
1

Lokalpolitiskt
program
2023-2026

PARTILLE



2

Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse som eftersträvar 
en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra 
förutsättningarna för kommande generationer.
Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt 
om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem 
som inte kan göra sina röster hörda.

Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:
•  solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
•  solidaritet med kommande generationer
•  solidaritet med världens alla människor

Vi strävar efter ett samhälle i balans, där människor är fria att 
välja sina liv utan att försämra livsmöjligheterna för andra. Vi 
vet att det inte är hållbart att använda naturresurser som vi 
gör i dag och att klimatkrisen hotar alla människors frihet och 
överlevnad. Med bara några få år kvar för att uppfylla de globala 
målen som världssamfundet har enats om i Agenda 2030 
behöver vi öka takten i omställningen till en hållbar värld.
 

Grön ideologi – solidaritet i handling 
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MILJÖ OCH KLIMAT

Frisk luft, rent vatten och en livskraftig natur är nödvändiga för 
den långsiktiga välfärden i samhället. Miljöpartiet vill öka takten 
i omställningen av Partille till en ekologiskt hållbar kommun och 
snabba på arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 
Kommunen behöver anta en koldioxidbudget, baserad på Paris- 
avtalet, innehållande planer både för utsläppsminskningar och 
för hur koldioxidupptaget inom kommunen ska ökas.

Naturvärden och stadsnära skogar ska sättas i främsta rummet 
och inte byggas bort. Bostäder och kompletteringar av byggnader 
måste skapa ekologiska och sociala mervärden. Grönområden 
ska aktivt värnas och vara del i planeringen av kommunmiljön. 
Miljöpartiet ska vara en garant för att bebyggelse inte tränger 
undan naturvärden. Partille behöver en politik som på ett helt 
nytt sätt väljer miljön före kortsiktiga ekonomiska intressen 
och ständig befolkningstillväxt.

Partille behöver också ha en investeringsplan för att motverka 
och mildra konsekvenserna av klimatförändringar. Till exempel 
behövs åtgärder för att förebygga översvämning och tillgången 
säkras till skugga på allmänna platser, skolor och förskolor.

Trafik
Vårt nuvarande trafiksystem genererar stora problem. Trafiken 
förgiftar vår luft och förändrar vårt klimat. Trafikbuller skapar 
stress vilket tillsammans med försämrad luftkvalitet gör 
människor sjuka. Nya vägbyggen skadar tidigare orörd natur. 
Tyvärr finns ingen universallösning. Endast 20 % av partiklar i 
luften kommer från avgaser, resten från slitage av däck, vägar 
och bromsar samt sand och salt. Vi behöver en rad åtgärder som  
i kombination minskar antalet bilar genom att få människor att 
välja andra färdsätt.
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I Partille är många bilresor kortare än 5 km och en stor del 
skulle kunna göras med cykel eller till fots och spara hundratals 
ton koldioxid årligen. Busskort till skolbarnen minskar också 
behovet av att skjutsa.

Den kraftiga trafikminskning som klimatmålen kräver gör att vi 
inte behöver några nya genomfartsvägar inom Partille kommun.
När det gäller andra vägbyggen bör resurserna läggas på att 
förbättra befintliga vägar med t.ex. belysning och cykelbanor.
 
Mat
Mängder av mat serveras varje dag i kommunens verksamheter. 
Matproduktion har en stor påverkan på miljö och klimat. 
Kommunen behöver ta ett större ekologiskt och socialt ansvar 
vid upphandling och inköp av mat. Vi vill att Partille ska föregå 
med gott exempel och upphandla ekologiskt och vegetabiliskt 
i större utsträckning. Maten ska vara god och näringsrik, men 
också i högre utsträckning obesprutad och producerad och 
lagad nära den som ska äta.

Vi vill:
• att kommunen upprättar en koldioxidbudget med aktiviteter 

för att nå Parisavtalet
• att miljökvalitetsmålen följs upp med en årlig rapport 

med en bedömning om åtgärderna är tillräckliga och nya 
åtgärdsförslag om så inte är fallet

• att den kommunala verksamheten ska vara i stort sett 
fossilbränslefri 2030

• att Finngösaravinen bevaras genom inrättandet av ett 
naturreservat

• att vår miljö ska vara giftfri; kommunal mark som behöver 
saneras ska åtgärdas

• att Partille kommun blir en Ekokommun
• kräva låga klimatutsläpp vid nybyggnation och renovering 
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av bostäder och infrastruktur
• att kommunen underlättar för invånarna att i första hand 

välja gång och cykel för persontransporter
• att kollektivtrafiken ska bli ett attraktivare, tryggare och 

billigare resealternativ
• att mellan- och högstadieungdomar ska erbjudas avgiftsfri 

kollektivtrafik inom kommunen
• ha en väl utbyggd laddinfrastruktur för elbilar
• inte bygga motorvägsmot vid Jerikotunneln, förlänga 

Mellbyleden till E20 eller bygga ny förbindelse mellan E20 
och riksväg 40

• öka andelen vegetarisk mat och mat med låg klimatpåverkan 
som serveras i kommunal regi

• att allt kött och minst 50% av maten som köps in av 
kommunen ska vara ekologisk

• att all fisk som serveras av kommunen ska vara MSC-märkt 
(hållbart fiske)

• att kaffe, te, banan och choklad inom kommunal verksamhet 
ska vara rättvisemärkt

• minska matsvinnet i kommunen
 

BIOLOGISK MÅNGFALD

Förlust av biologisk mångfald är en fara inte bara för vissa djur 
och växtarter, utan för vår överlevnad. Partille är en liten kommun 
till jordytan, men vi kan göra stor skillnad i vår närmiljö. Om vi 
främjar biologisk mångfald i kommunen kommer vi samtidigt 
kunna förse våra invånare med en bättre miljö i form av renare 
luft, mindre buller, ökat välmående och psykisk hälsa.
Att gynna biologisk mångfald behöver inte kosta extra, 
utan handlar om att engagera sig i att bevara djur och 
natur och samtidigt förse Partille med ekosystemtjänster 
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som alla får glädje av. Det finns också många möjligheter 
att söka stöd för att förbättra den biologiska mångfalden. 
Kommunen kan till exempel komplettera nuvarande rutiner 
för samhällsplaneringsprocessen i naturvårdsplanen med 
rutiner för inventering av biologisk mångfald och åtgärder för 
ekosystemtjänster.

Arbetet för biologisk mångfald innebär även att motverka 
fragmentering av grönområden och främja sammanhållna 
stråk genom Partilles olika delar, där liknande naturtyper och 
djurliv får möjligheter att förflytta sig. Hyggesfritt skogsbruk ger 
ökad biologisk mångfald, gör att skogen klarar extremväder och 
skadeinsekter bättre och kan samtidigt ge ökad lönsamhet på 
grund av minskade kostnader för plantering.

Vi vill:
• öka mängden hyggesfritt skogsbruk i Partille
• sträva efter att bevara biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster vid nybyggen
• sätta upp mål för gröna ytor i kommunen så att vi får mer 

grönska av bättre kvalitet för människor och natur
• vidareutveckla riktlinjerna mot parkslide till att även omfatta 

andra invasiva arter
• att vissa av kommunens grönytor klipps för lek och picknick 

medan andra tillåts växa vilt
 

BARN OCH UNGA

En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en 
rättighet för alla. Miljöpartiet ser barn som aktiva medskapare 
av samhället och inte passiva mottagare av det samhälle som 
vuxna skapar åt dem. Samtidigt är barn mycket sårbara för våld 
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och orättvisor, då de ännu inte byggt upp de skydd som vuxna 
oftast har. Det är därför viktigt med ett tydligt barnperspektiv i 
samhällsplaneringen och i alla kommunens verksamheter.

Alla ungdomar i vårt land ska ha rätt att forma sitt eget liv och 
använda sig fullt ut av de demokratiska rättigheter som finns. 
Idag begränsas många ungas liv och utveckling av hedersvåld 
och förtryck. Dessa hedersnormer är viktiga att bekämpa när de 
visar sig.

Satsningar på barn och unga innebär stora samhälleliga 
vinster på sikt. Kvaliteten i förskolan behöver öka genom 
mindre barngrupper. I Partille är den stora majoriteten av de 
åldersindelade barngrupperna större än de borde vara enligt 
Skolverkets rekommendationer. Ett ökat modersmålsstöd 
är också viktigt, som grund för utveckling av svenska 
språket. Förskolorna ska ha en väl tilltagen, stimulerande och 
inspirerande utemiljö. Skolans förmåga att se och möta varje 
elev måste stärkas och tidiga insatser prioriteras. Det behövs 
gott om platser där barn och unga kan mötas och utöva friluftsliv, 
idrott och kultur.

Barn är känsligare och påverkas mer än vuxna av kemikalier 
vilket kräver en medvetenhet vid upphandling och inköp av nya 
saker. Man har visat att förskolans inomhusmiljö har högre 
halter av till exempel hormonstörande kemikalier än andra 
inomhusmiljöer. Vi vill att inomhusmiljön där barn vistas ses 
över och att lokaler med dålig ventilation åtgärdas.

Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och 
för deras resultat i grundskolan. Barn i familjer i ekonomisk 
utsatthet har också sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Oavsett 
föräldrarnas ekonomiska och sociala förutsättningar ska barn 
ges likvärdiga möjligheter att utvecklas.
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Barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och ges 
adekvat hjälp av skola, socialtjänst och sjukvård så tidigt 
som möjligt. Samverkan bör stärkas mellan olika aktörer som 
kommer i kontakt med barn och unga i riskzonen (elevhälsa, 
socialtjänst, föräldrar, primärvård, ungdomsmottagning, 
psykiatri och så vidare), och relevanta åtgärder sättas in tidigt. 
Barnets rättstrygghet i förhållande till föräldrars rätt till sina barn 
måste stärkas vid misstanke om misskötsel, våld, hedersvåld 
eller sexuella övergrepp.

Vi vill:
• ha mindre barngrupper i förskolan
• ha högre vuxennärvaro i skolan
• att det görs en noggrann översyn av Partilles förskolor och 

skolor gällande gift- och mögelproblematik
• att maten i förskolan och skolan ska vara ekologisk och helst 

närodlad
• att alla barn, oavsett föräldrarnas inkomst, har möjlighet till 

en meningsfull och aktiv fritid
• att barn ska ha lekytor utomhus nära sitt hem, i park eller 

naturmiljö
• att skolungdomar erbjuds avgiftsfri kollektivtrafik inom 

kommunen, åtminstone för mellan- och högstadieungdo-
mar

• att alla barn och unga får kostnadsfri simundervisning i 
kommunens nya simhall för att uppnå skolans mål om 
simkunnighet

• öka tillgängligheten till fritidsgårdar i kommunen
• att kommunen ger mer resurser till uppfångande verksamhet 

för barn och unga som mår dåligt
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UTBILDNING

Skolan ska bidra till att barn och ungdomar får lusten 
och redskapen att lära och utvecklas genom livet. I skolan 
ska varje barn lära sig läsa, skriva, räkna, skapa, delta i 
samhällsdiskussionen, samarbeta och påverka sin egen 
livssituation. Miljöpartiet vill föra en politik som lyssnar på 
lärarprofessionen och forskningen, ger skolan arbetsro och 
framför allt tilldelar skolan de resurser som behövs för att få rätt 
förutsättningar. Barngruppernas storlek och personaltätheten 
inom förskolan och skolan måste bygga på en bedömning av 
vad som är bäst för barnen.

Kraftfulla insatser ska sättas in redan på lågstadiet för barn som 
riskerar att inte uppnå målen. Forskning visar att om eleverna 
uppnår målen i årskurs 3 så har de goda förutsättningar att klara 
hela grundskolan. Mellan 5 och 10% av Partilles tredjeklassare 
når inte godkänt på nationella prov i svenska och matte varje år. 
Tillräckliga resurser ska tillsättas för att ingen elev ska behöva 
lämna årskurs 3 utan att ha uppfyllt kunskapskraven.

Skolbibliotek och skolbibliotekarier spelar en viktig roll för 
barnens utveckling och främjar läs- och skrivkunnighet och 
förmågan att söka information. Bemannade skolbibliotek har 
positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdigheter. Alla 
barn i Partille ska ha tillgång till ett skolbibliotek med utbildad 
bibliotekarie och generösa öppettider.

I skolan ska det finnas en fungerande elevdemokrati. Det är 
viktigt att det framgår vad lärarna bestämmer och i vilka frågor 
eleverna kan påverka. Då skapas rätt förväntningar och tydlighet.

Miljöpartiet bejakar pedagogisk mångfald i skolan, till exempel 
genom icke-vinstdrivande idéburna skolor. Vi vill dock inte 
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se etablering av marknadsskolor i Partille, då det leder till 
försämrade förutsättningar för de kommunala skolorna och 
sämre likvärdighet mellan skolor och elever.

Vi vill:
• att Partille förblir en kommun utan marknadsskolor
• ha mindre barngrupper i förskolan och i de yngre åldrarna i 

skolan
• ha högre lärartäthet och större andel behöriga lärare
• att barn med särskilda behov får tidigare och mer kraftfullt 

stöd än idag
• budgetera för en robust organisation av specialpedagoger, 

speciallärare och personal inom elevhälsan för alla skolor
• att alla elever har tillgång till ett skolbibliotek med 

bibliotekarie på sin skola
• ha högre vuxennärvaro i skolan

VÅRD OCH OMSORG

Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare 
generationer haft möjlighet till. Fler och fler får uppleva sin 
hundraårsdag. Alla äldre är dock inte friska och många behöver 
mer hjälp i takt med ökad ålder. Därför är det viktigt med en 
trygg och god äldreomsorg som utgår från individens behov.

Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt 
umgänge och möjlighet till deltagande, oavsett hög ålder och/
eller eventuell funktionsnedsättning. Möjlighet att uppleva 
samvaro, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella 
aktiviteter ska finnas. Rätten till bostad är grundläggande i 
vårt land. Kommunerna behöver kunna erbjuda en fungerande 
hemtjänst så att de som önskar kan bo kvar i sitt hem, men 
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även erbjuda äldreboende och trygghetsboende, liksom olika 
typer av boende för personer med funktionsnedsättning.

Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, 
oavsett vem som utför den. Ett personcentrerat arbetssätt ska 
vara grunden, anhöriga ska känna sig sedda och deras önskemål 
tillmötesgås så långt det är möjligt.

Äldreomsorgen står inför en särskild utmaning med en stor 
ökning av antalet äldre i befolkningen de närmaste decennierna. 
I framtiden kommer allt färre unga behöva försörja och vårda 
allt fler äldre. Allt fler kommer också att få leva längre med en 
sjukdom, till exempel demens. För att möta den utmaningen 
behöver vi nya arbetssätt, men även utbildningssatsningar 
för att ha personal med rätt kompetens som kan ge en god 
omvårdnad.

Relevant utbildning och erfarenhet är lika viktigt för personal 
som arbetar med brukare som tillhör LSS personkrets. 
Grundläggande är bland annat kunskap om autism, intellektuell 
funktionsnedsättning, alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK), och lågaffektivt bemötande.
 
Alla förtjänar att delta fullt ut i samhället. För personer med 
funktionsnedsättning i arbetsför ålder är jobb en viktig del. 
Miljöpartiet i Partille vill öka insatserna så att fler kan få ett jobb, 
utifrån sin egen förmåga. Det ska bli lättare och gå snabbare att 
få de hjälpmedel som behövs i arbetet. Arbetsgivare ska kunna 
vara säkra på att kunna få bra stöd vid behov. Sociala företag, 
där ekonomisk vinst inte står i centrum, men där personer med 
olika funktionsnedsättningar inkluderas, är ett bra sätt att 
skapa en meningsfull tillvaro.
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Vi vill:
• rusta äldreomsorgen i Partille inför framtidens utmaningar 

genom att påskynda investeringar i tekniska och digitala 
hjälpmedel

• öka personaltätheten för att möjliggöra utbildnings-
satsningar och ökad kvalitet i omsorgen

• förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten (färre personer 
inom vårdpersonalen som besöker varje brukare)

• minska ensamheten bland äldre genom ökade möjligheter 
till utevistelser och social samvaro

• garantera inflytande för äldre och personer med 
funktionsnedsättning och deras anhöriga vid vårdplanering/
framtagandet av individuella planer

• satsa på utbildning av personal som arbetar med personer 
med funktionsnedsättning, så att dessa har rätt kompetens

• att LSS-lagen tillämpas så som det var avsett och för att de 
som tillhör LSS personkrets ska få de goda levnadsvillkor 
som lagen ger dem rätt till

• förbättra förutsättningarna för sociala företag

DEMOKRATI

Miljöpartiet är övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och 
deltagande demokrati gör samhället bättre. I en väl fungerande 
demokrati har människor möjlighet att uttrycka sina åsikter. 
Beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. 
Olikheter berikar, därför vill vi att kommunen och dess 
verksamheter ska utformas tillsammans med de människor 
som använder dem.
 
Ökad dialog genom till exempel medborgarråd kan skapa 
engagemang och ge bra förslag till politikerna i kommunen. 
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Där kan representanter från olika grupper i samhället vara med 
och diskutera framtidsfrågor. Medborgarinflytandet gäller såväl 
miljö och klimat som utformningen av välfärden och de olika 
kommundelarna.

En deltagande demokrati kräver lättillgänglig information, 
möjlighet för medborgare att lyssna på sammanträden och 
lämna förslag till politiska församlingar. Öppenhet ska finnas 
för att också ge medborgarna möjlighet att granska makten. 
Ett minskat avstånd mellan kommuninvånare och politiker 
är önskvärt, bland annat för att förebygga politikerförakt och 
stimulera till demokratiskt deltagande. Olika förmåner (arvoden, 
pensionsvillkor) som tillfaller politiker ska vara transparenta 
och rimliga.

För Partilles bästa behöver alla människors resurser och initiativ 
tas tillvara i kommunen. Vi tror att alla människor vill försörja sig 
själva och sin familj och vara delaktiga i samhället. Miljöpartiet i 
Partille vill därför arbeta för att alla ska få tillgång till utbildning 
och arbetsmarknadsåtgärder utifrån sina förutsättningar, 
oavsett bakgrund.

Vi vill:
• öka det lokala medborgarinflytandet genom t.ex. 

medborgarråd, åsiktstorg och medborgarbudget
• skapa forum för ungdomar att yttra sig över politiska förslag
• särskilt värna det lokala medborgarinflytandet i kommunens 

fysiska planering
• att nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten, 

förutom vid sekretessärenden
• att kommunala protokoll inklusive bilagor ska vara lätt 

sökbara i fritext
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• att kommunen ska tillåta och behandla medborgarförslag 
från enskilda personer, föreningar och andra grupper i 
samhället

• arbeta för ett samhälle som är fullt tillgängligt och 
inkluderande för alla

• satsa på den kommunala SFl- och vuxenutbildningen
 

JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET

Alla människor ska ha lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter. Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet 
eller könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, 
funktionsnedsättning eller ålder ska inte vara hinder för 
människor att utvecklas. Därför måste arbetet för lika 
rättigheter och mot diskriminering integreras i alla kommunens 
verksamheter.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, har 
vi fortfarande lång väg kvar innan vi är ett jämställt land. Även 
om det inom grupperna kvinnor och män finns stora skillnader 
finns det också strukturer vi inte kan bortse från. Fortfarande 
utsätts kvinnor för mäns våld, har lägre inkomster och är 
sjukskrivna i högre utsträckning än män. För att komma till 
rätta med skillnaderna krävs insatser på fler områden. Våld i 
nära relationer och hedersvåld är oacceptabelt.

För Partilles bästa behöver alla människors resurser tas tillvara. 
Partille ska sträva mot att inte bara vara anpassat för dem 
som utgör normen. Till exempel är otillgänglighet ett hinder 
för personer med funktionsnedsättning för att kunna fungera 
och verka fritt i kommunen. Strukturell rasism ska motarbetas 
aktivt.
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Det är viktigt att alla nyanlända till Partille välkomnas och 
integreras i samhället så snart som möjligt. De nyanländas egna 
insatser har stor betydelse för en framgångsrik integration, och 
ska därför inte underskattas. Alla måste ta tillvara deras resurser 
och initiativ, kompletterat med olika stödinsatser från såväl 
kommunen, som civilsamhället och enskilda kommuninvånare. 
För en lyckad integration är det viktigt att de nyanlända så snart 
som möjligt förstår och pratar svenska, får ett arbete och blir 
självförsörjande samt blir informerade om gällande lagar och 
de värderingar som vår lagstiftning bygger på.

Vi vill:
• att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet 

inom kommunen
• förbättra arbetsvillkoren inom vård, omsorg och skola i 

kommunen
• att föreningsbidragen kopplas till krav på jämställdhet, 

till exempel genom rättvis fördelning av träningstider i 
sporthallar

• arbeta för ett inkluderande samhälle som är fullt tillgängligt 
för alla

• att kommunen budgeterar för att höja lönerna i kvinno-
dominerade yrken

• att kommunen gör särskilda satsningar i förskola, skola 
och gymnasium för att stödja utbildning om jämställdhet, 
samtycke och relationer, samt annat värdegrundsarbete

• stötta civilsamhället med att inkludera nyanlända i den 
ordinarie föreningsverksamheten

 



17

BOENDE OCH BYGGANDE

Den fysiska planeringen ska genomsyras av en helhetssyn 
som sätter människans och miljöns långsiktiga välmående 
i centrum. Miljön kring gator och torg ska underlätta möten 
och kulturella upplevelser. Bevarandet av grönområden och 
befintliga bostadsområdens kvaliteter är en självklarhet för att 
Partille långsiktigt ska vara en ekologiskt och socialt hållbar 
kommun.

Partille är litet till ytan och samtidigt nummer 15 i befolknings-
täthet i Sverige, med cirka 700 invånare per km². Miljöpartiet i 
Partille tycker därför att utrymmet för ytterligare bebyggelse är 
litet. För oss är det inte ett självändamål med ökad folkmängd. I 
den mån kompletteringar görs till bostadsbeståndet ska dessa 
skapa ekologiska och sociala mervärden.

Kultur- och naturvärden ska lyftas fram. Vi vill att bebyggelse 
bara i undantagsfall tillåts tränga undan naturvärden, och 
när detta sker ska dessa värden om möjligt återskapas enligt 
balanseringsprincipen.

Miljöpartiet vill prioritera en god miljö för människor och natur 
genom att skydda den mark som inte är bebyggd. Vi förhåller 
oss även restriktiva till planstridiga tomtstyckningar. Företag 
ska stödjas i att omvandla befintliga byggnader för att passa sin 
verksamhet, så att nya industrifastigheter inte behöver byggas.

När det byggs ska vi använda de verktyg som finns för att driva 
fram byggande med låg klimatpåverkan. Det kan handla om att 
återanvända material från byggnader som ska rivas, ställa krav 
på klimatpåverkan i upphandlingar eller att driva pilotprojekt 
med ambitiösa hållbarhetsmål.
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Vi ser kommuninvånarnas önskan om att på ett enkelt och 
konstruktivt sätt påverka Partilles utveckling som en tillgång. 
I planarbetet ska berörda grannar erbjudas ett av kommunen 
bekostat expertstöd, deras synpunkter tas på allvar och 
bevarandeintresset väga tungt.

Partillebo AB är ett allmännyttigt kommunalt bolag som ska 
användas för bostadspolitiska ändamål. Miljöpartiet arbetar 
för att alla ska kunna inkluderas och ha möjligheter till ett gott 
liv. Vi vill därför att Partillebo tar ett utökat socialt ansvar. En 
del av bolagets stora bestånd kan på sikt byggas om till mindre 
hyreslägenheter med låg hyra. Det är också viktigt att inte sälja 
ut kommunala hyreslägenheter och att arbeta aktivt för att 
erbjuda hyresrätter i alla kommundelar. Blandade boendeformer 
ökar också förutsättningarna för en lyckad integration och ett 
jämlikt samhälle.

Vi vill:
• bevara Partilles grönområden
• att Finngösaravinen, Råhult och Maderna värnas särskilt, 

eventuellt genom inrättande av kommunala naturreservat
• att en miljökonsekvensbeskrivning är norm vid nya 

detaljplaner, även mindre sådana
• att alla beslut om bygglov och planärenden följer tydliga och 

transparenta principer
• att förutom grönområden även träd på tomter inom bebyggda 

områden bevaras; alla nya detaljplaner ska ha krav på 
marklov för trädfällning

• att nya detaljplaner för bostadsområden innehåller en 
blandning av olika hustyper och upplåtelseformer

• att plansamråd tas på allvar och framförda synpunkter 
beaktas

• skydda Björnekullarna från exploatering
• att inga fler nya större bostadsområden ska planeras
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• undersöka om Järnringen kan användas för bostads-
byggande, då det är ett centralt beläget men dåligt utnyttjat 
område

• att strandskyddet respekteras
• att gatukostnadsersättningen får vara högst 50% av 

totalkostnaden och tas ut bara för den aktuella fastigheten 
oavsett framtida delningsmöjligheter

• ge Partillebo AB ett utökat socialt uppdrag
• ge Partillebo AB i uppdrag att ställa ambitiösa klimat- och 

miljökrav vid nybyggnation
 

KULTUR OCH FRITID

Miljöpartiets kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva 
och ta del av kultur på jämlika villkor. Vi vill att Partilleborna ska 
vara med och påverka kulturutbudet för att uppnå en kultur för 
alla. Vi vill ha en kulturskola där kostnaden inte ska begränsa 
möjligheten att spela instrument, sjunga i kör eller dansa.

Biblioteken är en viktig del i människors lärande och 
utveckling och en naturlig mötesplats för kommunens 
invånare. Tillgängligheten till bibliotek i Partille har minskat. 
De kommundelsbibliotek som fanns har avvecklats och 
öppettiderna för centrumbiblioteket har steg för steg kortats. 
Vi vill att biblioteksverksamheten ska vara mer tillgänglig och 
uppsökande.

Partille är en kommun med ett rikt föreningsliv och idrotten 
är mycket viktig för Partilleborna. Alternativ ska finnas till de 
elitsatsningar som ofta sker redan i unga åldrar, där unga som 
gamla, är välkomna att delta. Det ska vara roligt att motionera 
och icke-professionella tävlingar bidrar till gemenskap 
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och folkhälsa. Vi i Miljöpartiet vill sträva efter en bredd av 
fritidsaktiviteter där varje individ får möjlighet att utvecklas 
och växa i den takt de själva vill.

Partille ska förutom ett rikt föreningsliv erbjuda kommunens 
invånare möjligheter till spontanidrott, alla våra invånare drivs 
inte av viljan att utöva sin idrott i grupp. Därför är det viktigt att 
vi låter idrottshallar ha öppet, även när det inte är gruppträning. 
Kommunen ska erbjuda utlåning av material för att underlätta 
utövande av lek, spel och sporter.

Vi vill:
• göra kulturskolan mer tillgänglig genom lägre avgifter
• ha utökad biblioteksverksamhet i fler kommundelar genom 

till exempel uppsökande verksamhet
• att biblioteket i centrum ska ha öppet alla dagar i veckan 

inklusive söndagar
• satsa på läsfrämjande initiativ
• ha jämställda villkor för flickors och pojkars idrottande och 

fritidsintressen
• skapa fler möjligheter till spontanidrott
• möjliggöra utlåning av material för att fler ska kunna prova 

på och utöva olika idrotter
• aktivt bevara och främja kultur-och naturmiljöerna i Jonsered 

och andra skyddsvärda platser i kommunen 
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EKONOMI, NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Kommunen bör ha god ekonomisk hushållning, vilket för 
Miljöpartiet innefattar inte bara siffror utan också en hållbar 
personalpolitik, bra arbetsmiljö och trygg uppväxt. 

God ekonomisk hushållning innebär god måluppfyllnad på 
dessa områden, likväl som en ekonomi i balans.
Den största ekonomiska risken vi står inför i dagsläget är 
klimatkrisen. Kommunen måste arbeta för att möta denna 
både internationellt och lokalt, genom att bidra med så låga 
utsläpp som möjligt och kompensera där det går. Lokalt behöver 
vi anpassa stadsplaneringen för att möta ett mer extremt 
väderläge.

Vi tror att en god miljö i Partille, såväl socialt som ekologiskt, 
är positivt för företags etablering och överlevnad. Miljöpartiet 
Partilles politik är främst inriktad på mindre företag som är 
lokalt förankrade och på så vis en del av samhället omkring dem. 
Denna sektor ska stärkas bland annat genom att kommunen 
utför upphandling med sociala kriterier, längre anbudstider 
samt fler delupphandlingar.

Som stor arbetsgivare ska kommunens förvaltningar och bolag 
ta ett omfattande ansvar för en rättvis arbetsmarknad, bland 
annat genom att vara en förebild i arbetet för jämställdhet och 
mångfald. För de unga som inte vill studera, är lärlingsplatser en 
god väg in på arbetsmarknaden.

Vår vision är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans 
mellan arbete och fritid, och där alla tillåts bidra efter förmåga. 
En viktig reform är att sänka arbetstiden, för att prioritera tid 
framför konsumtion, minska miljöpåverkan och för att fler ska 
få möjlighet att arbeta.
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Omorganisationen av arbetsförmedlingen har försvårat 
situationen för arbetslösa och kommunen behöver ta ett 
större helhetsansvar och tillföra resurser för att kunna 
främja en arbetsmarknad för alla. Kommunen bör göra 
särskilt riktade insatser som gör det lättare för invånare med 
funktionsnedsättning liksom nya svenskar att få jobb.

Vi vill:
• att social och ekologisk måluppfyllelse får lika stor vikt som 

ekonomi i balans i uppföljningen av kommunens arbete
• på sikt sträva efter arbetstidsmodeller med sänkt arbetstid, 

med 35 timmars arbetsvecka som mål
• sätta in riktade strukturella åtgärder där sjukskrivningstalen 

är högst i kommunen, bland annat för förskollärare
• arbeta för fler arbetsmarknadsåtgärder som stödjer 

naturvårdsarbete och ekologiskt jordbruk
• utreda en satsning på intraprenad i kommunens 

verksamheter för att öka möjligheterna för de anställda att 
påverka
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BLI MEDLEM!

Vi tror på mångfald och det är en av den gröna rörelsens 
styrkor. Det finns många sätt att vara grön på. Vi förenas av den 
gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid. Vi 
välkomnar alla som vill vara med i detta arbete. Det lokalpolitiska 
programmet innehåller idéer som vi vill genomföra eller påbörja 
under nästa mandatperiod. Programmet har tagits fram av 
Miljöpartiet i Partilles medlemmar och antogs på medlemsmötet 
21 april 2022.

Detta är våra ambitioner och den politik som vi söker ditt 
förtroende för.

För att en grön omställning ska bli verklighet vet vi att vi måste 
samarbeta och söka lösningar tillsammans med andra. Det 
ekonomiska utrymmet är begränsat. Vi vill inte lämna över 
vare sig en ekologisk eller ekonomisk skuld till kommande 
generationer. Beslut måste bygga på samarbete och på ansvar 
för såväl ekonomi som miljö.

Läs mer om oss på mp.se/partille

Vi vill förändra Partille tillsammans med dig. Du kan engagera 
dig i valrörelsen på engagera.mp.se och bli medlem i Miljöpartiet 
på mp.se/bli-medlem. Du når oss även på partille@mp.se.

Välkommen!

https://www.mp.se/partille/
https://www.mp.se/bli-medlem/
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Läs mer om vår politik på vår hemsida genom att 
scanna QR-koden!

PARTILLE


