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Kommunpolitiskt program, Mp Mjölby 
För en levande framtid i Mjölby 

Förord
Miljöpartiet vill se en levande framtid, i Mjölby liksom i resten av världen. Det är viktigt, 
eftersom allt levande hör ihop och är beroende av varandra. Det gäller hela naturen, som vi 
inte kan leva utan, i all dess mångfald. Det gäller också alla människor, var än de råkar vara 
födda och vilka unika särarter de än bär på. Vi behöver se och värna samspelet, och ständigt 
söka ökad kunskap för att lära oss mer om hur allt hänger ihop. Det är också viktigt att vi ser 
på varandra som resurser och vänner, och inte som hot eller problem. Människor är inte ett 
problem, men de kan ha problem. Och problem löser vi tillsammans.

Miljöpartiet är ett lyssnande parti. Vi vill ha ögon och öron öppna för forskningen och den 
ökande kunskapen. Vi vill också vara öppna för nya innovationer och idéer som kan hjälpa 
oss bygga en bättre framtid. Vi vill dessutom vara lyhörda för människors behov och idéer till 
lösningar. Vi kan inte lösa varje enskilds människas individuella behov, men vi vill ta in det i 
den större bilden. 

Miljöpartiet är ett idéburet parti. Frågorna om värderingar är grundläggande, och behöver 
ständigt lyftas. Pandemin har fått oss att inse värdet av gemenskap och närhet. Det ger 
livskvalitet. Vilka andra värden ger livskvalitet? Vi behöver prata om det här, och balansera det 
gemensamma mot det privata. Vad skapar ett långsiktigt gott liv för alla? 
Hur vi ser på varandra – vår människosyn – är också mycket viktigt. Varje människas 
okränkbara värdighet och rätt till liv, så som det formuleras i FN-stadgan, får vi aldrig bortse 
ifrån.

Grön politik bygger på tre solidariteter: 

   • med jorden och det ekologiska systemet 
   • med barnen, vår framtid 
   • med världens alla människor.



Agenda 2030
Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling. FN:s medlemsstater åtog sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar 
och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter 
inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att alla ska 
kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna, att främja jämställdhet och kvinnors och flickors 
egenmakt, att vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först samt att säkerställa 
ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Agenda 2030 är en handlingsplan 
med 17 mål och 169 delmål. Målen hör ihop och går inte att lösa skilda från varandra. De 
omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och 
den miljömässiga. (Se https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-
agenda-2030/ )
Agenda 2030 är en god ledstjärna, och en hjälp vad gäller målsättningar. Den ger en 
genomarbetad belysning av vad vi behöver lägga fokus på. Agenda 2030 är ett internationellt 
åtagande som gäller på alla nivåer. Sverige har riksdagsbeslut och en handlingsplan för 
genomförandet. Där är även kommunerna medansvariga. Vi behöver ha ett öga på Agenda 
2030 vid varje beslut som tas, både av kommunfullmäktige och ute i de olika nämnderna och i 
förvaltningarnas arbete.

Mjölbys vision 2045
Miljöpartiet är glada över att ha fått vara delaktiga i framtagandet av Mjölbys nya vision, som 
sträcker sig till 2045. Den andas framtidstro, och långsiktig hållbarhet är ett av fundamenten. 
Den stämmer bra med gröna värderingar och solidariteter. Nu är det viktiga arbetet framöver 
att se till att visionen inte bara blir vackra ord, utan konkret verkstad i kommunens alla delar. 
Vi vill att Mjölby ska våga ta ett steg framåt och bli ett föredöme och föregångare i regionen. 
Alla förutsättningar finns, men vi behöver vara modiga och pålästa.

Politiska målsättningar för 
Miljöpartiet de Gröna i Mjölby 22 – 26: 
Vi har identifierat fyra problemområden, som vi redan har börjat ta itu med, men där vi 
behöver höja ambitionerna. Det är:
   • Klimatet
   • Den biologiska mångfalden
   • Jämställdheten – ända från tidiga åldrar
   • Den jämlika delaktigheten i vårt samhälle.

Se på följande sidor några exempel på vad det kan innebära. Vi vet också att utvecklingen i 
världen går med en rasande fart, och vi har ett krig i vår närhet, vilket gör att det är svårt att 
exakt lova vad vi kan genomföra. Däremot lovar vi att hela tiden med engagemang verka för 
de övergripande mål och värderingar som nämns i förordet. Lyssna på forskningen, ta vara på 
goda innovationer och nytänkande, värna både biologisk och mänsklig mångfald, och stå upp 
för våra värderingar. Vi kan bara gå mot en levande framtid tillsammans.  



Vi vill:
Driva på energi- och klimatomställningen

   • Planera vår kommande utveckling av kommunen för ett hållbart liv i alla delar
Mjölby har en ambitiös plan för tillväxt i alla våra orter. Det är viktigt att balansen mellan 
bebyggelse och grönområden bibehålls, och att vi värnar den biologiska mångfalden och 
närheten till naturen. Många människor har valt att flytta till Mjölby kommun just av detta skäl. 
Det är viktigt att vi inte bygger bort detta stora värde. 
 º Vi behöver vara noggranna med översiktsplanerna så att naturvärdena beaktas.
 º När orterna utvecklas ska det bli enkelt att ta sig fram per cykel och med kollektivtrafik.

   • Skapa goda alternativ för en fossilfri framtid
Våra cykelvägar ska bli fler och göras mer användarvänliga (bort med kantstenar och 
krångliga passager och omvägar). Ett exempel kan vara en bra cykelväg till Väderstad, 
varför inte på den gamla banvallen, belyst med solenergilampor!
Vi ska trycka på för en fungerande kollektivtrafik i regionen, som är bra för hela Mjölby 
kommun. Vi bestämmer inte över Östgötatrafiken, men det finns regionala nätverk, 
och kommunen är remissinstans. Här finns mycket att göra. En pendelstation i Sya är 
önskvärd, t.ex.
Se till att vi höjer ambitionerna med solel, från 5% till önskvärda 10%, och avsätter 
riktade medel i investeringsbudgeten.
Att det sätts upp laddstolpar vid alla Bostadsbolagets parkeringsplatser samt alla andra 
kommunala platser i kommunen.
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   • Att vi minskar vår energiförbrukning i kommunen
Mjölby har en genomarbetad Energi-och klimatstrategi. Vi vill underlätta för 
genomförandet genom riktade pengar vid investeringsbehov.
Att vi tar vara på kompetensförsörjningsplanen och vidareutbildar personal i 
att tänka och handla energismart i sitt arbete. Det kan vara hur man genomför 
energisparåtgärder, att hitta arbetssätt inom äldrevården som spar resurser och gagnar 
brukarna, att måltidspersonalen lär sig om hur man kan minska matsvinnet, att stärka 
svenskkunskaperna för att minska missförstånd och hjälpa personalen att ta till sig 
kunskap om nya arbetssätt och energisnåla metoder, m.m.

Biologisk mångfald
   • Stötta ett levande jord- och skogsbruk med långsiktig hållbarhet som mål

Vi vill ta reda på behov och stötta projekt, som t.ex. Mjölbys pollineringsplan samt 
andra bra idéer som kommer upp, med riktade pengar.

   • Att vi bevarar och utvecklar våra naturskyddsområden – till nytta för både den
      biologiska mångfalden och mänskliga rekreations- och hälsoaspekter.

Vi vill inrätta nya naturskyddsområden i skyddsvärda områden, exempelvis i 
Skänninge och Mantorp, och tillsätta riktade pengar till att uppdatera skötselplanen för 
Skogssjön samt den pågående naturvården.

   • Vi vill se fri passage för fisk förbi kommunens kraftverk i Svartån.
 



Barnen
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Att skolan fortsätter utvecklas till en trygg, utvecklande och inkluderande plats 
där varje elev blir sedd.

Vi vill arbeta för en större likvärdighet mellan skolorna. Det innebär att pengar ska 
satsas där de största behoven finns.
Att vi driver projekt i samverkan mellan skolan, fritids och Kulturskolan för att öka 
barnens delaktighet i sin egen vardag, vilket kommer skapa en tryggare och mer positiv 
miljö.

Att skolan ska ha tillräckliga resurser från förskolan till gymnasiet.
Att vi jobbar för en god personaltäthet, särskilt i utsatta områden.

Stärka Kulturskolan och dess samverkan med skolan så att eleverna kan växa i 
kreativitet och gränsöverskridande förståelse, både socialt och ekologiskt.

Att barnen får god närodlad giftfri mat som till stor del är ekologisk.

Världens alla människor

Att fler naturliga mötesplatser skapas i vår kommun. 

Att vi tar tillvara kommunens alla goda ideella krafter. Vi bygger vårt samhälle 
tillsammans!

Att alla, oavsett funktionsvariationer, ålder och ursprung ska vara inkluderade 
och bli räknade för den resurs de är. 

Vi vill se ett innovativt tänkande runt jobb och praktikplatser.

Att vi värnar arbetsmiljön på våra arbetsplatser och ett hållbart yrkesliv.

Underlätta för integration, jämställdhet, allas möjlighet att vara delaktiga i 
samhället och kulturlivet i respekt för allas lika värde.

Verka för att Mjölby bidrar med all sin förmåga att hjälpa till i krisen i 
omvärlden.

Vi vill se ett generöst flyktingmottagande.
Vi vill arbeta för ett mer aktivt kontaktskapande, t.ex. lyfta fram projektet som redan 
finns med volontär väntjänst. Ta tillvara alla ideella krafter som finns i kommunen. Den 
bästa integrationen heter vänskap.
Vi vill fortsätta arbetet med Mjölby som Fairtrade City. Det är en möjlighet att verka 
globalt genom att agera lokalt.
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