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Miljöpartiet de gröna i Österåker

För ett hållbart 
Österåker - på riktigt 
 
Miljöpartiet vill att Österåker ska 
vara en modern hållbar kommun 
som är klimatneutral 2035. Kom-
munen ska erbjuda god livskvalitet 
med fin natur, en attraktiv skola 
och stöd och omsorg för de som 
behöver det.   

Vi tar klimatfrågan på allvar
Miljöpartiet är det enda partiet 
som tar miljö- och klimatfrågan 
på allvar. Klimatförändringen är ett 
faktum, liksom förlusten av arter 
och livsmiljöer. Hur allvarlig krisen 
blir beror på vår förmåga att snabbt 
ställa om samhället. 

En rik natur 
Miljöpartiet vill ha rika skogar, inte 
trädplantager. Skärgårdens  
fiskbestånd ska skyddas,  
övergödningen minska och öar-
nas natur- och kulturmiljö värnas. 
Våra sjöar, vattendrag och våt-
marker ska restaureras och göras 
tillgängliga för alla. Naturmiljöns 
känslighet måste vara en  
utgångspunkt i planering och  
exploatering. 

Klimatförändringarna är här
Vi ser redan effekter av klimat-
förändringarna, med skyfall,  
värmeböljor och fler  

klimatflyktingar, vilket kräver  
anpassningar. Det förändrade 
säkerhetsläget gör också att vi 
måste skärpa vår beredskap. 

En skola för alla
Miljöpartiet vill satsa på skola och 
barnomsorg, och tillföra de resurser 
som krävs för att alla barn ska få 
stöd. Trygga barn och ungdomar får 
vi framförallt genom att tidigt  
uppmärksamma och stödja barn 
och familjer med utmaningar. 

Alla ska med när Sverige och 
Österåker ställer om!
  

Miljö och klimat ska 
inte kompromissas 
bort
Miljö- och hållbarhetsfrågorna ska 
genomsyra all kommunal verk-
samhet, inklusive de kommunala 
bolagen, och inte minst genomsyra 
alla beslut som tas. 
 
Kommunens påverkan 
Kommunens möjlighet att  
påverka är större än många tror.  
Det handlar om allt från  
stadsplanering, byggande, trafik-
planering, till energiförsörjning. 
Kommunen ska också göra det lätt 
och roligt för invånarna att göra 
miljö- och klimatsmarta val.

• Ställ miljö- och klimatkrav i all  
kommunal upphandling.

• Bygg ut kommunen varsamt med  
hänsyn till natur och  
människor.

• Ställ miljö- och klimatkrav på 
alla exploatörer.

• Inför en rutin för cirkularitet  
avseende befintliga byggnader,  
infrastruktur, träd,  
markanvändning.

• Sätt upp solpaneler på  
kommunala fastigheter.

• Säg ja till vindkraft ute till havs.
• Inför en koldioxidbudget.
• Vägled samfälligheter och  

bostadsrättsföreningar i hur man  
energieffektiviserar.

• Satsa på planering för hållbara 
trafiklösningar.

• Fasa ut fossildrivna bilar ur  
kommunens fordonsflotta.

• Inför fastighetsnära  
förpackningsinsamling i alla  
bostadsområden.

• Minska bullernivåerna från vägar,  
särskilt 276:an.
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Säkerställ närhet till 
en rik natur
 
Miljöpartiet vill att alla ska ha  
tillgång till rik natur.  
Gammal naturskog och dess 
blåbärs- och lingonris  
försvinner i snabb takt.  
Det behövs fler skyddade områden 
och skogsbruk måste bedrivas med 
stor hänsyn till den biologiska  
mångfalden och det rörliga  
friluftslivet.  
 
Bevara landskapet 
Våra jordbrukslandskap ska 
bevaras och restaureras. Våt-
marker måste återskapas, det 
gynnar djurlivet och renar vattnet. 
Skärgårdens uppväxtområden för 
fisk ska självklart skyddas.  
Vi behöver fler marina reservat. 

• Bilda fler naturreservat, till  
exempel i Tärnanområdet.

• Bevara tätortsnära natur för 
lättillgänglig rekreation och 
naturupplevelser i vardagen.

• Skapa naturstigar med 
spänger, bänkar och  
rastplatser.

• Inrätta Röllingby naturreservat 
istället för vägreservat.

• Styr ny bebyggelse till redan  
exploaterade områden för att  
bevara jordbruksmark och  
miljöer för det rörliga  
friluftslivet.

• Ställ krav på att alla exploatörer 
anlägger artrika och vackra 
grönytor.

• Förbättra Garnsvikens  
vattenkvalitet för möjlighet till 
bad.

• Stärk strandskyddet och värna 
allemansrätten.

• Agera aktivt som kommun för 
att förbättra Östersjöns miljö.

Båtlivet gynnas med bra  
bryggor i rätt lägen  

och skyddad  
naturmiljö för härliga  

upplevelser i skärgården! Viktoria Köppä 
Runö



Skola och barnomsorg ska vara  
högprioriterad
Miljöpartiet är beredda att satsa de resurser som krävs för att  
främja barnens behov och pedagogernas arbetsmiljö.  
Många partier i kommunen säger att de vill satsa på skolan,  
men i praktiken prioriterar de flesta sänkt skatt.

• Höj andelen legitimerade lärare och förskollärare.
• Minska barngruppernas storlek i förskolan.
• Upprusta skolornas lokaler och utemiljöer och anpassa till modern 

undervisning.
• Utöka antalet platser på Österåkers gymnasium.
• Satsa mer på anpassningar för barn med särskilda behov, speciellt 

tidiga insatser.
• Förstärk elevhälsan.
• Planera nya skolor och förskolor i områden där de kommer behövas.
• Säkerställ syskonförtur.
• Genomför ett “fritidshemslyft”.
• Starta en naturskola, där klasser från skolor kan boka in sig över  

dagen.

Helfrid  
Schulte-Herbrüggen

Margretelund

Bättre planering av 
trafik och transporter
 
Vi måste satsa på klimatsmarta 
transporter. Inrikes transporter står 
för 30 % av Sveriges koldioxidut-
släpp. För en pendlingskommun är 
det därför extra viktigt att satsa på 
elektrifiering, cykling och kollek-
tivtrafik för att uppnå Sveriges 
klimatmål.  
 
Hållbara persontransporter 
Det ska vara möjligt att ha elbil 
oavsett om man bor i lägenhet, rad-
hus eller villa. Det ska också vara 
möjligt att ta sig till Roslagsbanan 
eller större busslinjer med hjälp av 
buss, cykel eller bil där det behövs. 
För dig som vill och kan cykla ska 
det vara tryggt och smidigt hela 
vägen.

• Bygg bra och säkra cykelvägar 
för våra barn.

• Se till att det finns säkra cykel-
parkeringar.

• Utveckla cykelnätet inom kom-
munen och till våra grannkom-
muner, inklusive till Arninge.

• Satsa på fler och bättre  
infartsparkeringar på  
strategiska platser.

• Bygg ut antalet laddstolpar för 
elbilar.

• Inför möjlighet att tanka med 
biogas.

• Förenkla samåkning och skapa 
incitament för näringslivet att 
satsa på bilpooler.

Satsa på fler  
infartsparkeringar 

för att  
underlätta  

resande med 
kollektivtrafik



 
Miljöpartiet vill att vården ska 
finnas nära i vardagen och finnas 
tillgänglig.  
Äldre och funktionshindrade är 
ofta utsatta och vården eftersatt. 
Kontinuitet och trygghet behövs för 
dessa grupper.  

• Skärp kraven på utförare och 
tillför mer resurser när kom-
munal upphandling görs och 
avtal upprättas.

• Säkra trygga anställningar och 
goda arbetsvillkor för perso-
nalen inom vård och omsorg. 

• Satsa på personaltäthet, kom-
petensutveckling, personalens 
språkkunskaper och bra mat. 

• Förbättra förutsättningarna 
för Socialförvaltningen för 
att den ska vara en attraktiv 
arbetsplats för kompetenta 
medarbetare och en garanti 
för rättssäker myndighets
utövning.

• Säkerställ en mix av kommu-
nala och privata utförare av 
hemtjänst, daglig verksamhet 
samt särskilda boenden.

Britt-Marie Rossiter 
Söra

Omsorg med kvalitet och valfrihet måste  
få kosta

Aktiv samverkan för 
ökad trygghet
 
Miljöpartiet anser att förebyggan-
de åtgärder är centrala för att öka 
tryggheten och tilliten.  
Att människor känner tillit till 
varandra  är viktigt för känslan av 
trygghet och social 
sammanhållning.  
Det är också lönsamt ur ett  
samhällsekonomiskt perspektiv. 
Men även åtgärder på kort sikt 
behövs.  

• Satsa på en utökad social-
tjänst och kompetensutveck-
ling inom socialförvaltningen. 

• Öka resurserna till samarbetet 
mellan socialtjänst, skola och 
polis.

• Öka resurserna till fältgrup-
pens och nattvandrarnas 
arbete.

• Ge högre bidrag till Kvinno-
jouren.

• Ta fram en plan för hur trygg-
heten kan ökas i Åkersberga 
centrum. 

• Bygg bort otrygga miljöer och 
se över till exempel gestaltning 
och belysning.

• Blanda olika typer av  
boendeformer.

• Satsa på skolan vilket är den 
enskilt viktigaste faktorn för 
att undvika brottslighet.

Tillit ger 
trygghet och  

social  
sammanhållning



En lyckad integration är 
förutsättningen för en hållbar mi-
gration. Den ger även förutsättning 
för en bra ekonomi, ett tryggt 
samhälle och stärkta mänskliga 
rättigheter. För att flyktingar som 
flyttar till vår kommun ska få en 
snabb integration i samhället och 
näringslivet behövs satsningar 
utöver de statliga bidragen.

Viktoria Köppä 
Runö

• Utred hur väl etableringen 
fungerar för att identifiera bar-
riärer för integration, speciellt 
med fokus på kvinnor.

• Utred förutsättningarna för en 
förlängd etableringstid.

• Se över och satsa på  
SFI-utbildningen så att den 
håller den kvalitet den ska, då 
språket är en av de viktigaste 
förutsättningarna för  
integration.

• Inför en integrationsfond som 
ideella verksamheter i kom-
munen kan söka medel från 
för aktiviteter som främjar 
integration genom kultur- och 
fritidsaktiviteter.

Integration ger ett hållbart samhälleLevande skärgård, både över och under  
vattenytan 
Bra kommunikationer och service 
behövs i skärgården både för att 
möjliggöra för fast boende och för 
besökare.  
Allmänhetens tillgång till stränder 
och vattendrag är också en viktig 
del i en attraktiv landsbygd och 
skärgård, det är en rättvisefråga. 
Vidare behövs lösningar för ett håll-
bart båtägande.  
Miljömålen för hav och kust måste 
prioriteras och den biologiska 
mångfalden behöver bevaras.

• Ändra skärgårdsskolornas 
upptagningsområden så de 
kan ske över kommungränser-
na och utred viss distansun-
dervisning som ett alternativ.

• Verka för att drift och underhåll 
av Ljusteröfärjan förbättras.

• Ta fram en lösning för en fort-
satt centralt belägen båtklubb.

• Bygg fler tömningsstationer 
och tvättar för båtar.

• Ge inte dispens från 
strandskyddet mer än i  
undantagsfall.

Ge inte dispens från 
strandskyddet mer än i

undantagsfall



 

Rusta för framtiden, en kommun med 
motståndskraft 

Miljöpartiet vill rusta för framtiden. Vi behöver planera för  
effekterna av klimatförändringarna, såsom översvämningar, 
värmeböljor, skyfall och höjda havsnivåer.  
Vi måste ha fokus på de som drabbas värst: barn, sjuka och 
äldre. Omsorg om dessa måste fungera även i en kris.  
Klimatflyktingarna kommer att bli fler.  
 
Fokus på integration 
Miljöpartiet vill därför planera för ett robust flyktingmottagande 
med fokus på integration. Att rusta för framtiden är också att 
säkra energiförsörjning, livsmedels och dricksvattentillgång, 
inte minst i händelse av konflikter i vårt närområde.

Björn 
Schulte-Herbrüggen

Margretelund

• Ta fram en genomtänkt krisplan.
• Ta fram en genomtänkt klimatanpassningsplan.
• Planera för en bra inomhusmiljö vid extrem-

värme på äldreboenden, skolor och förskolor.
• Ordna bra flyktingboenden.
• Ta ansvar för att nyanlända ska få möjlighet att 

bo kvar i kommunen.
• Möjliggör lokal elproduktion som är oberoende 

av det storskaliga elnätet.
• Skydda odlingsbar mark.
• Uppmuntra lokala matproducenter.
• Säkerställ att Norrvatten har reservvattentäkter.



Tomas Krebs
Åkerstorp 

Alla ska med 
Att ställa om är inte enkelt, mycket 
förändras. Därför måste vi se till att 
alla kommer med när vi alla  
anpassar oss för klimatets skull 
och för framtiden.

Kultur och fritid ger 
hållbara  
kommuninvånare 
Ett rikt utbud inom kultur och en 
meningsfull fritid är viktigt, både 
för ungdomar och äldre. Satsningar 
idag lägger grunden för framtiden.
 

• Satsa på fritidsgårdarna och ett 
”Ungdomens hus”, där  
aktiviteter kan samlas under ett 
tak.

• Starta upp en Komtek-verksam-
het för teknikintresserade unga.

• Bygg en parkourbana och  
utöka skateparken.

• Satsa på underhåll och utveck-
ling av mountainbikespår,  
vandringsleder och klätterleder.

• Bygg en ny simhall.
• Bevara naturområden för 

rekreation, köp upp centralt 
belägen skog.

• Inför en fritidsbank eller  
sportotek, för utlåning av  
utrustning.

• Sänk avgifterna för barn i musik-
skolan och inför subventionering 
av pensionärer i musikskolan på 
samma sätt.

• Prioritera biblioteksverksam-
heten, också i skolorna och i 
skärgården.

• Uppgradera hundrastgårdarna 
och bygg fler.

Kenneth Johansson 
Hacksta

Bygg en ny
simhall &  

parkourbana
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Elisabet Wallgren 
Svinninge

Mattias Lafvas 
Hacksta


