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Miljöpartiet de gröna i Härryda kommun är en del av en global grön rörelse som 
strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningar-
na för kommande generationer. Grunden för vår ideologi är tre solidariteter:
• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
• Solidaritet med kommande generationer
• Solidaritet med världens alla människor

Genom att i vår politik arbeta för dessa skapar vi förutsättningar för ett långsik-
tigt hållbart och demokratiskt samhälle, där vi tillsammans tar ansvar både lo-
kalt och globalt.
Du som är intresserad av ideologin bakom våra prioriteringar kan läsa mer i vårt 
nationella partiprogram: https://www.mp.se/om/partiprogram

Miljöpartiet i Härrydas vision är en hållbar och grön kommun med delaktiga in-
vånare. Vi har delat in våra prioriteringar i tre områden: grön kommun, grön sam-
hällsbyggnad och grön välfärd.
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Grön ideologi – solidaritet i handling 



Vi måste ställa om samhället så att långsiktiga lösningar prioriteras framför 
kortsiktiga vinster. I en hållbar kommun satsar vi på personalen och möjliggör 
förbättringar som ger goda resultat på sikt. Vi tror på en demokrati med aktiva 
och delaktiga medborgare. Vi vill ha ett samhälle där individen ges möjlighet att, 
efter förmåga, bidra till samhällets utveckling och där alla har lika rättigheter. 
Samhället måste stå som garant för en trygg välfärd, där alla erbjuds nya chanser 
att växa och utvecklas genom livet. 

Miljöpartiet i Härryda vill att:
• Härryda kommun tar fram och följer en koldioxidbudget, där kommunens 

koldioxidavtryck ska minska kraftigt och kommunen ska vara klimatneutral 
2030

• Härryda kommuns verksamheter senast år 2025 är fossilfria och därmed 
använder 100 procent förnybar energi

• Härryda kommun stärker sin hållbarhetskompetens för att uppnå klimat- och 
miljömål samt säkerställa möjligheterna att arbeta proaktivt med hållbarhet

• Områden med höga naturvärden förvaltas för att säkerställa att nuvarande 
och framtida generationer får ta del av kommunens fantastiska flora och 
fauna

• Möjligheterna till rekreation i naturen stärks och uppmuntras genom 
naturnära satsning såsom friluftsleder, utegym och naturlekplatser

• Kommunens avfallshantering och invånarnas möjligheter till källsortering 
anpassas för att minimera transporter och förenkla för kommuninvånarna

• Härryda kommun ska vara Sveriges mest attraktiva näringslivskommun 
för företag med ett starkt hållbarhetsfokus som till exempel cirkulära 
affärsmodeller

• Det i kommunens tätorter etableras kontorshubbar med flexplatser för 
småföretagare

• Äldres kompetens och vilja att bidra inom civilsamhället och kommunens 
verksamheter tas tillvara, och att möjligheter för detta skapas

• Barnkonventionen implementeras i allt beslutsfattande
• Jämställdhetsanalyser genomförs vid investeringar och bidragsutdelning.

GRÖN KOMMUN



GRÖN VÄLFÄRD
Välfärden ska ge människan frihet och trygghet. Ett rikt liv kännetecknas av 
självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande. Satsning 
på verksamheter för inom välfärden innebär stora mänskliga och långsiktiga 
vinster. Miljöpartiet i Härryda vill öka satsningarna på vår välfärd så att alla 
kommunens invånare får möjligheten att leva ett rikt liv.

Miljöpartiet i Härryda vill att:
• Välfärdens anslag i den kommunala budgeten ökar för att möjliggöra 

satsningar som stärker kommunen på sikt
• Barn och ungdomar erbjuds fritidskort så att de kostnadsfritt kan nyttja 

kollektivtrafiken i regionen
• Satsningar på ökad personaltäthet i förskolor och inom äldreomsorgen 

genomförs
• Kommunen behåller och utvecklar förskolor och skolor som ligger nära 

barnens hem och skapar trygga skolvägar
• Satsningar på elevhälsan genomförs genom att utöka antal skolkuratorer, 

skolsköterskor och skolpsykologer
• Maten som serveras i kommunens verksamheter ska ha ett lägre klimatavtryck
• Kommunen slutar att aktivt stötta etablering av marknadsskolor 
• Skolan ska ha tillräckliga resurser för att kunna anpassas efter elevens behov 

oavsett om det gäller extra utmaningar eller extra stöd
• Alla barn ges möjlighet till en aktiv fritid genom att exempelvis öppettiderna 

på fritidsgårdarna utökas och utbudet breddas för att passa fler
• Kulturskolan ska ges ökade resurser så att verksamheten kan erbjudas till 

fler elever
• Satsningar på naturmiljöer vid skolor (skolskogar) och grön utemiljö vid 

särskilda boenden genomförs
• Kommunen erbjuder möjligheten till palliativ vård där brukaren kan välja 

huruvida omsorgen sker antingen i sin egen bostad, på särskilda boenden 
eller på hospice

• Goda exempel från andra kommuner på framgångsrikt arbete med asyl- och 
flyktingmottagande samt integration implementeras.



GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE
Planeringen av vår kommun ska genomsyras av en helhetssyn som sätter 
människans och miljöns långsiktiga välmående i centrum. Miljöpartiet vill att 
Härryda kommun tar sig an vårt lokala mål om 1,5 procent befolkningsökning 
per år på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Infrastrukturen ska 
underlätta för kommunens invånare att göra hållbara val. Gång och cykel ska 
prioriteras som färdsätt vid planering inom våra tätorter och en väl fungerande 
och billig kollektivtrafik ska finnas. Invånarnas möjligheter att njuta av natur 
och rekreationsområden ska stärkas.

Miljöpartiet i Härryda vill att:
• Kommunen satsar på våra befintliga tätorter, där det skapas goda möjligheter 

för välkomnande mötesplatser, lokala handlare och service
• Utbyggnaden av kommunen sker utifrån befintliga tätorter och exploateringen 

vid Landvetter Södra stoppas
• Fler naturskyddsområden inrättas i kommunen 
• Kommunen tar fram ett solenergiprogram för kommunens fastigheter
• Nybyggda kommunala fastigheter är miljöcertifierade
• Det vid kommunal markanvisning/försäljning ställs krav på grön energi/

solceller 
• Kalkyler inför investeringar i samhällsbyggnad görs med ett livscykelperspektiv 

där bedömningar av andra värden och alternativkostnader tas upp
• Kommunen tar fram en gång- och cykelplan med årliga investeringar för 

bättre och säkrare gång- och cykelvägar
• Kommunanställda ska erbjudas subventionerad kollektivtrafik och 

cykelbidrag
• Det finns en välfungerande, fossilfri och billig kollektivtrafik inom vår 

kommun och mot närliggande kommuner, vilket exempelvis innebär att 
Härryda kommun ska ligga inom Västtrafiks zon A 

• Kommunen arbetar aktivt för flexibla lösningar för resor i kommunens 
glesbygd

• Kommunen uppmuntrar lokala initiativ som främjar ett hållbart resande.
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