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MILJÖPARTIET HUDIKSVALL

Miljöpartiet ser till hela människan genom alla livets faser och att vi ska ha jämlika
förutsättningar, men vi stannar inte där. Vi är det enda parti som tar beslut med tanke på
kommande generationer!

Klimatförändringarna gör sig allt mer påminda i hela världen, även här i vår kommun. Vi
måste alla vara med i att ta ansvar, inte bara de där borta. Utan här och nu!

Det finns bara ett Miljöparti och vi  är här för att möta de utmaningar som vi alla står inför
med aktiv politik utanför den traditionella höger - vänsterskalan därför att klimatet och
vår planet berör oss alla. Vi är det enda politiskt klimatsmarta alternativet!

LOKAL GRÖN OMSTÄLLNING:
VI BEHÖVER VÄRNA VÅR ANVÄNDNING AV RESURSER, RÅVAROR OCH TID.

Självförsörjning
● Öka andelen ekologiska råvaror inom kommunens verksamheter
● Öka andelen närproducerade råvaror inom kommunens verksamheter
● Kommunen ska öka produktionen av spannmål, kött etc. som vi själva

förbrukar

Biologisk mångfald
● Närproducerade råvaror som även är ekologiska ska premieras
● Återskapa utdikade våtmarker och (åter-)skapa ängsmarker
● Årligen halvera användandet av miljögifter och hormonstörande medel

inom kommunens verksamheter
● All verksamhet som är direkt riktad mot människor (skola, äldreomsorg

etc.) skall vara helt giftfria senast år 2028.
● Den kommunägda skogen ska vårdas och brukas på ett hållbart sätt som

bevarar biologiskt mångfald och skyddar hotade arter. Avverkning ska ske
på miljöanpassade sätt och ta tillvara på naturvärden

● Fiskar ska återigen vandra i våra vattendrag, arbetet ska påskyndas för att
underlätta för dem

Förnybar energi
● Solpaneler på kommunala fastigheter
● Möjliggör utbyggnad av vindkraft på flera platser inom kommunen
● Bygg laddstolpar för elbil på samtliga kommunala arbetsplatser
● Kraftigt ökad tillgång till laddinfrastruktur runt hela kommunen
● Öka andelen förnybar energi i kommunens verksamhet



Nya jobb
● Riktade satsningar på jordbruk, industri och arbetsmarknad som vill ställa

om till mer förnyelsebart
● Attraktiv arbetsgivare med möjligheter till fortbildning och personlig

utveckling

Ostkustbanan
● Bygg centrala stationslägen i Hudiksvall och Iggesund. Dagens

stationsläge kommer förstöra vår vackra stadskärna och kräver rivningar
av gamla trähus i Fiskarstan

Resurseffektiva transporter
● Arbeta för att kommunala transporter (persontransporter, inköp,

leveranser m.m.) sker med gröna transporter (vägburna fordon ska drivas
med el eller biobränslen annars tåg, etc.)

● Kommunens verksamhetsfordon ska alla vara elburna, alternativt
biobränsledrivna

● Underlätta för privata bilpoolsalternativ

MÄNNISKAN I CENTRUM:
VI SKA SÄTTA VARJE MÄNNISKA OCH DESS BEHOV I FÖRSTA RUMMET, UTAN ATT
TÄRA ELLER FÖRTÄRA PÅ KRAFTER OCH RESURSER.

Skola
● Vi vill höja kvaliteten i skolan och därmed kommer fler barn att nå målen i

skolan.  De ska få bättre tillgång till elevhälsa för välmående elever
presterar bättre

● Satsningar på att öka andelen behöriga och legitimerade lärare
● Satsningar på elevhälsan
● Vi underlättar skoldagen med gratis mensskydd på skolans toaletter.

Äldreomsorg
● Vi vill ge fler möjlighet att bo kvar i sitt hem genom att satsa på

hemtjänsten i hela kommunen.
● Anställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska erbjudas vidareutbildning
● Förebyggande och öppen verksamhet för äldre motverkar bl.a. ensamhet
● Kommunala arbetsplatser ska erbjuda 6-timmars arbetsdag med start

inom omsorgen

Kultur
● Satsa på, och bevara kulturinstitutioner som finns runt om i vår kommun
● Utgå från jämlikhet i de satsningar som görs på kultur och idrott



Byggande
● Nybyggnationer i kommunens regi ska ske i samklang med naturen och

med kretsloppet i fokus, med förnybara material och med klimatsmarta
lösningar

● Fiber till fler!
● All nybyggnation ska anpassas för effekterna av klimatförändringar
● Nybyggnation ska miljö- och klimatberäknas

Stadsplanering
● Bygg grönt! Vid nybyggnationer och detaljplaner ska grönområden och

tillgång till rekreation och friluftsliv tänkas in.
● Anpassa detaljplaner för effekterna av klimatförändringarna, ge

möjligheter att bygga solpaneler, bygga med naturmaterial och ljusa
färger.

● Bygg nya cykelbanor, det ska vara möjligt att på enkla sätt cykla till och
från arbete / bostad inom kommunens centralorter.

DEMOKRATI OCH MEDMÄNSKLIGHET:
VARJE INDIVID ÄR LIKA MYCKET VÄRD SOM NÅGON ANNAN, GENOM SATSNING
PÅ ARBETSRÄTT, KULTUR- OCH UNGDOMSVERKSAMHET GES MÖJLIGHETER ATT
SE SAMHÄLLET SOM ÖPPET OCH JÄMLIKT

Varje människas lika värde
● Förebyggande arbete för HBTQIA+ människor
● Skapa bättre information om HBTQIA+ för allmänheten
● Kommunal verksamhet behöver anpassas för olika människors behov och

förutsättningar
● Fler satsningar på SFI (och grundutbildningar) för (framförallt) kvinnor
● Lyft funktionshinderfrågor och satsa på verksamheter för barn och unga

inom funktionsrättsorganisationerna.
● Arbeta aktivt med  integrationsfrågor inom kommunens verksamheter
● Vi ska öka takten i arbetet mot kvinnovåld och hedersrelaterat våld

Ansvarsfulla arbetsgivare
● Utbildning för arbetsgivare och personalansvariga i jämlikhets- och

demokratifrågor

Kultur och Fritidssysselsättning
● Bidrag och stöttning till barn- och ungdomsverksamhet som aktivt arbetar

med demokrati- och jämställdhetsfrågor
● Föreningar som aktivt arbetar med anti-rasistisk verksamhet ska stöttas
● Kommunen ska stötta föreningarnas lokalkostnader, alternativt erbjuda

anpassade lokaler till barn- och ungdomsverksamhet
● Fler områden anpassade till utomhusaktiviteter och -idrott


