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Grön ideologi – solidaritet i handling

Miljöpartiet de gröna vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt

djupa beroende av varandra. Vi strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att

försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vår politik bygger på en 

helhetssyn - allt hänger ihop. 

Miljöpartiets ideologi grundar sig i våra tre solidariteter:

• solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

• solidaritet med kommande generationer

• solidaritet med världens alla människor

Världen och mänskligheten är mitt i en förändring. Många har redan börjat göra medvetna 

val för att leva solidariskt och miljövänligt. Människor, företag och organisationer lanserar 

idéer för en bättre värld. Förändringar kräver engagemang men hela ansvaret kan inte 

ligga på enskilda individer. Samhället är något människor skapar tillsammans. Politiken är 

nyckeln till förändring och måste visa vägen till ett hållbart samhälle.

Vi tror på mångfald, och det är en av den gröna rörelsens styrkor. Vi är ett feministiskt parti

som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i 

samhällsbygget. Varje människa har rätt att vara och växa till den individ som hen vill vara.

Vi är övertygade om att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är 

grunder för ett rättvist samhälle.

Det finns många sätt att vara grön på. Vi förenas av den gemensamma uppgiften att forma

vårt samhälle för en ny tid. I det här häftet kommer du kunna läsa om hur vi vill ställa om

Alingsås till en hållbar kommun.

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Bekämpandet av klimatförändringarna, med kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser, 

och omfattande klimatanpassningar, är våra mest prioriterade frågor. Vi vill också verka för

en hållbar stadsplanering, att Alingsås kommun minskar sin negativa miljöpåverkan och 



bevarar en levande natur, frisk luft och friskt vatten. Samtidigt som staden förtätas med 

mer centrala boenden är det viktigt att bevara gröna ytor i centrum. Det klimatsmarta 

byggandet ska utvecklas och vi ser kommunens fastighetskoncern som ett viktigt 

instrument och som förebild i den omställning för klimatet som behöver ske nu. Vi vill öka 

framkomligheten för cyklister och fotgängare, på bekostnad av utrymmet för bilar.

Kommunen ska:

–skapa fler gågator, det vill säga bilfria gator,

–ha en mycket restriktiv parkeringsnorm,

–utveckla Stora Torget till en mötesplats för människor, 

–bevara jordbruksmark, samt skydda artrika och strandnära områden, 

–kraftigt bygga ut antalet laddstationer i hela kommunen,

–enbart använda fossilfria fordon i kommunens fordonspark,

–öka nybyggnadstakten av hyresrätter,

–skapa fler sammanhängande, breda och säkra cykelvägar,

–anta en koldioxidbudget,

–utlysa klimatnödläge,

–öka kraven på klimatanpassningar för fastigheter och infrastruktur i kommunen, 

–köpa skyddsvärd mark, 

–bruka sin skog genom hyggesfritt skogsbruk,

–främja den biologiska mångfalden,

–öka andelen kollektivtrafikresor till Hemsjö, Ödenäs och Bjärke,

–subventionera fritidskort för ungdomar under sommarlovet, 

–främja hållbart och energieffektivt byggande,

–säkerställa att egna byggnader är självförsörjande på förnyelsebar energi,

–öka självförsörjningsgraden på livsmedel inom de egna verksamheterna,

- uppmana till resurshushållning och ökad återanvändning, samt

- fortsätta arbetet för förbättrad vattenkvalitet i kommunens alla vattendrag.

BARN OCH UNGA

Barn och unga är vår framtid och de förtjänar de bästa förutsättningar vi kan ge dem. 

Genom förskolan och skolan kan vi stödja deras utveckling, motverka samhällets 



ojämlikhet och därigenom skapa förutsättningar för ett bättre samhälle. Vi tror på en skola 

för alla. En skola där alla får det stöd och den stimulans de behöver för att nå inte endast 

grundläggande krav utan hela sin potential.

Barn ska få vara mer delaktiga i att utforma samhället

- Barnkonventionen ska genomsyra kommunens verksamhet 

och alla beslut. 

- Barnkonsekvensanalyser ska genomföras inför alla beslut som rör 

barn.

- Barn och elever ska få vara med och ha synpunkter på hur skolan och närmiljön

utformas.

Bra arbetsmiljö för barn, elever och personal

- Barn- och elevgruppernas storlek ska minskas i förskola, skola och fritidsverksamhet.

- Miljön och lokalerna i skolan och förskolan ska vara utformade för studiero och arbetsro 

för såväl barn, elever som personal.

- Maten som erbjuds i förskolan och skolan ska vara av god kvalitet med hög andel 

närodlat, ekologiskt och vegetariskt. Lokal tillagning ska ske i så stor utsträckning

som möjligt.

- Förskolor och skolor ska aktivt arbeta med att minska matsvinnet i sina verksamheter.

Barn och elever som mår bra lär sig mer

- Fysisk aktivitet leder till bättre resultat och bättre hälsa. Vi vill möjliggöra för fler tillfällen 

till fysisk aktivitet i skolan, i undervisningen och på raster.

- Barn och elever i behov av stöd ska få den hjälp de behöver genom tidiga och 

samordnade insatser. 

- Den organiserade samverkan mellan förskola/skola, familjecentraler, BVC, socialtjänst 

och polis  ska förstärkas.

- Mer resurser ska tillföras elevhälsan i syfte att tidigt kunna förebygga psykisk ohälsa 

och alkohol- och drogmissbruk.

- Kommunen ska arbeta aktivt för att minska antalet “hemmasittare” och se till att dessa 

elever får det stöd de behöver för att klara sin skolgång.

En jämlik skola för alla

- Skolan ska vara läxfri. Om läxor finns så ska hjälp erbjudas.



- Genusperspektiv ska genomsyra verksamheten för att motverka negativ 

normbildning och för att uppnå ett jämställt samhälle.

- Alla barn ska ges möjligheter att genomgå grundskolan med 

fullständiga betyg.

- Vi vill inte ha skolor som drivs av vinstintresse, däremot en mångfald av utövare och 

pedagogiska inriktningar. 

VÅRD OCH OMSORG

Allt fler av oss blir allt äldre och blir i behov av vård och omsorg. Människor i alla åldrar 

med funktionsvariationer har också behov av vård och omsorg. Vår gröna människosyn 

innebär ett ansvar för samhället att möta varje människas behov och låta hen ta den plats i

samhället som är möjlig. All vård och omsorg är beroende av kompetent personal.

Därför vill Miljöpartiet i Alingsås att:

- Det ska vara attraktivt att arbeta inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

- All personal ska ha rätt till heltidstjänst, med möjlighet till deltid, om så önskas. 

Timtjänstgöring ska minimeras.

- Kommunen ska inte använda sig av delade turer.

- Kompetensutveckling ska ingå som en självklar del i arbetet.

- Mentorskap och bra introduktion för nyanställd personal är viktigt för en hållbar 

arbetsmiljö.

- Den medicinska kompetensen inom kommunal vård och omsorg ska utökas, då mer 

avancerad medicinsk vård ges idag än tidigare.

En stark gemensam välfärd ger människor frihet.

- Kommunalt utförd personlig assistans ska inte läggas ut på entreprenad. Möjlighet till 

privat assistans ska kvarstå.

- Möjlighet till hospicevård i livets slutskede ska erbjudas i närområdet.

- För att bryta ensamhet och isolering ska kommunen kunna erbjuda flera sociala 

mötesplatser.

Livskvalitet och hälsa

- Kommunens boenden ska servera närproducerade och ekologiska livsmedel.

- Det ska finnas tillgång till trädgård och grönytor på boenden.



- Kulturutbudet på boenden skall anpassas till de boendes behov, gärna i samverkan 

med ideella organisationer.

- Anhörigvården är omfattande och anhörigvårdare behöver få bättre stöd.

- Socialtjänsten skall aktivt satsa på förebyggande insatser för sina målgrupper.

- Möjligheten att få stöd från Föräldrarådgivningen utan föregående biståndsbeslut 

skall återinföras.

- Funktionen personligt ombud skall återinföras.

INTEGRATION

En lyckad integration leder till positiva effekter både på den sociala och den ekonomiska

hållbarheten. Därför är det viktigt att Alingsås arbetar för integrationen ska bli så bra som

möjligt. Många flyktingar kommer från svåra förhållanden och har stora behov. Några är

analfabeter och kommer från ett samhälle mycket olikt vårt. Det ställer krav på

svenskundervisningen och etableringen. Andra metoder än de sedvanliga behöver

utarbetas.

Miljöpartiet i Alingsås vill

- Kommunen ska förstärka utbildning och arbetsmarknadsåtgärder som är anpassade till 

de behov som finns hos flyktingar för att fler ska få sysselsättning.

- Så många flyktingar och invandrare som möjligt ska lära sig svenska och få en egen 

försörjning.

- Satsa på att ge flyktingar extra stöd och bidra till att de får en meningsfull fritid, gärna i 

samverkan med ideella föreningar.

- Statliga bidrag som är avsedda till flyktingar och integration ska endast användas för 

ändamålet.

- Kommunen ska skapa flera mötesplatser för hemmavarande föräldrar i anslutning till 

förskolan och öppna förskolan. 

- Kommunens ska framförhandla en överenskommelse med fastighetsägare om att 

betrakta försörjningsstöd och etableringsersättning som inkomst, för att flyktingar och 

nyanlända ska kunna hyra en bostad.

KULTUR, FRITID OCH UTBILDNING



Miljöpartiet vill stimulera och utveckla ett levande och oberoende kulturliv i hela 

kommunen. En aktiv kulturpolitik för museer, bibliotek, kulturskola, scenkonst, idrott och 

folkbildning ger förutsättningar för ett brett kulturutövande i Alingsås kommun. I vardagen 

är offentliga platser som bibliotek en mötesplats för alla - med böcker, ord, berättelser och 

kultur. Konstnärliga uttryck och historiska samlingar är en spegling av samhället och 

hjälper oss att förstå såväl vår samtid som vår historia.

Vi vill att:

Biblioteket

- Biblioteket skall vara öppet och tillgängligt för alla. 

- Det skall finnas ett brett utbud på både svenska och andra språk.

- Bokpresentationer av böcker på minoritetsspråk skall erbjudas.

- Skolbibliotek skall vara bemannade med utbildad personal.

- Samverkan förskola, skola och bibliotek skall stärkas.

- Ingareds biblioteksfilial ska snarast få en ny ändamålsenlig lokal.

Friluftsliv

- Möjligheten till friluftsliv och rekreation kring Mjörnstranden och andra friluftsområden 

skall skyddas.

- Fler av kommunens badplatser ska tillgänglighetsanpassas.

- Parker och grönområden i kommunen skall bevaras och utvecklas.

- Gräsytor ska omvandlas till äng, i syfte att bevara den biologiska mångfalden. 

Föreningar och studieförbund

- Föreningar, klubbar och studieförbund skall stödjas och stärkas i sitt arbete.

- Kommunen ska verka för att idrottsrörelsen skall vara inkluderande, icke-diskriminerande

och gynna mångfald.

Kultur och demokrati

- Medborgarservicen måste utökas och ett medborgarkontor ska öppnas i centrala 

Alingsås.

- Kommunens ska införa en funktion för att invånarna ska kunna komma med förslag på 

hur kommunen kan utvecklas. 



- Kommunen ska utreda möjligheten till att införa medborgarbudget, där invånarna kan 

påverka kommunens investeringar.

Utbildning

- Estetiska inslag ska öka i gymnasieprogrammen.

- Miljö-, klimat- och konsumentutbildning ska erbjudas av kommunen.

- Kommunen ska prioritera att utveckla och nå ut med SFI-utbildningen.

- Kulturskolans verksamhet ska stärkas och vara kostnadsfri.

- Kommuninvånarna ska ges ökade möjligheter att utöva skapande kulturaktiviteter.

- Kulturen i kommunen ska vara fri och oberoende.

NÄRINGSLIV

Alingsås är beroende av människors produktivitet och skapande. Miljöpartiet de gröna vill

verka för ett samhälle där det är lätt att starta företag. Vi tror på blandade former för

företagande där aktiebolag, sociala kooperativ och små och stora företag har lika möjlighet

att växa och utvecklas. Miljöpartiet vill stärka möjligheten för människor med goda idéer att

starta och driva företag.

Miljöpartiet i Alingsås vill förbättra förutsättningarna för ett gott näringsliv genom 

att:

- Kommunen ska alltid erbjuda god service och dialog med företagare. Detta stöd ska 

även erbjudas på andra språk än svenska.

- Kommunen ska säkerställa att processerna för information, bygglov och tillstånd är 

snabba, lagenliga, förvaltningsöverskridande samt i enlighet med 

likabehandlingsprincipen.

- Kommunens politiker ska göra fler studiebesök hos företag för en ökad förståelse för 

företagarnas förutsättningar.

- Underlätta för nya typer av företagsformer, såsom socialt företagande, kooperativ,

intraprenader och bolagsformer där vinsten inte är det primära syftet.

- Främja utvecklingen av ett grönt, cirkulärt och hållbart näringsliv.

- Kommunen ska verka för att nya egenföretagare erbjuds kreativa mötesplatser för 

samverkan.

- Kommunen ska bidra till att det finns en god kollektivtrafik mellan

industriområden/arbetsplatser och centrum.



- Kommunen ska möjliggöra för fler företag att etablera sig på landsbygden genom att 

verka för tillgång till fibernätverk.

- Företag i kommunal regi ska vara föredömen gällande långsiktig hållbarhet, 

arbetsmiljö och jämställdhet.

- Kommunen ska erbjuda en kontaktfunktion för företagare, samt stöd och hjälp för

företagare som önskar ansöka om EU-bidrag och statliga bidrag.

Upphandling, kommunen ska:

• ställa skarpa sociala och ekologiska krav i sina upphandlingsunderlag,

• förbättra kontrollen av genomförda upphandlingar,

• använda sig av innovationsupphandling för att möjliggöra nya lösningar på 

verksamhetens behov,

• underlätta för mindre, lokala företag att vara med och konkurrera om upphandlingar i 

kommunen, samt

• vid upphandling prioritera långsiktighet före kortsiktiga intressen.

 


