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Miljöpartiet i Faluns valprogram för 2022-2026
Miljöpartiet i Faluns vision är att vårt samhälle ska vara
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Här lever vi efter
våra tre solidariteter; med kommande generationer, med
världens alla människor och med djur, natur och det
ekologiska systemet. Vi värnar om Falu kommuns fantastiska
natur som ger oss livsnödvändiga funktioner som rening av
luft, vatten, områden för odling och återhämtning. I vår
kommun känner sig alla välkomna och har tid för varandra. Vi
tar väl hand om våra äldre och alla barn har en bra skola och
barnomsorg. Kulturen har sin givna plats i vardagen. Stad och
land har samma värde och ingen lämnas utanför.

Vi har modet att genomföra den omställning som måste till
för att ge våra barn en framtid i balans med naturen på en
beboelig planet. Ansvaret ska fördelas rättvist och
tillsammans klarar vi det!

Maj Ardesjö
förstanamn



Klimat
Vi behöver göra allt vi kan för att bromsa klimatkrisen.
Klimatutsläppen behöver minska mycket snabbare!
Transporter är Faluns största utsläppskälla. Vi behöver ett
transportsnålt samhälle. Vi behöver även arbeta hårt för att
anpassa samhället till ett förändrat klimat. Vi tar människors
klimatoro på allvar! Konsumtionen står för stora utsläpp av
växthusgaser. Vi vill skärpa hållbarhetskraven i
upphandlingarna och fortsätta informera om miljövänligt och
klimatsmart liv.

Miljöpartiet i Falun verkar för...
● att ta fram en plan för omställning av samhället, en plan

där alla medborgare är delaktiga!
● bättre hushållning med energin och mer

energieffektivisering
● att kommunen utreder möjligheten att installera

vindkraft på lämplig plats
● att driva på för solceller och solvärme i fjärrvärmenätet

och på byggnader
● att Falu kommun ska bli ledande inom återbruk,

reparation, delningsekonomi och minskad konsumtion
● att kommunen ska servera mer ekologisk vegetarisk mat
● mer utrymme för gång och cykel, kommunens cykelplan

ska vara genomförd 2030



Miljö
Förlusten av biologisk mångfald, dvs rikedomen av allt
levande är ett av de största hoten mot mänskligheten och
livet på jorden. Vi vill och behöver skydda mycket mer av vår
natur, ha mer grönska i tätorterna och nyttja parker och
gräsmattor för att gynna växter som lockar fjärilar, humlor
och bin. Vi har redan sett till så att Falu kommun har
hyggesfritt skogsbruk på sin egen mark. Det vill vi fortsätta
med. Mångfalden ska försvaras!

Miljöpartiet i Falun verkar för...
● att skydda mer natur och att bilda minst ett reservat per
år

● att det finns grönytor som passar människor, blommor
och bin

● att minska farliga kemikalier och föroreningar
● att öka andelen ekomat till 80% och helst lokalt odlat
● ett starkt försvar av allemansrätt och strandskydd
● att våtmarker återskapas och att skogen ska få bli äldre



Barn och unga
Vi vill ge alla barn en ärlig chans att växa. Elever med olika
bakgrund ska kunna mötas. Skolan behöver vara jämställd
och trygg. Barn som riskerar att fara illa ska få hjälp i tid.
Förskolan och skolan ska ha de resurser som behövs för att
möta varje elevs behov. Vi vill öka möjligheterna för all
skolpersonal att utvecklas. Vi säger nej till vinstutdelande
skolor.

Miljöpartiet i Falun verkar för...
● större resurser till skolan
● lagom stora och individanpassade grupper i förskola och

skola
● att stärka elevhälsans främjande och förebyggande

arbete
● skolgårdar som lockar till rörelse samt säkra gång- och

cykelvägar
● att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla

Elisabeth Åsenius
andranamn



Äldreomsorg
Alla ska ha makt över sitt eget liv. Omsorgen ska utgå från
individens behov och önskemål. Den som vill bo kvar hemma
ska få tillgång till bra hemtjänst och personal man känner
igen. Personalens arbetsvillkor behöver också bli bättre. Den
som inte kan eller vill bo kvar hemma ska kunna hitta ett
boende som passar. Kommunen ska underlätta kooperativa
och kollektiva sätt att bo. Vi vill motverka ensamhet och
underlätta att gamla möter unga.

Miljöpartiet i Falun verkar för...
● mer förebyggande hälso- och friskvård
● fysiskt och psykiskt stimulerande aktiviteter varje dag i

veckan
● att alla äldreboenden har en omväxlande trädgård
● att äldre inom kommunal verksamhet får hjälp att

komma ut
● bättre arbetsmiljö för personalen

Linus Lindgren
tredjenamn



Landsbygd och näringsliv
Landsbygden betyder mycket för oss i Falu kommun. Vi vill
stötta lokala gröna företag inom tjänster, kultur, jordbruk och
ekoturism. Intresset för ekologiskt och lokalt odlat är starkt
och ska främjas. Servicen på landsbygden behöver förbättras.
Byskolorna är viktiga. Fler bostäder behöver byggas. Vi vill
stötta kooperativa initiativ för bostäder och företag.

Miljöpartiet i Falun verkar för...
● att bevara odlingsbar mark för vår livsmedelsförsörjning
● att vi handlar upp ekologiskt och lokalt producerade

livsmedel
● en bibehållen och utvecklad service på landsbygden och

utbyggt bredband
● att skapa minst ett markområde för en ekoby eller

liknande
● att låta medborgarna få större inflytande över

kommundelspengarna

Ett samhälle för alla
Vi ser varje människa som en tillgång. Människor som
behöver ska få snabb hjälp in i samhället genom praktik,
utbildning eller andra insatser. Kommunens personal ska
kunna ge stöd och hjälp. Vi vill återinföra kommunalt SFI.
Segregationen ska minska och delaktigheten i samhället ska
öka.

Miljöpartiet i Falun verkar för...
● fler jobb och praktikplatser till de som vill och behöver
● ett funktionsanpassat och tillgängligt samhälle
● förebyggande arbete mot våld, förtryck och trakasserier
● att behålla centrum för flerspråkighet och stötta

flyktinglotsar



falun@mp.se
mp.se/falun
facebook.com/mpfalun
instagram.com/mpfalun

Vill du bli medlem?
mp.se/bli-medlem →

Från vänster: 1. Maj Ardesjö, 2. Elisabeth Åsenius,
3. Linus Lindgren, 4. Maria Petri, 5. Elvis Ärnlöv,
6. Annica Ericson, 7. Jonas Åsenius, 8. Karolina Brosché,
9. Kenth Carlson, 10. Anett Kero, 11. Richard Holmqvist,
12. Birgitta Petterson Frank




