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Miljöpartiets politik innebär ansvarstagande för 

ekonomin inom naturens ramverk. Vi skapar långsiktig 

hållbarhet för människa och miljö - ett jämlikt, jämställt 

och grönt samhälle. 
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Varberg är en positiv plats i Halland, Sverige och Världen. De flesta som bor här har det bra 

och mår bra. Fler vill flytta hit vilket är väldigt bra, på så sätt att en större befolkning ger 

underlag för mer kultur, kreativitet, företagande, nöjen m.m. Men det ställer också stora krav 

på att utvecklingen sker hållbart i alla aspekter. Ekologin är det fundament vi bygger våra goda 

liv på. Verksamheter som ska premieras är de som agerar hållbart och gör små ekologiska 

fotavtryck. I det socialt hållbara Varberg använder vi resurserna så att alla människors 

kompetens kommer till nytta och att alla får möjlighet att känna sig sedda och behövda. Vi vill 

att alla ska med när vi ställer om!  

 

[Ekonomi betyder hushållning. Hushållning 

med reella resurser. Det mänskliga 

administrativa påfundet för detta är pengar. 

Dessa ska genereras och användas för de 

ändamål som bygger ett starkare samhälle. Vi 

kallar det skatt och det förpliktigar att användas 

klokt. 

Det är viktigt att föra politik som för oss framåt.  

Ett steg fram och två tillbaka för oss inte framåt. 

Därför kan inte pengar/skatt genereras genom 

att missbruka varken miljö eller människor. 

Vi tycker det borde vara självklart att 

verksamheter skall göra mer nytta än skada. 

 

Miljöpartiet vill 

● Att kommunen verkar för ett strikt klimatfokus 

● Hållbarhetsprogrammet skall vara styrande på ett tydligare sätt 

● Vara den starka kraften för att miljöfrågorna alltid finns med vid viktiga beslut  

● Att Varbergs kommuns koldioxidbudget har åtgärder som ligger i linje med 

Parisavtalet 

 

 

 

Tillgången till rent vatten och grundvatten är livsviktigt för ett fungerande samhälle. Det är 

oroande att grundvattenbristen generellt ökar och att allt fler orter drabbas av vattenbrist 

under sommarmånaderna. Vi måste göra insatser för att trygga att vårt grundvatten är säkert 

att dricka och att vattnet vi tar från sjöarna är friskt. 

 

Havet är Varbergs kanske största tillgång. Det kräver att vi också har en plan för vårt kust och 

havsområde.  
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Miljöpartiet vill 

● Att kommunen verkar för att minska övergödning, nedskräpning och gifter som 

släpps ut i miljön. Mätningar måste genomföras mer frekvent och åtgärder tas fram 

samt att resurser ökas om nya ämnen som exempelvis PFAS. 

● Öka skyddet av vårt dricksvatten och säkra våra reservkällor 

● Verka för ett rent hav genom att kommunen tar hand om vårt dagvatten, exempelvis 

genom att skapa fler vattendammar som renar dagvattnet 

● Förstärka miljöövervakning i samarbete med ideella föreningar. 

● Inkapslande av föroreningar i hamnbassänger, åutlopp/deltan 

● Följa upp och utveckla bättre metoder för att minska nedskräpning i vatten och 

kustmiljö 

● Öka kompetensen och utbilda inom strandskyddstillstånd för att minska felaktiga 

dispenser ges. 

 

Det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser är att det skapas så lite avfall 

som möjligt. I ett grönt Varberg moderniserar vi avfallshanteringen och sluter kretsloppen. 

Det som slängs och sorteras bort i kommunala verksamheter samt på företag kan få nytt liv i 

ett återbrukscenter där man arbetar med kreativt skapande och modern teknik i kombination 

med återvunnet material. 

Miljöpartiet vill 

● Underlätta för varbergarna att återvinna och bidra till en god miljö, ex. genom att ha 

en återvinningsbil som hämtar upp på landsbygden 

● Underlätta för småföretagare att kunna slänga och sortera på de kommunala 

återvinningsstationerna. 

● Starta ett rekreativt återbrukscenter och stödja andra verksamheter där återvunnet 

material blir till nya produkter eller återanvänds. 

 

 

Livsmedel! Ordet säger allt. Förutsättningen för goda och hälsosamma liv. Men vår mat står 

för en stor påverkan på miljön och klimatet. Miljöpartiet vill göra det möjligt för fler att äta 

ekologisk, vegetarisk och lokalproducerad mat. Vi vill se till att vi kan producera mat även i 

framtiden. Då behöver vi bruka marken på ett mer hållbart sätt. Vi vill miljöanpassa svenskt 

jordbruk och menar att allt jordbruk på sikt ska vara ekologiskt. 
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Miljöpartiet vill 

● Uppmuntra utvecklingen av det hållbara jordbruket och verka för att giftfri 

närproducerad mat serveras till våra barn genom att ha minst 60 % ekologiska 

råvaror i skolmaten och fler svenska råvaror 

● Utreda hur kommunen kan stötta lokal, ekologisk livsmedelsproduktion och 

underlätta inköp av ekologiska och lokalproducerade råvaror. 

● Bidra till ökad självförsörjningsgrad  

● Att människor får bättre hälsa genom mat 

 

Mångfalden av arter är inte bara oändligt 

vacker, den är livsnödvändig för dig. Men 

just nu pågår den största utrotningen av 

arter i mänsklighetens historia.  

 

För oss är det viktigt att skydda värdefull 

natur och bevara den biologiska 

mångfalden. Mycket återstår som vi kan 

rädda. Vi behöver levande, rika skogar. Då 

måste vi ge skogen möjlighet att utvecklas 

och bevara de växter och arter som bor där. Vi måste ta vara på de resurser vi har genom att 

till exempel skydda våra bokskogar, gammelskogar och annan värdefull natur. 

Vill du vara en del av mångfalden eller enfalden? 

Miljöpartiet vill 

● Att Himleån och dess omgivande natur skyddas genom att ett kommunalt 

naturreservat bildas 

● Restaurera våtmarker och fokusera på att öka den biologiska mångfalden 

● Att kommunen aktivt ska fortsätta arbeta för att de pollinerande insekterna ska öka 

genom lämpliga planteringar samt upplysning till allmänheten 

● Verka för att skydda fler naturområden genom att göra dem till reservat eller ge dem 

så kallat biotopskydd 

● Utveckla och främja biologisk mångfald i trädplantager (skogar) för att införa fler 

ytor med hyggesfria områden.  
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De sociala klyftorna i samhället behöver krympa 

och många människor bli sedda som de är. Då 

krävs både ekonomiska resurser och förändrade 

arbetssätt. Den enskilde ska känna att stödet 

finns inom räckhåll utan alltför mycket 

byråkratiska hinder. Om inte hinder kan tas bort 

av lagmässiga skäl måste 

hinderöverklättrarhjälpspersonal (Ja ordet 

finns. Du läste det just. Och vi har hittat på det.) finnas tillgänglig. 

 

I skolan läggs en del av grunden för resten av 

våra liv. Eftersom vi är olika måste skolan 

organiseras så att alla olikheter får rättvisa 

förutsättningar att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. På så sätt når fler längre. Vi 

tycker att kompetent personal ska ges utrymme 

att lösa detta. En bra skolgång skapar 

valmöjligheter på arbetsmarknaden, medan en 

dålig skolgång riskerar att stänga dörrar till både 

jobb och bostad och kan leda till ett liv i 

utanförskap. 

 

Tidiga insatser är avgörande för att ge alla barn 

den chans de förtjänar.  

 

En grupp vi särskilt vill fokusera på är unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer, NPF, 

då de oftare hamnar i svårigheter. Det är viktigt med rätt kunskap där de ungas behov styr 

detta arbete. Det krävs investeringar för att utveckla skolan, vilket kommer ge betydande 

vinster för individ och samhälle. 
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För att må bäst i de övre åren behöver samhället lyssna till den enskildes behov. En variation 

av boendeformer behövs. Vi är alla olika och behöver mötas utifrån det. Lyhördhet för 

individen och ett system som har marginalen att möta var och en är superviktigt. Kortsiktig 

ekonomi ska aldrig vara en styrfaktor. 

Miljöpartiet vill 

● Komplettera den vanliga ekonomiska styrningen genom att göra mer sociala 

investeringar. En rejäl satsning på förebyggande arbete och även för redan utsatta 

med hjälp av riktade insatser 

● Att barn i förskola och skola med särskilda behov ska få snabb och rätt hjälp. Vi vill 

öka personaltätheten och säkra kompetens inom området 

● Stärka elevhälsan, säkerställa god tillgång till kuratorer och skolsköterskor 

● Stödja och utveckla samarbetet med ideella krafter för barns goda skolgång 

● Utveckla hur vi organiserar skolan så att många fler passar in som de är 

● Vara tydliga med att eventuella vinster i en friskola ska investeras i den skola som 

gjort besparingen 

● Se över hur äldreomsorgen fungerar för mer lyhördhet till medborgaren. 

● Hemtjänst och äldreomsorg ska vara kvalitétsstyrd, arbete ska ske med tillit till 

personal med fokus på kvalité. Mätinstrument för tidssatta arbetsuppgifter måste 

vara ett hjälpmedel och ska inte användas som styrmedel. 

● Förbättra personalens arbetsmiljö och anställningstrygghet i syfte att få högre 

kontinuitet i personalens sammansättning. 

● Det behövs bättre planering och framförhållning både inom äldreomsorg och 

byggandet av boenden. 

Vårt samhälle har långt kvar i arbetet för ett jämställt och jämlikt samhälle även om vi har 

åstadkommit mycket. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället. 

För att skapa förändring och ett mer rättvist samhälle måste det arbetas med jämställdhet och 

mångfald på flera nivåer och områden. Jämställd och jämlik arbetsmarknad, vård, omsorg och 

utbildning för att nämna några. Varberg ska vara en inkluderande stad som är öppen för alla. 

Vi ser olikheter, olika bakgrund och olika erfarenheter som en tillgång som ska tas tillvara. 

 

Miljöpartiet vill 

● Att kommunen säkerställer och fortsätter utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet 

för både kommunens anställda och för kommunens invånare 

 

● Fortsätta med samt stärka arbetet med att motverka våld i nära relationer samt 

sexuella trakasserier 

● Att kommunen arbetar för att förbättra arbetsmiljön, lönerna och 

anställningsvillkoren för personal inom kvinnodominerade yrken, såsom inom vård 

och omsorg 
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● Att förstärka det normkritiska arbetet inom förskola och skola  

● Skapa bättre förutsättningar för kvinnojourernas arbete  

● Att kommunen arbetar för en ökad kunskap inom hbtqi inom kommunens 

verksamheter  

● Att kommunens verksamheter aktivt arbetar för att motverka funkofobi, hbtqi-fobi 

och rasism 

 

 
Kultur och fritid är viktiga delar i ett samhälle som främjar utveckling, kreativitet och 

välmående bland medborgare. Som en del i att bli Västkustens Kreativa Mittpunkt är kultur 

och fritid ett viktigt inslag. Detta både för att utveckla kommunen för medborgarna samt för 

att öka attraktionen för 

besöksnäringen. Det är också 

viktigt att kulturen verkar i hela 

kommunen och vi vill därmed 

göra en satsning för kultur på 

landsbygden.  

 

Det är bra för både kropp och själ 

att röra på sig och därför är 

möjligheten att kunna 

idrotta viktig. Hälsa och 

välmående får inte bli en 

klassfråga utan alla ska ha 

möjlighet att testa på olika fritidsaktiviteter. Idrottsföreningar är en fantastisk resurs för barn, 

unga och äldre från olika bakgrund och kulturer. Idrott förenar. Det finns också de som 

föredrar ensamidrott och spontanidrott vilka också ska ges ökade möjligheter. 

Miljöpartiet vill 

● Att kultur ska vara tillgängligt och finnas på landsbygden 

● Att det ska bli mer resurser till kulturskolan för att minska långa köer till 

eftertraktade kurser 

● Införa en fritidsbank där möjlighet ges att låna material till olika 

sporter/fritidsaktiviteter 

● Att det ska finnas fler lokaler för kulturella ändamål, till exempel för ateljéer och 

replokaler 

● Tillföra resurser till Idrottsrådet 

● Öka möjligheterna för spontan och ensamidrottande 

● värna kulturens frihet genom att vidta åtgärder för att värna och utveckla principen 

om armlängds avstånd mellan politiken och kulturen för att politiken inte ska styra 

kulturens innehåll eller form 
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● göra det lättare för alla människor att ta plats i kulturlivet, exempelvis personer med 

funktionsnedsättning 

● att kultur och litteratur ska finnas på olika minoritetsspråk 

●  

Vi vill ha en hållbar och levande stad där bostäder och transporter ger möjlighet till naturliga 

möten människor emellan. I alla utvecklingsprojekt ska gång, cykel, och kollektivtrafik ges 

företräde gentemot biltrafik. 

För oss är det avgörande att byggnation blir hållbar i alla aspekter. Bostadsmarknaden är på 

väg mot en prisnivå som riskerar att exkludera många, både singelhushåll och familjer. Vi står 

också inför utmaningen att möta behovet av fler bostäder men med minimal påverkan på 

klimat och miljö. Tillgänglighet till bra transporter till jobb, service, nöjen och till och från 

hemmet är avgörande för trivsel och god ekonomi. För att komma framåt i dessa centrala 

frågor vill vi bygga fler klimatsmarta bostäder, för alla grupper i samhället. 

Miljöpartiet vill 

 

● Öka inslaget av träbyggnation och grön betong 

● bygga fler bostäder som fler har råd med 

● Skapa en god ljudmiljö genom detaljplanering, arkitektur och grönska. 

● att alla barn ska få växa upp med ren luft, även inne i våra städer. Inför bilfria gator 

och fler gröna miljöer i innerstaden. 

● att kostnaderna för parkering ska belasta den som använder parkeringsplatsen och 

inte belasta hyror, boendeavgifter eller det allmänna. 

● Förtäta med syfte att använda redan ianspråktagen mark 

● Fokus på att bevara Varbergs kulturhistoriska byggnader för att stadens karaktär  

skall bevaras 
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Cykeln är smidig och bra för hälsa och miljö. Vi vill se 

bättre och fler cykelbanor så att blir det enklare att välja 

cykeln framför bilen. 

 

Miljöpartiet vill bygga ett Varberg som skapar 

möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. Vi vill satsa 

på ökat utbud och färre förseningar. Målet är att fler ska 

välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas 

på biltrafikens bekostnad. I kollektivtrafiken ska man 

kunna åka därifrån man är dit man ska inom en rimlig 

tid när man behöver det.  

 

Miljöpartiet vill 

● Stimulera innovativa lösningar för minskad biltrafik och gynna kollektivtrafik samt 

gång och cykel 

● Tydligare reglering av hur uthyrningsföretagen tar ansvar för hyrcyklars parkering. 

● Att kollektivtrafiken ska vara pålitlig och tillgänglig 

● Att cykelnätet särskiljs samt att vi bygger snabbcykelstråk 

● Inventera och åtgärda farliga passager i cykelnätet 

● Att de transporter som görs sker på ett hållbart sätt 

● Göra fler områden attraktiva med utbyggd kollektivtrafik 

● Följa Trafikstrategin. Prioriteringsordning: Gång/cykel-Kollektivtrafik-Bil. 

 


