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1. Inledning
Miljöpartiet de gröna är en 
del av en global grön rörelse 
som strävar efter en värld 
där alla kan leva goda liv 
utan att försämra förutsätt-
ningarna för kommande 
generationer.

Vi vill föra en politik där vi 
lever inom naturens ramar, 
med insikt om vårt djupa 
beroende av varandra. 
Vi vill vara en röst för dem 
som inte kan göra sina 
röster hörda.

Denna gränslösa solidaritet 
kan uttryckas trefaldigt:

• solidaritet med djur, natur 
och det ekologiska systemet
• solidaritet med kommande 
generationer
• solidaritet med världens 
alla människor

Vi strävar efter ett samhälle 
i balans, där människor är 
fria att välja sina liv utan att 
försämra livsmöjligheterna 
för andra. 

Vi vet att det inte är hållbart 
att använda naturresurser 
som vi gör i dag och att 
klimatkrisen hotar alla 
människors frihet och över-
levnad.

För oss miljöpartister är det 
självklart att Växjö kommun 
ligger främst i arbetet för 
miljö och klimat. Vi ska vara 
grönast och på så sätt visa 
vägen för andra. Växjö ska 
vara Europa grönaste stad, 
på riktigt!

Miljöpartiet de gröna i Växjö 
kommun har under många 
år kämpat för att vår kommun 
ska ligga i framkant när det 
gäller klimat- och miljöarbetet.

Många av våra förslag har 
fått genomslag och Växjö 
kommun är ett föredöme 
för många. Samtidigt ser vi 
miljöpartister att det finns 
mycket kvar att göra. 
Vi måste göra allt vi kan för 
att nå de mål vi satt upp till 
2030 för att klara framtiden 
för kommande generationer. 

När vi arbetar med den stora 
omställning som måste till 
ska denna ske rättvist och 
inkluderande. Vårt samhälle 
behöver bli mer rättvist för 
alla.

Vårt kommunpolitiska 
program bygger på Agenda 
2030 och de mål vi måste nå 
2030 för att ställa om världen. 
Vi måste leva inom planetens 
gränser och det gäller självklart 
även oss i Växjö kommun.

En röst på oss i valet 2022 är 
en röst för ett mer humant, 
inkluderande och hållbart 
samhälle. 

Vi vill se en kommun där 
varje individ kan skapa sig 
det liv den vill och där vi 
gemensamt tar vi ansvar för 
vår framtid.
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2. Hälsa och 
välbefinnande
Miljöpartiet vill bygga ett 
samhälle där vi tar hand om 
varandra, där vi möts över 
alla möjliga gränser. 

Människan är en kreativ och 
empatisk varelse som vill 
och kan ta ansvar och det är 
på den grunden vi ska bygga 
vårt samhälle. 

Vi behöver utveckla fler 
mötesplatser i hela Växjö 
kommun och se till att 
kommuninvånarna möts, 
otvunget och självklart 
oavsett vem man är. 

En levande demokrati kräver 
delaktighet, möten och att 
varje unge växer upp med 
samma möjligheter som alla 
andra. 

Växjö kommun ska vara fritt 
från rasism, hat och diskri-
minering. 

Vi ska säkerställa invånarnas 
tillgång till ett hälsofrämjande 
friluftsliv och naturupplevelser. 

Därför vill vi:

• Skapa mötesplatser på 
Teatertorget och Stortorget 
genom att bygga om dem 
till restaurang- och café-
torg med torghandel och 
utrymme för aktiviteter. 

• Utveckla området vid Kam-
paängen med en attraktiv 
badplats och brygga i 

 kombination med en ny 
simhall. 
 
 

• Bygga spontanytor för idrott 
och lek i all nyproduktion 
och annan kommunal mark 
och se över befintligt 

 bestånd så att de är 
 tillgängliga för alla. 

• Utveckla och underhåll 
kommunens ströv- och 

 friluftsområden så att de 
blir attraktiva för fler. 

• Skapa mikroparker där 
det i dag är långt till större 
grönytor.
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• Bygga familjecentraler i 
Teleborg, Lammhult och 
Braås. 

• Bygga ett utomhusbad på 
Arabyområdet för att öka 
områdets attraktivitet. 

• Utveckla Lammhultsbadet 
för bad året runt. 

• Utveckla kommunens skol-
gårdar så att de möjliggör 
rörelse, utepedagogik och 
hälsa samt är gröna oaser. 

• Höja tempot för att 
 genomföra konceptet 
 barnens bästa. 

• Ställa krav på föreningslivet 
att arbeta förebyggande 
mot kränkningar och   
diskrimineringar.

• Säkerställa att Ekobacken
  är tillgänglig för alla 

kommuninvånare. 

• Utveckla arbetet med att 
öka tillgängligheten till 
naturen med fler bryggor, 
strandpromenader, 

 vandringsleder, cykelleder 
och informationstavlor. 

• Skapa en hälsoarena i 
Fylleryd, en mötesplats för 
ett aktivt friluftsliv. 

• Satsa på föreningslivet så 
att fler hittar ett engage-
mang som passar dem.

3. Omsorg
Pandemin drabbade våra 
äldre väldigt hårt och krisen 
har satt ljuset på behovet av 
satsningar för bättre äldre-
omsorg.

När vi blir äldre ska vi fortsatt 
ha rätt till vår integritet och 
vårt självbestämmande. 
Miljöpartiet ser ett stort 
värde av valfrihet för den 
enskilde på äldre dagar. 

Livet och boendet på äldre dar 
ska inte bara ha en skälig 
nivå, utan en god nivå. 

Hög kvalitet och äldres egna 
önskemål ska vara vägle-
dande för hemtjänst och 
övrig äldreomsorg, med 

större möjligheter att välja 
vad man ska äta och göra. 

Rätten till integritet, 
självbestämmande och goda 
boenden gäller självklart 
också människor med 
funktionsvariationer i behov 
av samhällets omsorg. 

Vi vill se fler anställda, färre 
vikarier och mer tid för 
mötet med omsorgstagaren. 

I Växjö kommun är vi 
beroende av våra anhörig-
vårdare och dessa behöver 
få mycket bättre förutsätt-
ningar att orka med sitt 
viktiga arbete.
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Därför vill vi:

•	 Anställa	fler	inom	
	 omsorgen.

•	 Att	omsorgstagare	ska	
möta	färre	olika	medarbe-
tare	i	sin	vardag.

•	 Avskaffa	delade	turer.

•	 Höja	anslagen	till	
	 omsorgsverksamheten.

•	 Öka	omsorgstagarnas	
möjlighet	till	inflytande	
över	sitt	liv.

•	 Säkerställa	omsorgsta-
gares	rätt	till	utevistelse,	
kultur,	rörelse	och	aktivitet	
för	ett	ökat	välbefinnande.

•	 Att	alla	omsorgsboenden	
ska	ha	tillgång	till	en	

	 attraktiv	utemiljö.

•	 Skapa	en	sinnenas	
	 trädgård	på	ett	särskilt	

boende	med	egen	odling	
och	matlagning	i	samver-
kan	med	en	förskola.

•	 Öka	möjligheterna	för	
omsorgstagare	till	trivsel,	
natur-	och	trädgårds-	
upplevelser	genom	

	 naturpedagoger,	trädgårds-
mästare	och	trivselvärdar.	

•	 Anställa	naturpedagoger	
och	trädgårdsmästare	
inom	omsorgen.

•	 Anställa	en	trivselvärd	på	
alla	särskilda	boenden.

•	 Samverka	mer	med	civil-
samhället	för	att	skapa	
fler	aktiviteter	och	

	 träffpunkter	för	äldre.

•	 Att	fler	ska	få	plats	på	
särskilt	boende	genom	att	
kraven	sänks	och	större	
hänsyn	tas	till	individens	
vilja.

•	 Bygga	minst	tre	kommu-
nala	trygghetsboenden	
med	olika	profiler	i	olika	
delar	av	kommunen
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•	 Bygga	ett	kombinerat	
trygghets	och	särskilt	

	 boende	och	se	över	
	 möjligheten	att	omforma	

befintliga	boenden.

•	 Kompetensutveckla	
	 kommunens	personal	

inom	omsorgen,	bland	annat
		 inom	avancerad	vård	och	

vård	i	livets	slutskede.

•	 Säkerställa	ändamålsen-
liga	lokaler	och	fördubbla	
det	ekonomiska	stödet	till	
anhörigföreningen	för	att	
stötta	anhörigvårdare.

•	 Öka	flexibilitet	för	avlast-
ning	för	anhörigvårdare.

•	 Införa	funkislots	för	att	
riva	hinder	för	de	med	
funktionsvariationer.

•	 Förbättra	och	höja	
	 kvaliteten	på	maten	inom	

omsorgen.

4. Kultur
Kultur, kreativitet och ska-
pande är en grundläggande 
del av att vara människa 
och den fria kulturen är en 
av demokratins viktigaste 
byggstenar. 

En grön kulturpolitik syftar 
både till att ge alla möjlighet 
att utforska och utveckla sin 
egen kreativa kraft och att 
göra kvalitativ kultur 
tillgänglig för alla. 

I Växjö kommun är det dags 
att bygga ett nytt scenkonst-
hus och det bör stå klart 
under kommande mandat-
period, senast 2026. 

Efter pandemins utmaningar 
behövs fler satsningar för 
att fler ska nå kulturen, 
bland annat via våra bibliotek.
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Därför vill vi:

• Snarast bygga ett nytt 
scenkonsthus i Växjö.

• Utveckla biblioteken med 
ett utökat kulturutbud för 
att nå nya generationer.

• Kraftfullt sänka avgiften 
för kulturskolan och öka 
antalet platser.

• Skapa fler meröppna 
 obemannade bibliotek.

• Återanvända den gam-
la simhallen och utreda 
vilka verksamheter som 
kan rymmas i den.

• Satsa på offentlig konst i 
hela kommunen.

• Att en procent av bygg-
kostnaden vid offentlig 

 nybyggnation ska gå till 
konstnärlig gestaltning.

• Öka utbudet och tillgäng-
ligheten av konst och 
kulturupplevelser genom 
digitalisering.

• Utöka och utveckla 
scensommar och se till 
att aktiviteterna är 

 tillgängliga för alla. 

• Utveckla Växjö art site - 
kombinera med tillfälliga 
utställningar i konst i 
naturen.

• Skapa ett Per Lagerqvist 
museum i Växjö
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5. Jämlikhet och 
Jämställdhet
Lika rättigheter för alla borde 
vara en självklarhet, allas 
rätt är lika rätt. För att alla 
människor ska kunna 
förverkliga sina drömmar 
om en hög livskvalitet måste 
alla ha samma möjligheter. 

Socioekonomisk bakgrund, 
sexuell läggning, härkomst, 
funktionsnedsättning eller 
ålder ska aldrig vara hinder 
för att människor ska kunna 
utvecklas. 

Miljöpartiet är ett feministiskt 
parti och för oss går 

jämställdhetskampen hand 
i hand med kampen för 
hbtqi-personers rättigheter 
och mot rasism och 
diskriminering. 

Vi nöjer oss först när 
samhället är jämställt. 
I Växjö kommun finns en 
sned tillgång till fritidsverk-
samhet för många, detta 
måste vi rätta till. 

Att börja med barn och unga 
tror vi är rätt väg att nå ett 
mer jämlikt och jämställt 
samhälle. 

Därför vill vi:

• Höj bidragen till förenings- 
livet så att de kan inkludera 
fler aktiva.

• Utöka sommarkollo- 
verksamheten under hela 
sommarlovet.

• Öka föreningsstödet för 
föreningar som aktiverar 
barn och ungdomar från 
utsatta områden.

• Att habiliteringsersätt-
ningen ska följa den 
generella löneutveckling-
en i den dagliga verksam-
heten.

• Avskaffa kravet på 
 medlemsavgift i förening 

för att få kommunalt 
 aktivitetsbidrag.

• Att kommunen ska 
 förbättra arbetet med att 

göra barnkonsekvens-
 analyser.
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• Säkerställa att tjejer 
erbjuds samma möjlig-
heter som killar att utöva 
idrott och kultur.

• Inrätta en kommunal 
 fritidsbank.

• Att kommunen erbjuder 
gratis flergångsmens-
skydd till alla elever via 
elevhälsan.

• Kompetensutveckla och 
rusta all personal inom 
äldreomsorgen inför mötet 
med HBTQI personer.

• I det i all kommunal 
 verksamhet ska det finnas 

könsneutrala toaletter 
och omklädningsrum.

• Att kommunen tar initiativ 
till en särskild mötesplats 
för unga som identifierar 
sig som HBTQI.

• Att kommunens regelverk 
för vinterhållning av trot-
toarer ses över för ökad 
tillgänglighet. 
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• Uppmuntra ett jämställt 
uttag av föräldraledighet 
för kommunanställda. 

• Förstärka det normbrytande 
 arbetet i kommunens 

verksamheter.



6. Biologisk 
mångfald och 
ekosystemtjänster
Biologisk mångfald är en 
förutsättning för allt liv på 
jorden. 

För oss människor behövs 
biologisk mångfald för att 
vi ska kunna få mat, för att 
växter ska pollineras och för 
att vi ska ha ett stabilt klimat. 

Men runt om i världen riskerar 
nu många arter och deras 
livsmiljöer att försvinna på 
grund av mänsklig påverkan. 
Forskare talar om att vi är på 
väg in i en massutrotning.

Att uppleva och njuta av 
naturen skapar livskvalitet 
för många människor. 

I Växjö kommun ska vi vara 
aktsamma om våra gröna 
och blåa ytor, alltså våra 
naturområden som innefattar 
både skog, dungar och vatten. 

När vi planerar och bygger 
staden måste det göras så 
att vi värnar den biologiska 
mångfalden. 

När andra partier vill hugga 
ner träd för att ge plats åt 
hus kommer vi miljöpartister 
att vända på varje sten för 
att se om det finns alternativa 
lösningar.

Träd är viktiga i den bebyggda 
miljön både för hälsan och 
för att öka den biologiska 
mångfalden. 

Därför vill vi sträva efter 
principer 3/30/300 i hela 
kommunen. 

Det innebär att alla ska 
kunna se minst tre träd från 
sin bostad, att varje bostads-
område har en 30 procentig 
trädtäckning och att alla har 
max 300 meter till en grönyta.
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Därför vill vi:

• Fortsätta inrätta fler 
 naturreservat i alla delar 

av kommunen exempel-
vis Grevaryd, Norra Öjaby, 
Hovs göl m fl.

• Införa 3/30/300 principen 
i all stadsplanering.

• Att kommunen ska 
 plantera fler ”ätbara träd 

och buskar”.

• Inkludera biologisk 
mångfald som kriterier 
vid all nybyggnation.

• Att gröna tak eller vägg-
ar ska vara standard när 
komunen bygger.

• Planera bebyggelse så att 
strandskyddet respekteras.

• Plantera stora träd i 
stadsmiljön och i alla 
kommunens tätorter.
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• Fortsätta vården och 
 restaureringen av våra 

sjöar så att alla är badbara.

• Att fler blomsterängar 
anläggs i hela kommunen.

• Att restaureringen av 
Växjös stadssjöar fort-
sätter och en ny våtmark 
anläggs för att rena vattnet 
från avloppsverket.  
Våtmarken gynnar 

 biologisk mångfald och 
kan bli en viktig tillgång 
som rekreationsområde.



7. Trygghet 
och samhälls-
gemenskap
Växjö kommun ska vara fritt 
från socioekonomiskt utsatta 
områden. 

Det innebär att vi måste 
minska boendesegregationen
och öka satsningar och 
fokus på de områden med 
särskilda utmaningar. 

Alla ska kunna känna sig 
trygga på kommunens gator 
och torg. 

Mäns våld mot kvinnor, våld 
i nära relationer och heders-
relaterat våld samt förtryck 
är några av våra största 
jämställdhets- och trygg-
hetsproblem. 

I Växjö kommun behöver vi 
mer resurser till ungas fria 
tid och vi behöver satsa mer 
på fritidsgårdar och det viktiga 
fältarbetet. 
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Därför vill vi: 

• Skapa ett omställnings-
boende för kvinnor som 
vill lämna destruktiva 
förhållande.

• Öka antalet fritidsgårdar 
och anställa fler fritids-

 ledare.

• Anställa fler fältarbetare.

• Verka för kollektiv- och 
generationsboende. 

• Att fler gång- och cykel-
stråk är upplyta med 
smart belysning.

• Intensifiera arbetet med 
unga kvinnors trygghet 
på Campusområdet.

• Fortsätta arbetet med att 
utveckla våra utsatta om-
råden för ökad trygghet.

• Utveckla och utöka arbetet
 med trygghetsvärdar, 

föräldrar på stan och 
närvarande vuxna i hela 
kommunen.

• Öka invånarinflytande för 
bostadsområdens 

 utveckling och ökad 
trygghet.

• Stärka samarbetet med 
bostadsbolagen så att 
tryggheten ökar i 

 bostadsområdena.

8. Integration
Ett integrerat samhälle är 
ett starkare samhälle där 
fler kan följa sina drömmar 
och bli och vara dem de vill. 

Miljöpartiet vill på allvar bryta 
segregationen och 
genomföra kraftfulla 
satsningar på skolor, 
fritidsaktiviteter och jobb. 

Segregationen delar upp oss 
människor i olika lag och 
skapar högre trösklar för 
många människor. 

Integration är inte en 
envägskommunikation och 
kräver att vi möts ofta och 
på fler platser. 

Vi miljöpartister tror på 
fördelarna med en mång-
kulturell kommun och 
kommer aktivt att arbeta 
för att vi alla ska känna oss 
som delaktiga kommun-
invånare oavsett var vi 
kommer ifrån från början. 

Mångfald berikar!
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Därför vill vi: 

• Satsa kraftfullt på Håll-
bara Araby 2030, ett 

 långsiktigt utvecklings-
arbete som tydligt ska 
involvera dem som bor i 
området.

• Arbeta aktivt i kommun-
 organisationen och 
 tillsammans med civil-

samhället mot rasism, 
fördomar, hedersrelaterat 
våld och diskriminering.

• Satsa mer på kommun-
delsutveckling i bland 
annat Lammhult, Braås 
och Norra Teleborg.

• Att invånare ska aktiveras 
i förändringsarbetet så 
att fler röster får höras i 
samhällsutvecklingen. 
Demokratin ska utvecklas.

• Stärka civilsamhället 
med högre bidrag till 
verksamhet som motverkar 
segregation och gynnar 
integration.

9. Samhälls-
byggnad
När vi bygger nytt och planerar
för att kommunen växer 
behöver det ske på ett klokt 
sätt så att vi inte förvärrar 
problem och utmaningar 
utan istället minskar dem. 

Boendesegregationen måste 
minska och vi måste på allvar 
blanda upplåtelseformer i 
hela kommunen. 

Kommunen ska byggas håll-
bart och då menar vi både 
den ekologiska hållbarheten 
och den sociala. 

För oss miljöpartister är det 
viktigt att man kan leva och 
verka i hela kommunen. 

Därför ska service av olika 
slag vara tillgänglig för alla i 
hela kommunen. 

Kommunens landsbygd 
måste utvecklas så att fler 
ser möjligheten att bo och 
verka där.
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Därför vill vi:

• Att kommunens utveckling 
ska planeras med barns 
perspektiv i fokus och så 
att alla har nära till service. 

• Blanda upplåtelse-
 formerna i alla kommunens 

bostadsområden.

• Skapa fler mötesplatser i 
alla kommundelar.

• Bygga solceller på alla 
kommunala tak.

• Investera i fler vindkraftverk
 på lämpliga platser i 

kommunen och till havs.
• Utveckla investeringsstödet 

till föreningslivet så att 
det används hållbart.

• Säkra tillgången till 
dricksvatten i hela 

 kommunen.

• Bygga andra upplåtelse- 
 former än hyresrätter 
 exempelvis radhus på 

Araby.

• Bygga fler verksamhets-
lokaler i bottenplan på 
flerfamiljshus.

• Styra mot hållbart 
 byggande på kommunal 

mark, bland annat i trä. 

• Att skarpa hållbarhetskrav 
ska ställas vid markanvis-
ningar och försäljning

• Att nya stadsdelar ska 
planeras för alla genera-
tioner.

• Prioritera gående i 
 rutnätsstaden genom 

att göra om fler gator till 
gågator.

• Att Växjö skall vara f
 öregångare både när det 

gäller samtida och hållbar 
arkitektur samt vård av 
äldre byggnader.

• Undvika att bebygga 
 produktiv jordbruksmark

• Bygga och utveckla lek-
platser till temalekplatser

• Utforma offentliga miljöer 
så att de är tillgängliga 
för människor med olika 
former av funktions-

 variationer.

• Säkra en god samhälls-
service i hela kommunen.
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10. Transporter 
 och resande
Transporter orsakar omkring 
en tredjedel av utsläppen av 
koldioxid inom Sverige och 
försämrar luftkvaliteten i 
städer och längs trafikleder. 

Vi ska minska behovet av 
transporter genom att pla-
nera samhället smartare. 
Med tät och pålitlig kollektiv- 
trafik och med moderna och 
säkra cykelbanor bygger vi 
ett mer jämlikt och 
jämställt samhälle. 

Växjö kommun ska vara 
pådrivande för att Region 

Kronoberg ska erbjuda tät 
och billig kollektivtrafik och 
Växjö kommun ska vara 
med och dela på kostnader-
na för detta. 

Under pandemin har vi lärt 
oss att många resor kan 
undvikas. Exempelvis ge-
nom att hålla dagsmöten 
i bland annat Stockholm 
digitalt. 

Flyget måste minska för att 
klara våra klimatmål. När en 
resa väl är nödvändig finns 
det fina tåg att tillgå. 
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Därför vill vi:

• Sälja kommunens andel i 
Växjö flygplats.

• Bygga fler säkra och 
snabba cykelvägar i alla 
delar av kommunen.

• Förbättra möjligheterna 
till vintercykling bland 
annat genom att sopsalta 
fler cykelvägar i kommu-
nen och ploga fler cykel-
vägar.

• Prioritera cyklister i rut-
nätstaden genom att 
göra om fler gator till 
cykelgator.

• Säkra skolvägarna så att 
fler elever kan ta sig själ-
va till sin skola.

• Ställa om fler gator till 
sommargågator.

• Införa ett hyrsystem för 
cyklar och elcyklar.

• Utveckla cykelparkering-
arna så att de blir säkrare.

• Sänka priset för resande 
med kollektivtrafiken.

• Införa gratis busskort för 
ungdomar upp till 18 år.

• Förbättra utbudet av 
 kollektivtrafik.

• Bygga fler bussfiler.

• Verka för utbyggd infra-
struktur för förnybara 
fordonsbränslen i hela 
kommunen.

• Bygga pendlarparkeringar 
med cykelgarage, buss-
hållplats och elbilsladd-
ning.

• Bygga fler busshållplatser
 så att avståndet till 

närmsta hållplats minskar.

• Arbeta för tågstopp i 
Bäckaslöv, Räppe och vid 
universitetet.

• Ha fler laddstolpar på 
 offentliga parkeringar 

och för boende i kommu-
nala bostäder.

• Utforma cykelparkeringar 
även för lådcyklar och 
eldrivna mindre fordon.

• Införa bilfria zoner runt 
skolor.
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11. Arbetsmarknad
 och näringsliv
Integrationen är avgörande 
för att vi ska kunna ha rätt 
kompetens till alla kommu-
nens uppdrag framöver. 

Fler behöver ett arbete och 
bidra till det gemensamma. 
Alldeles för många står 
utanför arbetsmarknaden. 
Människor med 
funktionsvariationer är en 
grupp som särskilt måste 
integreras bättre på arbets-
marknaden. 

Växjö kommun ska ta sitt 
ansvar när det gäller att 
anställa och erbjuda 
praktikplatser. 

Näringslivet behöver också 
ta ett större ansvar för den 
sociala hållbarheten genom 
att aktivt bereda plats för 
människor som står långt 
från arbetsmarknaden. 

Värdefull kompetens går till 
spillo när nyanlända och 
personer med funktions-
variationer inte kommer i 
arbete. 

Den stora omställning som 
krävs för att vi ska klara 
klimatmålen innebär att 
näringslivet måste vara 
ledande inom olika branscher. 

Växjö ska vara Europas 
grönaste stad och det ska 
märkas i alla våra företag.
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Därför vill vi:

• Investera i ett ”socialt 
 kvarter” för att skapa
 fler sociala företag 

och arbetsplatser för 
människor med funktions-

 variationer.

• Förbättra matchningen 
för nyanlända för att ta 
tillvara deras kompetens.

• Stärka nyanlända kvinnors 
etablering på arbets-
marknaden.

• Skapa en förmedlings-
tjänst för praktikplatser 
och fler praktikplatser 
inom kommunal verk-
samhet.

• Ge näringslivskontoret i 
uppdrag att främja 

 näringslivets gröna 
 omställning.

• Skapa arbetshubbar i alla 
kommunens delar så att 
arbetspendlingen minskar.

• Utveckla naturområden 
för hållbar turism och fler 
gröna jobb.

• Starta fler YH-utbildning-
ar i samverkan med nä-
ringslivet.

• Underlätta för lokala 
matproducenter att växa. 12. Produktion 

 och konsumtion
Med ekonomisk politik 
väljer vi vilket samhälle vi 
skapar. Vi vill ha en ekonomi 
som är till för människor och 
som agerar inom socialt och 
ekologiskt hållbara ramar. 

Naturen är ett kretslopp. 
Detta måste samhället ta 
hänsyn till och efterlikna. 

Cirkulär ekonomi handlar 
om att använda resurser 
mer effektivt och hållbart. 

I Växjö kommun ska det vara 
lätt att återbruka prylar och 
kläder. Återbruk ska vara 
tillgängligt för alla i hela 
kommunen. 

Växjö kommuns inköp spelar 
stor roll då vi handlar för 
stora belopp varje år. 

Här måste reglerna för 
upphandling styra ännu mer 
mot hållbarhet. 

Lokalt och hållbart är bra!
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Därför vill vi:

• Utveckla återbruket på 
Norremark och skapa 
återbrukslokaler i olika 
delar av kommunen.

• Skapa lokaler för lokala 
marknader i större 

 bostadsområden.

• Skapa infrastruktur för 
återbruk av byggmaterial.

• Att kommunen ska bli 
bättre på hållbarhetskrav 
i upphandlingar.

• Att kommunen ska ställa 
sociala krav i fler upp-
handlingar

• Minska antalet farliga 
kemikalier i kommunal 
verksamhet.

• Minska kommunens 
matsvinn.

• Kraftigt minska 
 kommunens inköp av 

engångsartiklar.
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• Att kommunens inköp 
av ekologiskt certifierad 
mat ska vara minst 80 
procent.

• Att kommunens inköp av 
fair trade produkter ska 
öka med 10 procent.

• Ge det kommunala 
 avfallsbolaget i uppdrag 

att samla in fler återvin-
ningsbara material från 
hushållen.

• Att de kommunala 
 bolagen ska öka andelen 

återbrukat material i 
 nyproduktion och vid 
 renovering.

• Initiera ett projekt för 
att minimera andelen 
engångsförpackningar i 
dagligvaruhandeln.



13. Skola
Skolan ska ge alla elever lika 
goda möjligheter, oavsett 
var de kommer ifrån, vilka 
föräldrar de har och oavsett 
elevernas styrkor och 
intressen. 

Miljöpartiet vill ge skolan 
mer resurser och se till att 
resurserna fördelas efter 
behov. 

Genom skolan ska barn och 
ungdomar få viljan och 
redskapen att lära och 
utvecklas genom livet. 

Det ska inte finnas lyckade 
och misslyckade elever, inte 
heller bra och dåliga skolor. 

Därför vill vi göra ännu mer 
för att bryta den ökande 
ojämlikheten och 
segregationen. 

Därför vill vi:

• Höja skolpengen och 
 säkerställa att de skolorna 

med störst utmaningar 
får mest resurser.

• Anställa fler lärare och 
andra pedagoger i 

 kommunen.

• Prioritera elevernas 
 välmående genom att 

utöka elevhälsan.

• Utöka samverkan med 
BUP och säkerställa att 
elever med funktionsvari-
ationer får rätt stöd.

• Starta en naturskola som 
profil på en kommunal 
grundskola.

• Öka antalet uteförskolor.

• Utveckla konceptet med 
“busskola” för år F-3.
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• Att förskolan ska ha fler 
pedagoger per barngrupp.

• Utveckla profilerna på de 
kommunala grundskolorna 
exempelvis med inter-
nationell-, estetisk- eller 
språkinriktning.

• Värna skolorna på lands-
bygden så att de kan 
utföra sitt pedagogiska 
uppdrag.

• Stärka det aktiva skolvalet 
så att alla kan göra ett 
välgrundat val.

• Arbeta systematiskt med 
värderingsfrågor i alla 
årskurser.

• Utveckla möjligheterna 
för läxhjälp med 

 pedagogiskt stöd.

• Att kommunen bedriver 
lov – och sommarskola 
för de elever som har behov 
av det.

• Starta en inriktning på 
gymnasiet inom klimat- 
och miljö.

• Driva på för att Lantbruks- 
 gymnasiet i Ingelstad ska 

ha en ekologisk inriktning.

• Öka möjligheten för skol-
personal till fortbildning.

• Kompetensutveckla 
 skolans personal inom 

naturpedagogik.

• Väsentligen öka introduk-
tionstiden för nyanlända 
elever så att de bättre 
klarar den svenska skolan.

• Erbjud alla 6-9 åringar 
plats på fritidshem oavsett 
föräldrarnas sysselsätt-
ning
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14. Livslångt 
 lärande och 
 utbildning
Fler kommuninvånare behöver 
studera vidare också mitt i 
livet. 

Fler av kommunens anställda 
ska kunna läsa på betald 
arbetstid och detta gäller 
främst för att förbättra sina 
språkkunskaper. 

När samhället digitaliseras i 
allt större utsträckning ska 
ingen lämnas i digitalt 
utanförskap och därför måste
fler få tillgång till digital 
kunskap. 

I många branscher finns en 
kompetensbrist, samtidigt 
är för många arbetslösa. 

Vi behöver arbeta ännu mer 
för att personer ska kunna 
ta de jobb som finns via 
vidareutbildning och 
kompetensförstärkning. 

Här ska Växjö kommun arbeta
aktivt med näringslivet så 
att vi sluter de gap som 
finns på arbetsmarknaden. 

Därför vill vi:

• Starta näringslivsakademi 
inom Växjölöftet för att 
fler ska kunna ta de jobb 
som finns.

• Möjliggöra för kommun- 
anställda att studera 
svenska och samhälls-

 orientering på betald 
 arbetstid.

• Utveckla SFI i kommunal 
regi.

• Minska det digitala 
 utanförskapet med 
 rådgivning på biblioteken 

och samarbete med 
 tudieförbunden.

• Öka kommunens bidrag 
till studieförbunden.

• Öka kompetensen hos 
kommunens SYV och 
andra medarbetare om 
folkhögskolornas 

 utbildningsvägar.
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Fler kommuninvånare behöver 
studera vidare också mitt i 
livet. 

Fler av kommunens anställda 
ska kunna läsa på betald 
arbetstid och detta gäller 
främst för att förbättra sina 
språkkunskaper. 

När samhället digitaliseras i 
allt större utsträckning ska 
ingen lämnas i digitalt 
utanförskap och därför måste
fler få tillgång till digital 
kunskap. 
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I många branscher finns en 
kompetensbrist, samtidigt 
är för många arbetslösa. 

Vi behöver arbeta ännu mer 
för att personer ska kunna 
ta de jobb som finns via 
vidareutbildning och 
kompetensförstärkning. 

Här ska Växjö kommun arbeta
aktivt med näringslivet så 
att vi sluter de gap som 
finns på arbetsmarknaden. 
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Anteckningar
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