
 
 
 
Valmanifest för Miljöpartiet Båstad Bjäre 
 
 
Vi står inför ett klimatnödläge och vi måste öka vårt arbete för klimatet på alla nivåer, inte minst den kommunala. Vi kan inte 

göra allt, men vi behöver göra vår del i arbetet. Målet är att göra så mycket som möjligt, så effektivt som möjligt och till så låg 

kostnad som möjligt. Vägledning har vi från Parisavtalet och Agenda 2030. Politiken har ett ansvar för att ta beslut som leder 

till ett hållbart samhälle för alla. Politiken behöver göra det enkelt för individen att göra hållbara val. 

 

Vår kommun växer och det är fantastiskt. Det ställer krav på skola, vård och omsorg, och inte minst ställer det krav på att vi 

inte exploaterar sönder vår natur. Vi behöver tänka långsiktigt och hållbart i planeringen och utvecklingen av vår kommun. Vi 

har en plikt att tänka hållbart och lämna över en kommun som frodas till våra barn och barnbarn. Vi behöver värna om miljön 

och våra människor. Vi vill ha en framtid att länga till – tillsammans! 

 

 



Miljöpartiet i Båstad-Bjäre vill att kommunen skall 
 
 

1. anställa särskilda resurspersoner för arbetet med klimat, miljö och hållbarhet 

2. ta fram ett nytt miljöprogram 

3. införa tydliga mål för att stärka miljö- och klimatarbetet, med kriterier för genomförandet 

4. klimatanpassa och framtidssäkra alla kommunala verksamheter 

5. utforma en tydlig kemikalieplan och minska miljöfarliga kemikalier i samtliga verksamheter 

6. renovera och bygga nya fastigheter klimatsmart 

7. förse alla kommunala fastigheter med solpaneler 

8. värna om och bevara vår fantastiska miljö, och inte exploatera mark som är värdefull för biologisk mångfald 

9. värna om det lokala jordbruket 

10. öka antalet cykelbanor för att binda ihop hela Bjärehalvön 



11. uppmuntra till och underlätta för att resa kollektivt 

12. öka antalet laddstolpar på strategiska platser runt om i kommunen 

13. utökar elevhälsan – alla elever behöver må bra för att kunna lyckas 

14. satsar på lärarnas arbetsmiljö – det bidrar till en bra miljö även för eleverna 

15. ge barn och ungdomar goda möjligheter till motion och rörelse varje dag i skolan, och arbeta förebyggande med att 

lära barn och ungdomar att äta hälsosamt och att det är viktigt att röra sig för att må bra 

16. utveckla skolbiblioteken och de vanliga biblioteken, och öka tillgängligheten 

17. satsa på personalens arbetsmiljö, ta bort minutscheman och skapa hållbara förutsättningar 

18. jobba förebyggande för personalens hälsa genom hälsofrämjande aktiviteter och utbildning 

19. satsa på hälsofrämjande aktiviteter för våra äldre, och jobba förebyggande med information kring hälsosamt liv 

som äldre. 


