
VALMANIFEST FÖR MILJÖPARTIET DE GRÖNA I SVENLJUNGA KOMMUN 
2022-2026 

Vi miljöpar+ster i Svenljunga vill se en modig, varm och ömsint kommunpoli+k som sä;er 
långsik+g hållbarhet och människans hälsa före kortsik+ga intressen. Alla har rä; +ll e; go; 
liv, oavse; kön, härkomst, sexuell läggning, religion, funk+onsnedsä;ning eller vilken del av 
kommunen de råkar bo i. 

Vår ideologi bygger på solidaritet med djur, natur, ekologiska systemet och alla människor på 
jorden och med kommande genera+oner. Därför måste vi kraDfullt agera för a; förhindra en 
skenande global uppvärmning. Vi vill verka för en giDfri värld, inte minst för våra barn. Vi vill 
vända resursslöseri och exploatering av naturresurser +ll bördiga åkrar, myllrande våtmarker, 
livskraDiga skogar och va;endrag. 

Vi vill a; människor ska ses som unika individer u+från deras speciella förutsä;ningar. Barns 
lärande ska s+muleras genom a; väcka deras nyfikenhet och krea+vitet. Omsorgen av 
brukare inom kommunens verksamheter genomsyras av empa+, vi ska se det friska och 
sprudlande hos varje person och bejaka de;a i samklang med brukaren själv. Vi vill se en 
blomstrande demokra+ med e; ökat medborgarinflytande och en öppen och tydlig 
redovisning av kommunens ekonomi. Vi tror inte a; poli+ker all+d har de bästa lösningarna 
utan vi vill s+mulera alla som bor i kommunen a; bidra +ll kommunens utveckling via 
medborgarförslag, dialogmöten och en mångfald av andra sä;. 

Listan (ll kommunvalet 2022-09-11 fastställdes som nedan: 

1. Lars Engström pensionär, Sexdrega 

2. Annicka Kihlberg miljöochkuturarbetare, Holsljunga 

3. Eva Allgulander småbrukare, Kalv 



4. Chris+na Nyhage kulturarbetare, Östra Frölunda 

5. Marianne Josefsson lärare, Svenljunga 

MILJÖ OCH RESURSHUSHÅLLNING 

• Va;net vi dricker och maten vi äter ska vara fria från giDer, därför ska på sikt alla 
mål+der kommunen serverar vara ekologiska och va;entäkterna vara säkrade mot 
exploatering och föroreningar. Va;net är en ändlig resurs. 

• Klimatet handlar om a; lämna eDer oss en jord som går a; leva på. Vår kommun ska 
ta si; ansvar genom a; producera förnybar energi såsom solkraD, vindkraD på 
lämpliga ställen och biogas. Vi måste spara och effek+visera elanvändningen. 
Återbrukssystem hos kommunen så a; möbler återanvänds t ex. Minska svinnet inom 
verksamheterna och främja e; ökat resande med cykel och kollek+vtrafik. 
Kommunen ska vid si; klimatarbete använda sig av kunskaperna som ICCP 
rapporterna förmedlar. 

• Ska;eintäkter ska användas så klokt och sparsamt som möjligt. Det innebär a; 
tjänster visavi kommunens invånare ska prioriteras och onödig byråkra+ ska undvikas, 
så a; vi med oförändrad ska;esats kan ge kommuninnevånarna en stärkt kommunal 
verksamhet. 

LEVANDE LANDSBYGD 

• Vi vill a; det ska finnas e; rikt utbud av skola, omsorg och kommunal service fördelat 
över hela kommunen. Vi följer arbetet i Ljunghalla skola och stödjer skolan. Vi vill ha 
fler pedagoger i förskolan så det fortsä;ningsvis ska vara möjligt a; göra små 
barngrupper. Vi vill ha kvar förskolor i de mindre orterna i kommunen. 

• Vi vill ha fungerande bredband i hela kommunen. Det krävs a; det finns service 
centra ute i bygden för a; få en väl fungerande kommun. 

• Gång- och cykelvägar ska prioriteras. 

• Vi vill a; det +llskapas bilpooler i våra orter gärna med +llgång +ll en minibuss. 

• Vi vill påverka regionen a; utöka kollek+vtrafiken på landsbygden, a; den ska vara 
anropsstyrd och a; tåget ska stanna i Hillared. 

• Vi vill a; jordbruket ska vara fri; från GMO. 

• Närproducerad livsmedelsproduk+on ska främjas för a; minska antalet transporter 
och öka kommunens grad av självförsörjning.  

• Vi vill a; kommunen upplåter mark för odling t ex kolonilo;er. 

DEMOKRATI 



• Vi vill a; personalsammansä;ningen inom kommunens alla verksamheter ska präglas 
av 

• mångfald. 

• Kontaktcenter och servicecentra ska utvecklas mot en högre grad av flerspråkighet. 

• Kommunen ska ak+vt motarbeta all form av diskriminering. 

• Jämställdheten ska säkras genom e; systema+skt arbete för a^tydförändringar, 
jämställda 

• löner, en jämställd kommunbudget och en jämställd representa+on på ledande 
poster. 

• Vi vill a; kommunen ska ta fram e; handlingsprogram för kvinnofrid. 

KULTUR OCH FRITID 

• Vi vill a; fler biblioteksfilialer återöppnas och a; bokbilen används som komplement 
+ll filialerna och biblioteken. 

• Vi vill a; kommunen ökar +llgängligheten +ll kultur och fri+dsliv för personer med 
funk+onsnedsä;ningar. Vi ser möjligheter a; skapa de;a för dessa 
kommuninnevånare i Tingshuset genom a; kommunen öppnar upp huset och gör det 
+llgängligt. 

• Föreningsbidrag ska kopplas +ll krav på likabehandling. 

• Kommunen ska stödja ungdomars egna ini+a+v +ll en meningsfull fri+d. 

• Vi vill a; Tingshuset som är e; kulturarv ska utvecklas +ll e; fram+da kulturhus där 
alla ryms. 

• Det är vik+gt a; kommunen har e; ak+vt föreningsliv där föreningsdagar kan leda +ll, 
fruktbara samarbeten 

SKOLA OCH BARNOMSORG 

• Resurser +ll barn med behov av särskilt stöd ska öka. 

• Mängden administra+on ska minskas så a; personalen får ägna mer +d +ll 
kärnverksamheten. 

• Vi arbetar för a; det ska vara två lärare i de yngre elevernas klassrum. 

• Skolan ska bedriva e; ak+vt arbete mot mobbning och utanförskap. 

• Ny teknik är e; bra hjälpmedel i undervisningen men dess roll bör inte överbetonas 
och den 



• kan aldrig ersä;a lärarens pedagogiska roll. 

• Skolbibliotekens roll ska stärkas bl a med hjälp av bokbil. 

• Det är vik+gt a; en stor del av personalen i förskolan har förskollärarutbildning. 

• Vi vill stärka möjligheterna +ll e; go; samarbete mellan skola, sociala och polis. 

ÄLDRE 

• Kommunen ska genom förebyggande hälsofrämjande insatser arbeta för a; stärka 
det friska hos individen så a; han eller hon ska kunna ha e; rikt och ak+vt liv. 

• Äldre på våra boenden ska ha e; stort inflytande över sin vardag. Individuellt 
ubormade genomförandeplaner ska upprä;as i samråd med brukaren. 

• Det är angeläget a; personalen ges goda möjligheter +ll fortbildning inom yrket. 

• Det är vik+gt a; det finns många olika boenden a; välja när vi blir äldre. 

• Kommunen behöver kartlägga vilka behov de äldre har. De äldres antal ökar mycket 
och därför behöver vi planera redan nu för a; de ska kunna leva e; värdigt liv. Det är 
vik+gt a; alla kommer +ll tals genom bl a gruppdiskussioner och enkäter. 

• Det är vik+gt a; de som behöver bo på e; äldreboende ska kunna göra det. Vi måste 
se +ll a; de platser som idag finns är kvar även längre fram i +den 

EKONOMI OCH NÄRINGSLIV 

• Upphandlingar bör göras u+från det som är mest gångbart ur e; långsik+gt 
perspek+v, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det kan innebära a; lägsta pris i en 
upphandlingsprocess inte all+d ger lägst kostnad för kommunen långsik+gt. 

• Kommunens invånare ska ha möjlighet a; kunna se i detalj hur kommunens 
ska;epengar används. Det ska tydligt gå a; utläsa om det finns en skillnad i resurser 
+ll män respek+ve kvinnor genom noggranna jämställdhetsanalyser. Det ska finnas en 
populär version av budgeten. 

• Vi vill stödja och utveckla de små och medelstora företag som har en socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar profil. 


