utvecklas till trygga vuxna. Älmhult måste bättre ta vara på den
skapas i och lockas till Älmhult när vi erbjuder en innovativ
miljö och bra skola och förskola.

4

GENEROSITET OCH ÖPPENHET. I vårt gröna Älmhult är människor från alla länder välkomna. Vi har råd
länder. Och när människor från andra länder är här ska
vi inte skuffa undan dem i segregerade områden. Vi tror
att Älmhult har mycket att vinna på en mer öppen attityd.
eller sexuell läggning. Genom en ny öppenhet kan Älmhult
-

FOLKHÄLSA OCH JÄMLIKHET. I vårt gröna Älmhult
är en satsning på folkhälsa en investering för framtiden då
och är därför grunden för en stark kommun. Att minska
sociala och ekonomiska klyftor mellan människor är en del
i arbetet för bättre folkhälsa. Tidiga insatser för barn och
unga i svåra situationer är det i särklass viktigaste. Folkhälsoarbetet är allas vårt gemensamma ansvar i en värld där vi
bryr oss om varandra.

Ta del av vårt kommunpolitiska program och gör Miljöpartiet
grönaste kommun.
Michael Öberg
Ordförande för Miljöpartiet de Gröna i Älmhult
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Samhället måste ställas om så att det håller sig inom
ramarna för vad planeten tål. Det är bråttom men inte
försent. I ett demokratiskt, jämlikt och kreativt samhälle är förändring möjlig.
I detta valprogram presenteras hur miljöpartisterna i Älmhults
får ditt förtroende i valet till fullmäktige.

Varje människa har en kraft och potential inom sig. Utbildning, möten och kreativa sammanhang som inspirförverkliga sig själva och sina drömmar.
1. Skolan behöver tid, tillit och resurser
Sverige och därmed Älmhult behöver en ny skolpolitik. En
tillit och resurser och en politik som värderar lärarna som en av
samhällets allra viktigaste yrkesgrupper. Vi vill satsa på varje
elevs möjligheter att klara skolan och ge skolan mer resurser och
arbetsro. Även om ”förstelärarsystemet” är bra genom att det
läraryrket som helhet måste prioriteras och uppvärderas. Vi vill
ge samtliga lärare bättre arbetsvillkor och högre lön. Översyn
av systemet för vikarier. Vi vill även öka antalet specialpeda-
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skolor.
2. En skolmiljö som stimulerar
Forskning visar att en genomtänkt och stimulerande lärmiljö är
viktig för inlärning och välmående. Vi vill förbättra skolmiljön
skoldag behövs näringsriktig och god mat som serveras i lugna

3. Ökad satsning på modern teknik i skolan
För att hänga med i den digitala utvecklingen behövs det ökade
resurser av datorer och andra tekniska hjälpmedel i undervisningen för alla årskurser i grundskolan och gymnasiet.
4. Ge alla unga framtidstro och möjligheter
kadebeteende eller hamnar i drogmissbruk. Vi vill kunna sätta
in rätt stödinsatser i ett tidigt skede. Tillsammans med Region

de är små. Lärare ska ges möjlighet att ordinera extra stöd till
den elev som behöver det. Vi vill att satsningen på feriejobb till
unga behålls och utvidgas.
5. Mångfald i pedagogik, inriktning och skolform
Skolor med olika inriktningar är en tillgång för Älmhult. Vi är
positiva till friskolor under förutsättning att vinster återinvesteras i verksamheten.
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6. Ett starkt föreningsliv
Ett starkt och mångsidigt föreningsliv gör Älmhult till en attraktiv plats att bo och verka på. Det skapar delaktighet och gemenskap och bidrar till ett levande närsamhälle baserat på demokratiska värden. Vi vill att föreningslivet lyfts fram som den viktiga
utvecklingsfaktor som det är. Vi vill att det ska vara okomplicerat
att söka stöd genom bland annat lättillgänglig och tydlig information. Vi vill särskilt uppmuntra ungdomars engagemang och se

7. Kulturens och konstens betydelse för samhället
En betydande del av Älmhults attraktionskraft är kulturlandskapet samt våra samtida konstutövare och de kulturella näringarna.
Vi vill därför lyfta fram kulturpolitiken som en väsentlig faktor i
bygget av en attraktiv plats att leva och arbeta på. Vi vill stärka
biblioteket som kulturmötesplats i Älmhult. Vi vill undersöka
möjligheten att garantera barn i kommunen en plats i Kulturskolan. Vi stödjer och ser gärna mer av den verksamhet som
begreppet skapande skola står för.

10

Vi behöver skapa förutsättningar till nya arbetstillfälverka i Älmhults kommun. Bostäder och annan infrastruktur ska byggas på ett hållbart sätt.

8. Ett gott näringslivsklimat
Vi vill stärka småföretagare bland annat genom att ta bort arbetsgivarens sjuklöneansvar. Vi vill inom kommunen eftersträva
dlig dialog. Vi vill bidra till byggandet av nödvändig infrastruktur
som bredband. Vi vill satsa på nyföretagande och entreprenörkultur och ekoturism. Vi vill genom lämpliga utbildningsmöjligheter säkra tillgången till arbetskraft som företagare i Älmhults
kommun efterfrågar för att kunna utvecklas.
9. Framtidens energi är 100 % förnyelsebar
En omställning till 100 procent förnyelsebar energiförsörjning i
Älmhult är nödvändig och möjlig! Nödvändig för att möta kligar och för att säkerställa en trygg energitillförsel i framtiden. En
stabil infrastruktur behövs för att kunna förverkliga potentialen i
regionen att producera grön energi. Vi vill också göra det möjligt
för enskilda hushåll att bidra till energiproduktionen. Vi vill att
kommunens fordonspark blir helt fossilfri och därmed stimulerar
vill även stimulera framväxten av bilpooler som drivs med förnybara bränslen.
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10. Fler bostäder och ett långsiktigt samhällsbyggande
Samhällsplaneringen ska genomsyras av en helhetssyn där människans välmående och miljön sätts i centrum. Byggandet ska ske
som höga natur- och kulturvärden ska skyddas. Där Älmhults
miljövänlighet samt bostadstyp ska detta utnyttjas. Vi vill att det
byggs framför allt hyresrätter men också andra lägenhetstyper
och boendeformer. Vi vill ta särskild hänsyn till att tätorternas
grönområden bevaras och utvecklas. Vi vill bidra till byggandet
av mindre lägenheter för unga och pensionärer. Gamla parkerblir möjligt att bygga för färre bilar centralt. Genom att bygga
oxid. Vi får renare vatten och trevligare gårdsmiljöer.

landsbygden. Även i stadsmiljö minskar behovet av att använda
sas med målet att öka antalet resor med 50 % till år 2018. Kolleplatser för att underlätta kombinerade resor med andra transportsätt. Vi vill även arbeta för tågstopp i Liatorp eller Eneryda.
12. Cykla för en bättre miljö och hälsa
Cykla är bra för hälsan och miljön varför vi vill göra det enklare
och säkrare att vara cyklist i kommunen. Vi vill därför anpassa
infrastrukturen så att den gör det attraktivare att cykla genom
-
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parkeringar. Det behövs även andra mindre justeringar för att
cyklister ska få en bekväm körsträcka. Vi vill också att Älmhults
kommun som stor arbetsgivare ska stimulera sina anställda till
att cykla.
13. En levande stadskärna i Älmhults centrum
Fortsätta arbetet med förnyelsen av Älmhults centrum genom
hallar samt ett modernt resecentrum vid Älmhults tågstation.

14. Badhus vid Haganäsområdet
Älmhult behöver ett nytt badhus med småbarns- och rehabiliteringsbassäng. Vi vill hitta samarbetsformer med föreningsoch näringslivet för att kunna kombinera detta behov med en
satsning på äventyrslek som kan lokaliseras till grusplanen vid
Haganässkolan. På så sätt skulle en mycket efterlängtad attraktion kunna bli en ny reseanledning för besökare. Badhuset
skulle också bli en nödvändig förstärkning för att knyta samman
Haganäsområdet med Älmhults centrum där vi vill se en livsk-
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Vi värnar om vår välfärd och en kvalitativ vård och omsorg. Det är viktigt att kunna känna gemenskap, livskvalitet och kunna få den hjälp för att må bra i Älmhults
kommun.
15. Äldres rätt till trygghet och gemenskap
Vi vill skapa mötesplatser för att alla som vill ska kunna få uppleva samvaro och gemenskap. För ett friskt åldrande behövs ett
brett utbud av aktiviteter och mötesplatser för äldre. För de äldre
vill vi satsa på hälsofrämjande miljöer som läkande trädgårdar
trygghetsboenden och investering av en boulehall i Älmhults
tätort. Maten som serveras till våra äldre är ekologisk och lokalt
tillagad.
Den som behöver vård måste också kunna känna sig trygg med
att få den hjälp man behöver av kunnig personal med adekvat
utbildning. Vi vill därför ha en vårdkedja som fungerar med ett
felbehandlad.
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16. Fokus på att förbygga sjukdomar
Rökavvänjning och möjlighet till rådgivning kring alkoholkonmmare livsstil. Det är viktigt att fortsätta öka fokus på att underlätta möjligheterna att leva ett hälsosamt liv i syfte att undvika
sjukdomar och vara frisk. Men folkhälsa behöver vara förankrat
i all verksamhet. Det handlar om livsvillkor så som t ex utformning av bostadsområden och god arbetsmiljö med möjlighet till
satsa på ett samordnat arbete kring folkhälsan som omfattar allt
skola och social omsorg.
17. Ökad psykisk hälsa
kvinnor och bland äldre. Det är en av våra vanligaste orsaker till
Vi vill kraftsamla för att vända denna utveckling genom att
vården ska ha en helhetssyn på människan. Målet ska vara att behandla sjukdomens orsak och inte symptomen. Vi vill att individen ska vara delaktig i sin egen vårdinsats för att öka förmågan
till eget tillfrisknande. Vi vill att nya vårdformer ska kunna tas
tillvara genom att lägga stor vikt vid möjligheter till kompetensutbildning.

15

Miljö är inte en sakfråga. Det handlar om hushållning
med jordens naturresurser: att inte utarma, förgifta
och förstöra det vi behöver. Vi måste ha en bra livsmiljö
även för framtida generationer.
18. Vi möter klimatförändringarna
Klimatanpassning av samhället är en ödesfråga eftersom det
handlar om livsvillkoren för våra barn och barnbarn. Den nödvändiga omställningen har bara börjat men det är bråttom.
att göra även hos oss i Älmhult. Vi vill se Älmhult ta stora kliv
tral matförsörjning. Vi vill se detta genomföras vid till exempel
jordbruket. Vi vill ta hänsyn till kommande klimatförändringar i
stadsplaneringen.
19. Minska farliga kemikalier i vår vardag
Många av de material och produkter som vi omger oss av i vår
vardag innehåller kemikalier som är direkt skadliga för oss. En
oss sjukdomar som cancer. Vi vill som ett första steg rensa bort
material med skadliga kemikalier från kommunens förskolor
och grundskolor för att ge en bättre uppväxtmiljö till våra yngsta
medborgare. Vi vill att inspektioner av kemikalier i samhället
utförs mer regelbundet än nu.
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20. Bruka marken hållbart
Jord- och skogsbruket är huvudnycklar i en levande landsbygd.
Bördig jordbruksmark ska behandlas varsamt för att kunna förse
även kommande generationer med livsmedel. Vi vill förhindra att
god åkermark exploateras för andra ändamål än odling. Produktion av skogsbruksråvara är en viktig resurs i det småländska
samhället och skogsmark ska skötas på ett ansvarsfullt sätt så
att den ger god avkastning. Samtidigt måste mer gammal skog
undantas från kalhuggning så att vi även i fortsättningen har
fungerande skogsekosystem. Vi vill bevara och värna om den
biologiska mångfalden. Vi vill även utveckla den stadsnära odförskolor och skolor.
21. Giftfri mat – ekologiskt och närproducerat
en viktig grund för vår hälsa och till vår gemensamma samvaro.
Älmhults kommun är en god förebild genom att de ekologiska
inköpen ska vara det naturliga valet. Därtill ska upphandling av
lokalproducerad mat stimuleras och råvaror fria från kemiska
tillsatser och GMO. All mat som serveras är lokalt tillagad.
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22. Älmhults kommuns stränder – en resurs för alla
Vi vill värna om strandskyddet som innebär en möjlighet att
behålla Älmhult kommuns attraktionskraft och upplevelsevärden
i många generationer framåt. Utveckling av publika mötesplatser
förläggas utanför strandskyddet samt i särskilt utpekade strandnära områden.
23.Vattnet är avgörande för framtiden
Vi behöver säkra tillgång till tillräckligt dricksvatten av bra
kvalité i Älmhults kommun. Vi vill att vattenförsörjning alltid
ska gå först i avvägningen av prioriteringar. Vi vill att regionen
eller staten bidrar till återskapande av våtmarker. För att minska trycket på reningsverken vill vi att regnvatten som rinner
och växtlighet på mark och tak.
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Vår vision är ett samhälle där alla människor, oavsett
bakgrund, könstillhörighet, könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, funktionsförmåga eller ålder ska ha lika
rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Alla är olika
och samhället ska vara anpassat därefter.
24. Modern deltagardemokrati
Tillgängligheten för medborgarna till de politiska besluten ska
utvecklas och förbättras. Beslut ska fattas i mer öppna sammanhang och öppna möten ska vara attraktiva. Vi vill ständigt hitta
nya former för en deltagardemokrati där Älmhult kan revolutionera möjligheterna för medborgarna att påverka.
25. Älmhult behöver mångfald
Vi ser mångfald som en tillgång. När människor med olika
bakgrund och erfarenheter möts skapas en bredare kunskasamhällsutveckling. Det borgar också för en ökad förståelse för
människors olikheter och bidrar på så sätt till en ökad tolerans
och respekt för olikheter. Vi vill genomföra en aktiv politik som
segregering vilket kräver att vi satsar på information och utbild-

kunna utveckla sina kulturella särdrag där språket är en viktig
byggsten. Därför vill vi att hemspråksundervisning ska vara en
självklarhet även för mindre invandrargrupper.
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26. Moderna jämställdhetsmål
Ökade satsningar på jämställdhet bidrar till att kvinnors och
ställdhetsmål som kontinuerligt ska förbättras och utvärderas.
Här ska även ingå utbildningsinsatser. Exempel på mål är: jäminom förskola och skola samt lika lön för lika arbete.
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serna. Vi är emot alla former av slöseri av skattemedel.
Genom långsiktighet och hållbarhet ska Älmhult bli en
attraktiv kommun.
27. Klimatsmarta investeringar för framtiden
Älmhults kommuns investeringar ska vara hållbara och långsiktiga. Vi vill satsa på klimatsmarta investeringar som vattenprioriterar vi Sydostlänken mellan Älmhult och Karlshamn samt
ytterligare en tågstation i kommunen.
28. Hållbar ekonomi och effektivare mötesformer
Det ska alltid göras noggranna analyser inför alla besparingar
utifrån kvalitet och hållbarhet. Kommunens pensionskapital
bör användas klokare och bidra till kommunens utveckling som
Ekokommun. Antalet tjänsteresor ska minska genom bättre användning av kommunens webbutrustning för distansmöten.
29. En hälsofrämjande personalpolitik
Medarbetarna är förutsättningen för varje framgång vi kan nå i
Älmhults kommun. Nyckeln för att uppnå än högre effektivitet
är att all den kompetens och det engagemang var och en har i sin
yrkesroll tas till vara. Det kräver att vi har en personalstrategi
som är uthållig och långsiktig. Att bli en bättre arbetsgivare är en
överlevnadsfråga i det långa loppet. Kampen om rätt kompetens
är stenhård. Därför måste vi kunna erbjuda goda villkor och goda
utvecklingsmöjligheter. Flerspråkighet ska vara en merit.
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30. Samverkan och dialog ger styrka
Vi vill se en förbättrad samverkan med aktörer som Region

göra en klimatstrategi på riktigt och ett fortsatt arbete med den
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Vill du veta mer kontakta:

älmhult

E-post: almhult@mp.se
Läs mer på www.mp.se/almhult

