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Omställning till 
en klimatsmart kommun

Klimatfrågan är vår tids största och mest akuta
utmaning. De beslut vi tar nu är avgörande för framtiden
och för oss nu i Piteå. Vi har redan tagit många steg på
vägen för ett ett mer hållbart Piteå och står nu på
tröskeln till flera viktiga framtidsprojekt. Agenda 2030
och Parisavtalets åtaganden ska vara styrande för
samtliga förvaltningar och vi ska ständigt hitta nya
vägar för att minska utsläpp och vår miljöpåverkan.

Följ oss på sociala medier eller ta kontakt om ni vill veta
mer. Allt vad vi vill för Piteå ryms inte i denna folder.

Nr #1

Kommunkandidat

Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/MiljopartietPitea: 



✅All samhällsplanering ska ta höjd för ändrat klimat och utgå från att bidra till så
lågt klimatavtryck som möjligt 

✅Tydligare etiska och miljömässiga krav i offentliga upphandlingar

✅Verka för att kommunen främjar grön industri och innovationer i hela kommunen

✅Öka självförsörjningsgraden samt markant mer svensk, närproducerad och
ekologisk bra mat inom skola och omsorg

✅Minska matsvinnet i skola och äldreomsorg och inför möjligheten att köpa
överbliven mat till självkostnadspris (klimatlådor) på alla skolor och boenden

✅Förbättra återbruk och återvinning inom kommunens verksamhet. Inredning av
kommunala lokaler bör i hög grad vara second hand.

✅Att återvinning ska kunna ske så nära hemmet som möjligt med fler och bättre
fungerande återvinningsstationer i hela kommunen

✅Verkställ utrivningen av kraftverket i Lillpiteälven. Säkerställ fiskarnas
vandringsvägar för reproduktion i våra älvar och vattendrag

✅Placera solceller på alla lämpliga kommunala fastigheter 

✅Underlätta för fler laddstolpar för elbilar. Det ska gå att ladda bilen vid alla större
kommunala parkeringar

✅Ta fram och jobba med lokala koldioxidbudgetar för att åskådliggöra hur läget ser
ut idag och vad som behöver göras för att minska vårt klimatavtryck

✅Trygga både nya vattenledningsnät och öka takten på reinvesteringar i gamla
ledningar samt säkra vattenförsörjning

Vi vill bland annat:



Vi måste bygga livsmiljöer i stad- och
landsbygd

Nu när norra Sverige genomgår en stor
nyindustrialisering  så ska vi verka för att omställningen
sker på ett hållbart och rättvist sätt. Vi ska satsa på att
göra Piteå till en riktigt attraktiv kommun att bo i, med
fokus på rikt kulturliv, goda uppväxtvillkor för alla barn
och för en levande landsbygd. Vi måste bygga
livsmiljöer-  inte bara ställen där människor ska bo.
Parker för rörelse, vila och lek. Platser för kultur och
möten och vi måste göra mer för att underlätta för
föreningslivet som idag tar stort ansvar för välfärd och
kultur.

 Kommunkandidat

Nr #2



✅Piteå ska alltid utvecklas med människa och miljö i centrum

✅ Rusta upp och utveckla parker för lek och rekreation. Gör Norrstrand till något för alla.

✅Förbättra kollektivtrafiken inom hela kommunen.  

✅ Bygga varierat och med stort fokus på kringliggande miljöer 

✅ Verka för olika valbara boendeformer för pensionärer, så som tillgänglighets-
anpassade små bostäder, kollektivboenden och trygghetsboenden

✅ Säkra kompetensförsörjningen i äldreomsorgen och satsa på förbättrad arbetsmiljö i
välfärdsyrkena

✅Fortsatta satsningar på gång- och cykelvägar

✅ Kvalitet  och öppenhet i flyktingmottagandet. Ta vara på kompetensen hos de som
kommer hit genom validering och möjlighet till praktik och utbildning. 

✅Införa som mål att Piteå kommun kraftigt ska uppvärdera och verka för bättre
arbetsmiljö inom omsorg och välfärdssektor.

✅ Att Piteå kommun ska stödja kooperativ, sociala företag, ideella föreningar etc. som
vill sköta olika slags service i kommunen

✅Ökat ekonomiskt stöd till föreningarna. Förenkla ansökningsprocessen för kultur- och
föreningsbidrag, så att fler kan ta del av stöden. 

✅Att kommunens goda möjligheter till friluftsliv och naturnära upplevelser ska tas
tillvara i nära samarbete med näringslivet

Vi vill bland annat:



Ett samhälle som är bra för barn och
unga är bra för alla!
Barnens bästa ska vara utgångspunkten när vi steg för steg
bygger ett hållbart Piteå. Varje barn som växer upp i vår kommun
ska få den stöttning av samhället som just hen behöver för att
växa upp till en vuxen med medkänsla och ansvar för sin omvärld.
Barns behov och ungas åsikter ska värderas med respekt och
barn ska kunna röra sig tryggt till fots, på cykel,
med kollektivtrafik och på skolan. Miljöer där barn vistas ska vara
giftfria, kreativa och uppmuntra till lek och lärande. Utbildning är
en investering för framtiden så vi vill att Piteå verkligen satsar på
att bli en utbildningsort i framkant!

 Kommunkandidat

Nr #3



✅Öka ungas inflytande över sin vardag, skolmiljö och över samhällsutvecklingen -

✅Satsa stort på att förebygga psykisk ohälsa och stress bland unga

✅Skapa fler mötesplatser och mer fritidsverksamhet för ungdomar både i centrala 
 Piteå och ute i byarna

✅Starta ett fritidsbibliotek för utlåning av utrustning för idrott, lek och fritid

✅Satsa på individuellt stöd tidigt för elever med särskilda behov och stärka
skolans förutsättningar att vara en skola för alla

✅Satsa på Piteå som utbildningsort - fler attraktiva utbildningar i samverkan med
näringsliv och universitet

✅Satsa på Campus, Musikhögskolan och de kreativa näringarna

✅Verka för att göra kulturen mer tillgänglig för alla

✅Satsa på ännu mer kultur- och naturutflykter i skola och förskola

✅Aktivt arbeta mot alkohol- och drogmissbruk och mobbing genom satsning på
förebyggande arbete

✅Kollektivtrafiken måste förbättras och ska vara så billig som möjligt för alla,
framförallt för barn, ungdomar och pensionärer. 

Vi vill bland annat:



Alla ska känna delaktighet 
och framtidstro i Piteå!
Alla ska med när Piteå ställer om. Mer jämlika
samhällen fungerar bättre. Vi vill stärka arbetet med
social hållbarhet i kommunen, för ett tillgängligt Piteå
där allas lika värde står i centrum. Det kräver att
människor har sina grundläggande behov
tillgodosedda, känner tillit och är delaktiga i
samhällsutvecklingen. Då står vi som samhälle bäst
rustade för att möta såväl klimatomställningen som
de högerkonservativa krafter som är på frammarsch
på flera håll i världen. 

Bli medlem. Piteå


