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Vi i Miljöpartiet vill göra Älmhult till Smålands grönaste kom-
mun. 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 na-
turen. Det kräver kunskap, omdöme och vilja i form av 
politisk handling. 

Miljöpartiets vision för Älmhult är en ekologiskt och socialt håll-
bar kommun där solidaritet och frihet förenas. Vårt kommun-
politiska program visar på en grön inriktning som alternativ till 
den traditionella vänster/högerpolitiken.

Hållbarhet och mänsklighet är ledord i det nära och inter-
nationella 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-
HUDG�PDW�YLG�NRPPXQHQV�.5$9�FHUWL¿HUDGH�UHVWDXUDQJHU��
JUDWLV�VWDGVEXVVDU�VRP�WUD¿NHUDU�FHQWUXP��VDWVQLQJ�Sn�
I|UQ\HOVHEDU�HQHUJL��EUHGEDQGVP|MOLJKHWHU�WLOO�DOOD�PHG-
ERUJDUH��VDPW�LQYLJQLQJHQ�DY�HWW�PRGHUQW�UHVHFHQWUXP�YLG�
Älmhults tågstation.  
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När befolkningen ökar så måste vi på allvar planera för ett 
KnOOEDUW�VDPKlOOH�RFK�EHJUlQVD�ELOWUD¿NHQ�JHQRP�FHQWUXP��
,�YnUW�JU|QD�bOPKXOW�lU�GlUI|U�WRUJ\WRU��JnJDWRU��F\NHO-
EDQRU�RFK�NROOHNWLYWUD¿N�P\FNHW�ElWWUH�lQ�LGDJ��0DWHQ�lU�
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 Miljöpar-
tiet 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 
YL�VDWVD�PHU�Sn�ÀHU�NXQQLJD�RFK�HQWXVLDVWLVND�OlUDUH��'H�
ska få chansen att arbeta mer med pedagogiken och slippa 
onödigt pappersarbete. 

Mer personal i skolan för att barnen ska kunna utveck-
las till trygga vuxna. Älmhult måste bättre ta vara på den 
NXQVNDS�VRP�¿QQV�KRV�GH�Q\D�LQYnQDUQD��)|UHWDJ�NDQ�EnGH�
skapas i och lockas till Älmhult när vi erbjuder en innovativ 
miljö och bra skola och förskola. 
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GENEROSITET OCH ÖPPENHET. I vårt gröna Älm-
hult är människor från alla länder välkomna. Vi har råd 
DWW�WD�HPRW�PlQQLVNRU�VRP�À\U�I|U�VLQD�OLY�IUnQ�VLQD�KHP-
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. 
'lUI|U�YlONRPQDU�YL�DOOD��RDYVHWW�XUVSUXQJ��N|Q��UHOLJLRQ�
eller sexuell läggning. Genom en ny öppenhet kan Älmhult 
IRVWUD�IUDPWLGHQV�IUDPJnQJVULND�LQJHQM|UHU��OlUDUH��VMXN-
VN|WHUVNRU��XQGHUVW|WHUVNRU�RFK�DQGUD�IUDPWLGV\UNHQ���� 

FOLKHÄLSA OCH JÄMLIKHET. I vårt gröna Älmhult 
är en satsning på folkhälsa en investering för framtiden då 
GHW�I|UHE\JJHU�VMXNGRP��JHU�PlQQLVNRU�|NDG�OLYVNYDOLWHW�
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. Folkhäl-
soarbetet är allas vårt gemensamma ansvar i en värld där vi 
bryr oss om varandra. 

Ta del av vårt kommunpolitiska program och gör Miljöpartiet  
WLOO�GLWW�YDO��Vn�YnU�JU|QD�GU|P�NDQ�EOL�YHUNOLJKHW�±�6PnODQGV� 
grönaste kommun. 

Michael Öberg

Ordförande för Miljöpartiet de Gröna i Älmhult
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lära oCh VäXa
 1.  6NRODQ�EHK|YHU�WLG��WLOOLW�RFK�UHVXUVHU 
 2.  En skolmiljö som stimulerar 
 3. Ökad satsning på modern teknik i skolan 
 4. Ge alla unga framtidstro och möjligheter 
 5.  Mångfald i inriktning och innehåll 
 6.  Ett starkt föreningsliv 
 7.  Kulturens och kostens betydelse för ett innovativt samhälle

JoBB oCh hållBar tIllVäXt
 8.  Ett gott näringslivsklimat 
 9.  Framtidens energi är 100 % förnyelsebar 
 10.  Fler bostäder och ett långsiktigt samhällsbyggande  
 11.  %UD�IXQJHUDQGH�NROOHNWLYWUD¿N�JHU�|NDG�IULKHW 
 12.  Cykla för en bättre miljö och hälsa 
 13.  En levande stadskärna i Älmhults centrum 
 14.  Badhus vid Haganäsområdet

gemenSkaP, hälSa & VälBeFInnande 
 15.  Äldres rätt till trygghet och gemenskap 
 16.  Fokus på att förebygga sjukdomar 
 17.  Ökad psykisk hälsa

mIlJö
 18.  Vi möter klimatförändringarna 
 19.  Minska farliga kemikalier i vår vardag 
 20. Bruka marken hållbart 
 21.  *LIWIUL�PDW�±�HNRORJLVNW�RFK�QlUSURGXFHUDW 
 22.  bOPKXOWV�NRPPXQV�VWUlQGHU�±�HQ�UHVXUV�I|U�DOOD 
 23.  Vattnet är avgörande för framtiden
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Varm oCh öPPen PolItIk
 24.  Modern deltagardemokrati 
 25.  Älmhult behöver mångfald 
 26.  Moderna jämställdhetsmål

Sund ekonomI oCh humankaPItal
 27.  Klimatsmarta investeringar för framtiden  
 28.  Hållbar ekonomi och effektivare mötesformer  
 29.  En hälsofrämjande personalpolitik  
 30. Samverkan och dialog ger styrka

ƟƜ�Ĥ sĉ�@�
grön PolItIk För 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 sam-
hälle är förändring möjlig. 

I detta valprogram presenteras hur miljöpartisterna i Älmhults 
NRPPXQ�YLOO�DUEHWD�XQGHU�PDQGDWSHULRGHQ������±������RP�YL�
får ditt förtroende i valet till fullmäktige.  
 

i#�!�y3R�«#³!�
Varje människa har en kraft och potential inom sig. Ut-
bildning, möten och kreativa sammanhang som inspir-
HUDU�RFK�YlFNHU�HJHQ�VNDSDUOXVW�ELGUDU�WLOO�DWW�ÀHU�NDQ�
förverkliga sig själva och sina drömmar. 

1. Skolan behöver tid, tillit och resurser

Sverige och därmed Älmhult behöver en ny skolpolitik. En 
SROLWLN�VRP�JHU�OlUDUQD�WLG�DWW�VH�YDUMH�HOHY��6NRODQ�EHK|YHU�WLG��
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 
WLOOI|U�O|QHUHVXUV�WLOO�OlUDU\UNHW��Vn�PRWVYDUDU�GHW�LQWH�YnU�V\Q�DWW�
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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JRJHU��'HWWD�lU�HQ�YLNWLJ�NYDOLWHWVVDWVQLQJ�I|U�DWW�ÀHU�HOHYHU�VND�
In�HQ�EUD�VNROJnQJ��9L�YLOO�EHKnOOD�HQ�EUD�JHRJUD¿VN�VSULGQLQJ�DY�
skolor.  

2. En skolmiljö som stimulerar

Forskning visar att en genomtänkt och stimulerande lärmiljö är 
viktig för inlärning och välmående. Vi vill förbättra skolmiljön 
Sn�I|UVNRORU��JUXQGVNRORU�RFK�J\PQDVLXP��)|U�DWW�RUND�HQ�KHO�
skoldag behövs näringsriktig och god mat som serveras i lugna 
RFK�IUlVFKD�ORNDOHU��9L�YLOO�IRUWVlWWD�VDWVQLQJHQ�Sn�QlUSURGXFHUDG��
HNRORJLVN�RFK�YlOODJDG�VNROPDW��VDPW�PHU�YHJHWDULVNW�L�VNRODQ��

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 undervisnin-
gen för alla årskurser i grundskolan och gymnasiet. 

4. Ge alla unga framtidstro och möjligheter

'HW�¿QQV�XQJGRPDU�VRP�LQWH�NODUDU�VNRODQ��YLVDU�XSS�VMlOYV-
kadebeteende eller hamnar i drogmissbruk. Vi vill kunna sätta 
in rätt stödinsatser i ett tidigt skede. Tillsammans med Region 
.URQREHUJ�VDPRUGQD�XSSGUDJHW�Vn�DWW�IDPLOMHFHQWUDOHQ��%9&�RFK�
I|UVNRODQ�ElWWUH�NDQ�LGHQWL¿HUD�EDUQV�VlUVNLOGD�EHKRY�UHGDQ�QlU�
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 återinvest-
eras i verksamheten. 



10

6. Ett starkt föreningsliv

Ett starkt och mångsidigt föreningsliv gör Älmhult till en attrak-
tiv plats att bo och verka på. Det skapar delaktighet och gemen-
skap och bidrar till ett levande närsamhälle baserat på demok-
ratiska 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 informa-
tion. Vi vill särskilt uppmuntra ungdomars engagemang och se 
WLOO�DWW�GHW�¿QQV�HQ�MlPOLN�RFK�MlPVWlOOG�I|UGHOQLQJ�DY�UHVXUVHUQD��

7. Kulturens och konstens betydelse för samhället

En betydande del av Älmhults attraktionskraft är kulturlandska-
pet 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 Kultur-
skolan. Vi stödjer och ser gärna mer av den verksamhet som 
begreppet skapande skola står för.

Lé�ł"�ćé�éċ@¬�és��
Ò�ċWM�ßS"sīŞ�
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Vi behöver skapa förutsättningar till nya arbetstillfäl-
OHQ��3n�Vn�VlWW�NDQ�ÀHU�In�HQ�LQNRPVW�RFK�GlUPHG�ER�RFK�
verka i Älmhults kommun. Bostäder och annan infras-
truktur ska byggas på ett hållbart sätt.  

8. Ett gott näringslivsklimat

Vi vill stärka småföretagare bland annat genom att ta bort ar-
betsgivarens sjuklöneansvar. Vi vill inom kommunen eftersträva 
VN\QGVDP�RFK�NRUUHNW�KDQGOlJJQLQJ��VQDEED�VYDU��|SSHQ�RFK�W\-
dlig dialog. Vi vill bidra till byggandet av nödvändig infrastruktur 
som bredband. Vi vill satsa på nyföretagande och entreprenör-
VNDS�LQRP�GH�JU|QD�QlULQJDUQD�VRP�PDW��HOOHU�HQHUJLSURGXNWLRQ��
kultur och ekoturism. Vi vill genom lämpliga utbildningsmöjli-
gheter 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 kli-
PDWKRWHW��PLQVND�NlQVOLJKHWHQ�PRW�NRPPDQGH�ROMHSULVVWHJULQ-
gar 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 
HQ�XWE\JJQDG�DY�ELRJDVLQIUDVWUXNWXUHQ�RFK�ÀHU�ODGGVWROSDU��9L�
vill även stimulera framväxten av bilpooler som drivs med förny-
bara bränslen.
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10. Fler bostäder och ett långsiktigt samhällsbyggande

Samhällsplaneringen ska genomsyras av en helhetssyn där män-
niskans välmående och miljön sätts i centrum. Byggandet ska ske 
Sn�HWW�\WHIIHNWLYW�UHVXUVHIIHNWLYW�RFK�NOLPDWVPDUW�VlWW��VDPWLGLJW�
som höga natur- och kulturvärden ska skyddas. Där Älmhults 
NRPPXQ�KDU�P|MOLJKHW�DWW�VWlOOD�K|JD�NUDY�Sn�HQHUJLHIIHNWLYLWHW��
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 parker-
LQJVQRUPHU�VND�LIUnJDVlWWDV�QlU�Q\D�RPUnGHQ�E\JJV��Vn�DWW�GHW�
blir möjligt att bygga för färre bilar centralt. Genom att bygga 
PHG�JU|QD�WDN�RFK�YlJJDU��VDPW�RGODUOlJHQKHWHU��PLQVNDU�NROGL-
oxid. Vi får renare vatten och trevligare gårdsmiljöer. 

����%UD�IXQJHUDQGH�NROOHNWLYWUD¿N�JHU�|NDG�IULKHW

(Q�YlO�IXQJHUDQGH�NROOHNWLYWUD¿N�J|U�GHW�OlWWDUH�DWW�ERVlWWD�VLJ�Sn�
landsbygden. Även i stadsmiljö minskar behovet av att använda 
ELOHQ�RFK�|ND�P|MOLJKHWHUQD�DWW�I|UÀ\WWD�VLJ��9L�YLOO�DWW�DYJnQJV-
WLGHU��OLQMHVWUlFNQLQJ�RFK�VQDEEKHWHQ�Sn�NROOHNWLYWUD¿NHQ�DQSDV-
sas med målet att öka antalet resor med 50 % till år 2018. Kolle-
NWLYWUD¿NHQ�VND�YDUD�WLOOJlQJOLJ�RFK�WLOO�OnJ�NRVWQDG��9L�YLOO�DWW�GHW�
VND�YDUD�HQNHOW�DWW�NXQQD�VWlOOD�ELO�HOOHU�F\NHO�YLG�ÀHU�EXVVKnOO-
platser för att underlätta kombinerade resor med andra trans-
portsätt. 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 
ÀHU�VQDEED�F\NHOVWUnN�E\JJV��'HW�EHK|YV�ÀHU�RFK�ElWWUH�F\NHO-
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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 
ÀHU�DWWUDNWLYD�JnQJVWUnN��OXJQD�RFK�DYNRSSODQGH�WRUJ\WRU��VDOX-
hallar samt ett modernt resecentrum vid Älmhults tågstation. 
9L�YLOO�KD�ÀHU�JnJDWRU�Vn�YnUW�FHQWUXP�EOLU�HQ�DWWUDNWLY�SODWV�I|U�
KDQGHO��UHNUHDWLRQ�RFK�I|UVWU|HOVH�I|U�PlQQLVNRU��

  

14. Badhus vid Haganäsområdet

Älmhult behöver ett nytt badhus med småbarns- och rehabili-
teringsbassäng. Vi vill hitta samarbetsformer med förenings- 
och 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 at-
traktion 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-
UDIWLJ�VWDGVNlUQD�PHG�JRG�VHUYLFH�RFK�NROOHNWLYWUD¿N��

é�Ĳ�ß@sĲ� q�đ@;�
ī�";īg$sīj"
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Vi värnar om vår välfärd och en kvalitativ vård och om-
sorg. Det är viktigt att kunna känna gemenskap, livs-
kvalitet 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 up-
pleva 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 
RFK�P|MOLJKHW�DWW�KD�KXVGMXU�YLG�YnUD�lOGUHERHQGHQ��VDWVD�Sn�
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 
RSWLPDOW�VDPDUEHWH�PHOODQ�KHPWMlQVW��KHPVMXNYnUG�RFK�UHJLRQ-
HQV�VMXNYnUG�±�VRP�I|OMHU�XSS�VMXNYnUGVLQVDWVHU�Vn�DWW�LQJHQ�EOLU�
felbehandlad.

īÑ�ī"�Ĥ,�ùÒjīzŴ
ó�$qćÑså@�đWjcę@�
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16. Fokus på att förbygga sjukdomar

Rökavvänjning och möjlighet till rådgivning kring alkoholkon-
VXPWLRQ��PRWLRQ�RFK�NRVW�NDQ�XQGHUOlWWD�DWW�YL�YlOMHU�HQ�KlOVRVD-
mmare livsstil. Det är viktigt att fortsätta öka fokus på att under-
lätta 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 utformn-
ing av bostadsområden och god arbetsmiljö med möjlighet till 
GHODNWLJKHW�RFK�LQÀ\WDQGH��OLNVRP�PDNW�|YHU�VLQ�YDUGDJ��9L�YLOO�
satsa på ett samordnat arbete kring folkhälsan som omfattar allt 
IUnQ�I\VLVN�VDPKlOOVSODQHULQJ��NXOWXU��RFK�IULWLGVYHUNVDPKHW��WLOO�
skola och social omsorg.

17. Ökad psykisk hälsa

3V\NLVN�RKlOVD�KDU�|NDW�L�YnUW�VDPKlOOH�EODQG�XQJD��PHGHOnOGHUV�
kvinnor och bland äldre. Det är en av våra vanligaste orsaker till 
VMXNVNULYQLQJDU��VMlOYVNDGHEHWHHQGHQ��PLVVEUXN�RFK�VMlOYPRUG��
Vi vill kraftsamla för att vända denna utveckling genom att 
vården ska ha en helhetssyn på människan. Målet ska vara att be-
handla sjukdomens orsak och inte symptomen. Vi vill att indivi-
den 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 kompeten-
sutbildning.
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pVic{�
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 nöd-
vändiga omställningen har bara börjat men det är bråttom. 
)UnJDQ�lU�JOREDO��HXURSHLVN�RFK�QDWLRQHOO�PHQ�GHW�¿QQV�P\FNHW�
att göra även hos oss i Älmhult. Vi vill se Älmhult ta stora kliv 
PRW�NOLPDWQHXWUDOW�ERHQGH��NOLPDWQHXWUDOD�UHVRU�RFK�NOLPDWQHX-
tral matförsörjning. Vi vill se detta genomföras vid till exempel 
Q\E\JJDQGH�RFK�UHVWDXUHULQJ�DY�ERVWlGHU��YLG�XWYHFNOLQJ�DY�ELR-
EUlQVOHQ��YLG�LQN|S�DY�OLYVPHGHO�RFK�YLG�IRUWVDWW�RPVWlOOQLQJ�DY�
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 
GHO�SnYHUNDU�RFK�VW|U�NURSSHQV�KRUPRQHOOD�V\VWHP��DQGUD�JHU�
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. Produk-
tion 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 od-
OLQJHQ�RFK�VNDSD�RGOLQJVORWWHU�YLG�NRPPXQDOD�ERVWDGVRPUnGHQ��
förskolor och skolor. 

21. Giftfri mat – ekologiskt och närproducerat

9L�YLOO�J|UD�bOPKXOW�WLOO�HWW�HNRNXOLQDULVN�FHQWUXP��Gn�PDWHQ�lU�
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. 

VrL!��f!:iVL!�f?pVf!iV?��

�+�«+�!�J{��fyiy�
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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 
VRP�UHVWDXUDQJHU��FDPSLQJVSODWVHU�PHG�PHUD�EHK|YV�RFK�NDQ�
förläggas utanför strandskyddet samt i särskilt utpekade strand-
nära 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 min-
ska trycket på reningsverken vill vi att regnvatten som rinner  
DY�InQJDV�XSS�L�XSSVDPOLQJVGDPPDU��SODQHUDGH�JU|QVWUXNWXUHU�
och växtlighet på mark och tak.
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Vår vision är ett samhälle där alla människor, oavsett 
bakgrund, könstillhörighet, könsuttryck, sexuell läggn-
ing, 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 samman-
hang och öppna möten ska vara attraktiva. Vi vill ständigt hitta 
nya former för en deltagardemokrati där Älmhult kan revolution-
era 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 kunska-
SVEDV��bOPKXOW�EHK|YHU�ÀHU�LQYnQDUH�I|U�DWW�In�WLOO�HQ�G\QDPLVN�
samhällsutveckling. 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 
HIIHNWLYW�RFK�NRQNUHW�MREEDU�PRW�XWDQI|UVNDS��GLVNULPLQHULQJ�RFK�
segregering vilket kräver att vi satsar på information och utbild-
QLQJ��9L�YLOO�XQGHUOlWWD�I|U�Q\LQÀ\WWDGH�DWW�In�HQ�DQNQ\WQLQJ�WLOO�
VDPKlOOHW��+LWÀ\WWDGH�PlQQLVNRU�PHG�U|WWHU�L�DQGUD�OlQGHU�VND�
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 
PlQV��OLNVRP�SRMNDUV�RFK�ÀLFNRUV�LQGLYLGXHOOD�HJHQVNDSHU�WDV�WLOO-
YDUD��PHG�HWW�ULNDUH�VDPKlOOH�VRP�UHVXOWDW��9L�YLOO�VWlOOD�XSS�MlP-
ställdhetsmål som kontinuerligt ska förbättras och utvärderas. 
Här ska även ingå utbildningsinsatser. Exempel på mål är: jäm-
VWlOOGKHWVDQDO\VHU�L�ORNDOD�EHVOXW��ÀLFNRU�RFK�SRMNDU�Sn�OLND�YLOONRU�
inom förskola och skola samt lika lön för lika arbete. 

ĤĘċü�üĉ@s�đÙ�Ĳ@�ÞjW��
ł"�đÑ�@�ŵ�üsĲ@�ĉjWq"�@�
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9L�KDU�DOOWLG�YlUQDW�RP�RUGQLQJ�L�GH�RIIHQWOLJD�¿QDQ-
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 lång-
siktiga. Vi vill satsa på klimatsmarta investeringar som vatten-
I|UV|UMQLQJ��F\NHOYlJDU�RFK�MlUQYlJ��1lU�GHW�JlOOHU�MlUQYlJ�Vn�
prioriterar 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 an-
vändning 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 
.URQREHUJ��/LQQpXQLYHUVLWHWHW�RFK�QlULQJVOLYHW�L�YnU�UHJLRQ��Vn�
ÀHU�XWELOGDV�I|U�GH�MREE�VRP�¿QQV��Vn�YL�NDQ�NUDIWVDPOD�I|U�DWW�
göra en klimatstrategi på riktigt och ett fortsatt arbete med den 
OlQVJHPHQVDPPD�IRONKlOVRSROLF\Q��YnUGIUnJRU�RVY���
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älmhult

Vill du veta mer kontakta:

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


