
Läs mer om vår politik på
www.mp.se/tibro 

eller genom att scanna QR-koden!

Alla ska med
när Tibro
ställer om

Vi vill bygga en hållbar framtid, 
där vi människor tar hand om 
varandra och vår planet. Ett 
samhälle där alla behandlas lika 
och har samma rättigheter. Bygg 
det gröna folkhemmet med oss 

 - rösta på Miljöpartiet!

Vi gör det här 
tillsammans
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Håller du med?

En framtid att 
längta till
Grön politik påverkar alla områden 
och varje människa. Vi längtar efter 
ett grönt Tibro och har en hel del idéer 
för hur vi ska komma dit - läs mer här!

Håller du med?
Rösta på Miljöpartiet!

Fr.v.: Liselotte Larsson, Johan Örnemar, Majsan Henrysson

Våra kandidater till kommunfullmäktige

Liselotte: Jag bor i utkanten av Tibro mot Rankås 
i villa med make och jobbar som arbetsterapeut 
i Töreboda inom LSS/Socialpsyk. Jag vill att 
politiken ska förmedla hopp och värna om 
jordelivet, människor, djur och natur. Jag vill att 
vi ökar takten på omställningen. Vi kan göra det 
tillsammans!

Johan: Jag bor på en gård i Grönhult med mina 
tre barn och jobbar för Miljöpartiet. Mina 
hjärtefråor är: klimat och miljö, skola, barn, 
jämställdhet, kultur och folkhälsa.

Majsan: Jag arbetar som speciallärare på 
Ransbergs skola. De frågor som berör mig 
djupast är: klimatfrågan, integrationsarbete, 
alla människors lika värde och skolfrågor. Jag 
är orolig för en satsning på kärnkraft och vill att 
vi ska satsa på sol och vind. Är vi beredda på att 
dra ner på vår egen bekvämlighet för att våra 
barn och barnbarn ska få en framtid?

Ekologisk hållbarhet

• Öka takten i miljö- och klimatarbetet (2022 
kom Tibro på plats 210 av 290 i Aktuell 
Hållbarhets rankning)

• Bevara och utveckla Rankås

• Införa kommunal klimatbudget och minska 
utsläpp

• Servera mer vegetarisk, ekologisk och när-
odlad mat i alla kommunens verksamheter

• Främja utbyggnad av solenergi i kommunen

• Främja odlingslotter i kommunen

• Kommunens skog ska förvaltas och brukas 
hållbart och att kommunen ska verka för 
att skydda mer natur och främja biologisk 
mångfald

• Installera fler laddstolpar i kommunen

• Giftfri förskola - sanering av skadliga ämnen

• Minska matsvinn och öka återvinning

• Klimatanpassa kommunen mot extrem-
väder på grund av klimatförändringar

• Främja grönt företagande och hållbar 
turism

• Förvalta kommunens skog hållbart och 
verka för att skydda mer natur och främja 
biologisk mångfald

Social hållbarhet

• Öka resurser till skolan för att gå mot en 
skola i nationell toppklass

• Likvärdig skola - alla har rätt till en bra skola

• Mer resurser till elevhälsan - fokus på tidiga 
insatser så att alla elever kan lyckas utefter 
sina förmågor

• Mer resurser till kulturen

• Kommunala bidrag som gäller idrott och 
andra kultur- och fritidsaktiviteter ska vara 
jämnt fördelade mellan könen

• Att kommunen ser till att alla barn oavsett 
vårdnadshavarnas inkomst har möjlighet 
till en meningsfull och aktiv fritid

• Barn- och ungdomsråd instiftas för att 
stärka demokratin

• All kommunal personal utbildas i Barn-
konventionen och dess tillämpning

• Främja kommunala mötesplatser för ökad 
integration

• Nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor, 
våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck


