ÖSTHAMMAR

Miljöpartiet de gröna i Östhammars kommun går till val för att bidra till en kommun med större fokus
på en framtid att längta till, med fokus på barnen i vår kommun. Olika åldrar, funktionalitet och bakgrunder skapar mångfald av personer och erfarenheter - förutsättningarna för utveckling av kommunen.
Miljöpartiet vill se en kommun som tar tillvara människors olikheter och möjligheter.
I en tid då såväl oroligheter i världen som pandemi och klimatförändringar kan vara skrämmande vill
Miljöpartiet att vi gemensamt ska skapa förutsättningar för barn att växa, näringslivet blomstra och
kommunen utvecklas på väg mot en hållbar, klimatneutral framtid.
För Miljöpartiet i Östhammar är barnen, demokratin och planeten i fokus inför valet 2022.
Under 2020 fattade utbildningsnämnden i
Östhammars kommun ett beslut som innebär att
skolkort bara utfärdas till elever som går i den
skola som kommunen anvisar. Det betyder att
skolval blir en direkt fråga om ekonomi.
Miljöpartiet vill att föräldrar ska kunna välja skola
åt sina barn oberoende av ekonomiska
förutsättningar. Barn och föräldrar ska fritt kunna
avgöra vad som är bäst för just deras familj.
Skolvalet får aldrig vara en fråga om ekonomi. Alla
barn måste beredas samma möjligheter att ta del
av lagstiftningen om det fria skolvalet.
Miljöpartiet vill att alla barn som lever upp till
grundkraven avseende avstånd och säkerhet för
att ta sig till den skola man valt, ska ha rätt att få
skolkort för att nyttja beﬁntligt skolbuss- och
linjenät för att ta sig till och från skolan.
Såväl förskolor och fritidshem är viktiga för social
och inte minst språklig, utveckling. På olika sätt
skapar de förutsättningar för skolan att lyckas i
sitt uppdrag så att ﬂer barn kan lämna
grundskolan med bästa förutsättningar för
framtiden. I förskolan behöver barngrupper
minska. även fritidshemmen ska vara öppna även
för barn vars föräldrar inte arbetar. Miljöpartiet vill
också se att alla skolor i kommunen ska erbjuda
läxhjälp för att skolan ska leva upp till sitt
kompensatoriska uppdrag.
Att ta hand om de som behöver kommunens stöd
och hjälp är en central del av samhällets
uppgifter. Den vård och omsorg som genomförs i
kommunens ska hålla hög standard avseende
personligt bemötande, trygghet och kontinuitet.
För att detta ska vara möjligt är det helt
avgörande att personalen har rätt förutsättningar
att genomföra sitt arbete både avseende tid och
stöd. Det är också viktigt att förbättra

förutsättningarna för personalen att både börja,
och stanna kvar i yrket. Miljöpartiet vill under
mandatperioden se försök med sex timmars
arbetsdag med bibehållen lön för personal inom
omsorgen.
I en tid då demokrati och yttrandefrihet åter är
under angrepp ser Miljöpartiet vikten av att
skydda och stärka vår kultur. Bibliotekens roll
kan inte överskattas och Miljöpartiet vill se
meröppna bibliotek för att öka tillgängligheten
för medborgarna att ta del av information och
litteratur. Kulturskolan är en viktig resurs för alla
barns möjligheter att ta del av kulturutövande
och ska bevaras och utvecklas.
Barns möjlighet till en aktiv fritid ökar både
välbeﬁnnandet, förbättrar hälsa och utvecklar
såväl fysiska som sociala förmågor.
Föreningslivet i kommunen ska stärkas och barn
och ungas möjligheter att ta del av idrotts- och
föreningsverksamheter ska stimuleras. Idag har
barn och unga som lever med funktionsnedsättningars mycket sämre möjlighet att ta del av
fritidsaktiviteter. Något som ger dem sämre
förutsättningar senare i livet. Miljöpartiet vill se
en särskild satsning för att öka andelen barn och
unga med funktionsned-sättning som tar del av
idrotts- och fritidsaktiviteter.
Under ﬂera mandatperioder har Miljöpartiet krävt
en översyn av hur medlen till barn och ungas fria
tid fördelas i kommunen. Något som upprepade
gånger utlovats men inte genomförts. Det är
viktigt att stöd till unga fördelas på ett rättvist
och jämställt sätt avseende t.ex. olika idrotters
stöttning såväl avseende anläggningar som vad
gäller ekonomiskt stöd.

Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel, det är en
resurs som inte är oändlig och som är en
förutsättning för att kommunen ska kunna
fortsätta utvecklas på ett gynnsamt sätt. Även
med utbyggnaden av dricksvatten med de
omfattande vattenledningarna från Uppsalaåsen
krävs fortsatt arbete med att säkra
vattentillgången i kommunen framöver.
Östhammars kommun är en kommun med stora
naturvärden, ﬁna möjligheter för naturturism och
en mångfald av naturupplevelser för såväl
kommunens invånare som besökare. Men mycket
av kommunens sjöar, vikar och våtmarker är
hotade. Granfjärden och Östhammarsfjärden är de
smutsigaste vattnen längs hela Svealandskusten.
Olandsån är förorenad och övergödd. För
Dannemorasjön är läget akut. Många andra sjöar,
dammar och vattendrag växer igen. Miljöpartiet
vill se en kraftsamling för att skydda och värna
kommunens vattendrag. Östhammars kommun
måste ta ett helhetsansvar för Dannemorasjöns
vattenområde. Miljöpartiet vill även se att mer
skyddsvärd natur bevaras för framtiden.
Redan nu ser vi effekter av klimatförändringarna
med ﬂer torra somrar och ökade risker för
extremväder med översvämningar, stormar och
snöoväder. Det är inte längre en fråga om huruvida
klimatförändringarna kommer, kommunen måste
därför öka resiliensen och säkerställa att
vattenförsörjningen är tillräcklig under längre
perioder av torka och att vatten- och
avloppssystemen är dimensionerade för att klara
större regnmängder. En översyn av hur vägar och
bebyggelse klarar förändrade förhållanden
behöver göras.
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För att allt ﬂer ska kunna ställa om och nyttja
den stora utvecklingen av elbilar så behöver
infrastrukturen för laddning i kommunen
byggas ut. I och med utbyggnaden av 288 har
möjligheten att cykla längs länsvägen
förbättras säkerhetsmässigt, men det ﬁnns
fortsatt stora behov av att utveckla möjligheten
att transportera sig med gång eller cykel längs
andra vägar och i kommunens samhällen. Vid
utveckling av tätorterna ska de som lever och
rör sig på orterna, barn och vuxna, vara i fokus
för planeringen. Det innebär gröna stråk, bra
gång- och cykelvägar, parkytor och plats för
människorna i samhällena. Det behövs också
säkra, och bra pendlar- och cykelparkeringar i
anslutning till starka kollektivtraﬁknoder för att
lätt kunna nyttja hållbara och trygga
transportvägar. Miljöpartiet vill se
laddinfrastruktur för både bil och cykel samt
cykelparkeringar under tak vi dessa
parkeringar.
Som en del av omställningen för ett hållbar
framtid krävs såväl ökad elektriﬁering som
ökad effektivisering av hur vi använder den
energi vi har. Miljöpartiet vill att att kommunen
mer aktivt arbetar med effektiviseringar av den
egna energianvändningen men också utvecklar
eget stöd och rådgivning till medborgare som
vill se över sitt energianvändande. Något som är
bra för såväl den egna plånboken som för den
totala förbrukningen av energi.
Vid renoveringar och nybyggnationer vill
Miljöpartiet se att kommunens fastigheter
förses med solceller något som både ökar
mängden tillgänglig el och ökar resiliensen på
sikt.

att skolkort ska beviljas baserat på avstånd och resväg inte utifrån val av skola.
stärka fritidshem och förskolor.
införa läxhjälp på alla skolor.
genomföra försök med sex timmars arbetsdag för personal inom äldreomsorgen.
skydda och stärka kommunens vattendrag.
säkra dricksvattentillgången i hela kommunen.
skydda ﬂer våtmarker, utan ytvatten inget grundvatten.
förstärka arbetet för ett hållbart resande i kommunen.
förbättra och effektivisera energianvändningen.
öka tillgängligheten till kommunens bibliotek.
genomföra en översyn av stöden till olika idrotter.
genomföra en särskild satsning för att förbättra möjligheten för barn och unga
med funktionsnedsättningars att delta i fritidsaktiviteter.
bevara och utveckla kulturskolan.

Läs mer: www.mp.se/osthammar

