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Miljö och klimat 
 
Klimatfrågan är här och nu och den är akut. Fina ord, strategier 
och handlingsplaner räcker inte. Vi måste agera nu och kraftigt 
minska våra utsläpp. Då behövs ett starkt grönt ledarskap. Miljö-
partiets vision är ett hållbart samhälle utifrån ett mänskligt och 
miljömässigt perspektiv. Vår politik innebär att tänka och handla 
långsiktigt. Utmaningarna med klimatförändringar, sociala orätt-
visor och resursslöseri ska också vår kommun vara med och ta 
ansvar för. 
 
Kommande generationer ska kunna leva på vår jord och förverkli-
ga sina livsprojekt. Människa och miljö går före kortsiktiga vinst-
intressen. Vi vill ha ett Upplands-Bro som är ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart. Den politiska horisonten sträcker sig längre 
än kalenderåret eller mandatperioden. Vårt sätt att leva påverkar 
klimat och miljö - vad vi äter, var vi bygger, hur vi tar hand om 
mark och natur, hur vi värmer våra hus, transporterar oss och 
konsumerar. Vi ska ta ansvar för hotade miljöer, arter och biolo-
gisk mångfald. Ett starkt strandskydd är nödvändigt för att skydda 
djur och växter som lever på stränder och i vattnet. Strandskyddet 
är också viktigt för friluftslivet och hjälper till att skydda oss från 
översvämningar som kommer att bli allt vanligare till följd av kli-
matförändringarna.
 
Vi behöver levande, rika skogar. Då måste vi ge skogen möjlighet 
att utvecklas och bevara växter och arter som bor där. Värdefull 
skog ska skyddas. Upplands-Bro ska vara en klimatneutral kom-
mun. Vi ska satsa på förnybar energi och energibesparingspro-
gram. Gifter i luft, vatten och mat riskerar vår och våra barns hälsa 
och måste bort. Våra beslut utgår ifrån solidaritet med kommande 
generationer. 
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Utred platser för inrättande av fler Naturreservat, utveckla 
skötseln och utvidga befintliga reservat samt stärka de gröna 
sambanden 
 
Skydd av tätortsnära natur för att säkra kommuninvånarnas 
tillgång till närnatur 
 
Kommunens goda jordar ska inte bebyggas. De behövs nu och 
i framtiden för odling och matproduktion 
 
Öka andelen ekologisk mat i våra verksamheter 
 
Solpaneler på kommunala byggnader 
 
Driva kampanjer för energieffektivisering till företag och pri-
vatpersoner
 
Perspektivet om kommande generationer ska tas med i samt-
liga kommunens tjänsteskrivelser



Bild

Social Hållbarhet

Generell demonstra-

tion

Social hållbarhet
 
Demokratin behöver försvaras varje dag och aldrig tas för given. 
Rysslands angrepp på Ukraina är ett rysligt exempel i närtid. De-
mokratin ska bli tillgänglig för fler. Tilliten till det demokratiska 
systemet behöver stärkas och fler få känna att de har möjlighet att 
forma vårt gemensamma samhälle. Här spelar föreningslivet och 
folkbildningsrörelsen en viktig roll. Vi vet att den som upplever sig 
ha inflytande också har en bättre psykisk hälsa: Levande demokra-
ti, folkhälsa och utvecklingen av Upplands-Bro går hand i hand.

Öka valdeltagandet med riktat fokus på kommundelar med 
lågt valdeltagande
 
Alla nämnder, förvaltningar och bolag ska jobba aktivt mot 
diskriminering med delaktighet och inflytande tex genom fler 
öppna samtal och fler demokratidagar
 
Ett aktivt arbete inom samtliga förvaltningar för ökad jäm-
ställdhet i våra verksamheter
 
Ett aktivt arbete för att motverka hedersvåld och våld i nära 
relationer
 
Ett aktivt arbete för att stötta HBTQI-personers rättigheter i 
våra verksamheter
 
Ett aktivt arbete för att stötta minoriteters rättigheter i våra 
verksamheterSo
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Tak på 12 barn per grupp i förskolan
 
Bra mat lagad på plats 
 
Giftfria miljöer 
 
Väl tilltagna utegårdar och god tillgång till naturområden

 De små barnen 
 
Under de tidiga barnaåren grundläggs mycket i en människas liv. 
De resurser som satsas på förskolebarnen är goda investeringar 
för både individ och samhället i stort. Miljöpartiet satsar på barn-
grupper som inte är större än att varje barn blir sett och stimulerat 
utifrån sina behov.

Barnen ska inte utsättas för gifter, varken i maten eller i övrigt. De 
ska stimuleras till såväl daglig fysisk aktivitet som till intellektu-
ell och kulturell utveckling. Det är viktigt att satsa på förskoleper-
sonalen, som har ett så oerhört viktigt och ansvarsfullt uppdrag. 
Öppna förskolan behöver prioriteras och utvecklas i flera kom-
mundelar som en viktig trygghets- och kunskapskälla och som en 
viktig social gemenskap för föräldrar.
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Vi anställer socialpedagoger i skolan med uppdrag att vara ett 
stöd till elever på både individ- och gruppnivå 
 
Dubbla kuratorstätheten i våra skolor och inkludera ett mer 
förebyggande elevhälsoarbete 
 
Bemannade skolbibliotek med utbildad personal på kommu-
nens alla grundskolor
 
Fritids- och kulturverksamheten behöver förstärkas.
 
Generösa och inbjudande utemiljöer som stimulerar till spon-
tanindrott/ rörelse och utepedagogik

Skolan 
 
Skolan ska ge alla barn kunskaper och färdigheter så de kan bli 
ansvarstagande och kompetenta medborgare. Undervisningen ska 
vila på en demokratisk och inkluderande grund och stimulera till 
kreativitet och skaparglädje. Miljöpartiet verkar för en jämlik skola 
där barnens förutsättningar i hemmet inte påverkar skolresulta-
ten. Det betyder att barn som behöver mer stöd ska få det i skolan.

För att alla barn ska nå kunskapsmålen behöver klasserna bli 
mindre och specialpedagogerna fler. Resurserna ska gå till våra 
elever och inte till riskkapitalbolag. Vi måste engagera oss mer i 
barnens välmående, bland annat genom att se till att det finns fler 
vuxna som barnen kan känna förtroende för, som socialpedagoger, 
kamratstödjare, skolsköterskor och kuratorer.
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Maten 
 
Miljöpartiet ser maten som ett centralt politiskt område där livs-
kvalitet, långsiktighet och kretsloppstänkande ska vara vägledan-
de. Maten ska framställas, transporteras, tillagas och konsumeras 
på ett sätt som bidrar till vår hälsa utan att belasta miljön i onö-
dan. Den ska i  så stor utsträckning som möjligt vara ekologisk, fri 
från tillsatser och gifter samt producerad under schyssta förhål-
landen.

Sverige behöver ett fungerande inhemskt jordbruk och livsmed-
elsproduktion för att trygga livsmedelsförsörjningen. När det ur 
miljö- och klimatsynpunkt är lämpligt att producera maten i vår 
kommun och i vår region,  bör vi eftersträva detta.   

På kommunens boenden, skolor och förskolor ska god, till 
största delen ekologisk, mat med minskad negativ klimatpå-
verkan lagas på plats 
 
Miljöpartiet stödjer en övergång till ekologiska odlingar i 
kommunen 
 
Vi vill verka för att göra ekologisk och närproducerad mat mer 
lättillgänglig för kommuninvånarna – tex genom Bondens 
marknad och Lätt att köpa rätt
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 Äldre 
 
Kommunen kan främja pigga pensionärers friskvård genom att 
stödja föreningar och erbjuda ett brett utbud av lokaler och verk-
samheter som är tillgängliga för äldre på dagtid. När hjälpbehoven 
ökar får det inte betyda otrygghet och isolering. Vi vill satsa på god 
mat i gemenskap och aktiviteter även för de med försämrade funk-
tioner. Ett tryggt boende, gemenskap och en meningsfull vardag 
för alla, oavsett boendeform.

Musik, rörelse, konst, vistelse i vinterträdgård och kontakt med 
djur är exempel på sådant som kan bidra till  välbefinnandet. 
Parksoffor, fina växter och tillgängliga promenadvägar  är annat 
som gör livet lättare för både äldre, anhöriga och personal.

Genomför försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön 
i hemtjänsten
 
Bygg trygghetslägenheter och seniorboenden med social ge-
menskap som viktig prioritering i form med gemensamma ytor 
inom- och utomhus för umgänge, matlagning och aktiviteter
 
Fler mötesplatser och ökat aktivitetsutbud  
 
Lättillgänglig vård och geriatrisk kompetens för de som behö-
ver, oberoende av boendeform
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Unga Vuxna 
 
Kommunen ska vara en attraktiv plats att leva på för våra ungdo-
mar. Här ska de få upplevelser, kunskaper och färdigheter som ger 
goda möjligheter att uppnå sina drömmar. Det kräver en kvalitativ 
utbildning, varierade kultur- och fritidsverksamheter och goda 
möjligheter till försörjning. Vi verkar för ett större utbud av hyres-
rätter, mötesplatser och särskilda jobbsatsningar för unga.

Kulturhuset och Brohuset ska också möta ungas intressen och be-
hov. Miljöpartiet vill verka för att kommunen ska bli bas för lämp-
liga högskole- och yrkesutbildningar. 

Starta vård- och omsorgsprogrammet på UBG
 
Bygg små miljösmarta hyresrätter med rimliga hyror i kollek-
tivtrafiknära lägen 
 
Stärk gymnasieskolans kontakter med högskola och närings-
liv 
 
Utöka vår gymnasie- och vuxenutbildning med yrkesutbild-
ningar tex inom trädgård och odling samt andra framtidsyr-
ken
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Kollektivtrafiken 
 
Tillsammans med regionen ska vi driva på för att utveckla buss- 
och tågtrafiken i kommunen. Tätare turer, nya linjer, trafik på vat-
ten, och självkörande mindre elbussar är exempel på hur trafiken 
kan utvecklas. Självklart ska Upplands-Bro tillhandahålla ladd-
ningsställen för elfordon samt öka tillgängligheten på biogas. Det 
ska vara bekvämt och effektivt att åka kollektivt, inte minst vid 
byte av trafikslag. Vi vill ha en elbilspool för medborgare. 

Kvartstrafik för pendeltågen till Bro. 
 
Tätare bussturer och nya rutter. Bättre busspassning med 
pendeltågen, tvärförbindelser och se över möjligheten till kol-
lektivtrafik på vatten.  
 
Ett samlat grepp kring miljön vid pendeltågsstationerna löser 
problem med tillgänglighet för såväl pendlare som andra 
 
Fler och säkrare cykelparkeringar, inte minst för elcyklar 
 
Fria SL-kort för unga under loven
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Jobb och Näringsliv 
 
Vi vill visa på Upplands-Bro som etableringsort för företag som 
utvecklar kunskaper och produkter som möter framtidens stora 
utmaningar och behov. Det för att möta efterfrågan såväl natio-
nellt som internationellt. Genom att utveckla de gröna näringarna 
möter vi efterfrågan på närodlat och ekologiskt.

Kommunen bör gå före och visa vägen genom kloka upphandlingar 
med tydliga miljökrav och sociala krav. Vår politik skapar fler jobb 
inom skola, vård och omsorg. Vi satsar dessutom på att anställa 
personer med försörjningsstöd för att ge mer livschanser till fler. 

Skärpta miljökrav, sociala villkor och djurskyddskrav i kom-
munens upphandlingar samt inrättande av en kontrollfunk-
tion så att de efterlevs
 
Gröna arbetsmarknadsprojekt, kommunala startjobb, utbild-
ningar, sommar- och trainee-jobb 
 
Att utveckla tillgängligheten till våra kulturmiljöer och sats-
ningar på lokal turism ger också arbetstillfällen
 
Uppmärksamma och premiera hållbara företag som tar an-
svar för framtiden 
 
Kommunens samverkan med det lokala näringslivet vässas 
och utvecklas
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Bostäder 
 
Egna hem, bostadsrätter och hyresrätter har sin plats i ett väl 
fungerande samhälle. Naturen med sitt djurliv, skogarna, stränder-
na och kulturlandskapet  tillsammans med närheten till storsta-
den är det som gör vår kommun  attraktiv att leva och bo i. Det ska 
vi vara rädda om och förvalta på bästa sätt. Miljöpartiet vill ställa 
tydliga miljökrav i alla byggprojekt, bygg helst på redan hårdgjor-
da ytor, mera på höjden och gärna i trä med en tilltalande gestalt-
ning.

Bostäder och service samlas i första hand i och kring tätorter-
na nära allmänna kommunikationer och service för att mini-
mera bilberoendet
 
Anställ en Stadsarkitekt för hållbar utveckling med helhets-
grepp över vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i 
fokus 
 
Skydda vattenskyddsområden, grönkilar, riksintressen och 
värdefulla kulturmiljöer
 
Kommunens goda jordar ska inte bebyggas. De behövs nu och 
i framtiden för odling och matproduktion för oss och för kom-
mande generationer samt som en del av kommunens bered-
skap för kriser
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Kultur och fritid 
 
Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för människors hälsa och 
för samhället. Vi vill satsa på Kulturskolan, inspirerande lekmiljöer 
och bemannad parklek. Omsorgen om djur på en 4 H-gård bidrar 
till mångas välmående. Vi värnar våra stränder, fritidsområden och 
naturreservat. Motionsspår, vandrings- och cykelleder ska skötas 
och utvecklas vidare.

Kulturhistoriska miljöer ska skyddas och användas på ett sätt 
som gör det tillgängliga för många att uppleva. I Upplands-Bro ska 
det finnas intressanta aktiviteter för kommuninvånare, turister 
och besökare. Satsningar som också ger arbetstillfällen.

Behåll Kulturskolan i kommunal regi, utveckla utbudet och 
korta kön, riktade satsningar för barn som idag inte deltar i 
verksamheten och generösa erbjudanden om möjlighet att få 
prova på verksamheten
 
Inför ”Aktis” - ett komplement till fritidsgårdarna där barnen 
får besöka olika föreningars verksamhet för att prova på de-
ras aktiviteter, tex dans, fotboll, teater och ridning
 
Verka för stöd till etablering av en 4H-gård i Upplands-Bro 
 
Satsningar på lokal turism och tillgängliggörandet av våra 
fantastiska kulturmiljöer Ku
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