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En framtid att längta till! 
Alla ska med när Hallstahammar ställer om! 

 

 
 

 
 



 

 

Miljö, klimat och framtidstro! 
Miljö- och klimatproblemen är allvarliga och akuta, förändringar p.g.a. 
dem är oundvikliga. Extremväder, komponentbrist inom flera branscher, 
hotad matsäkerhet, pandemi och minskat antal arter är exempel på 
konsekvenser av ett känsligt globalt system med begränsade resurser. 
Idag förbrukar vi och använder upp jordens resurser i stället för att 
försiktigt ta av det överflöd som jordklotet kan producera. Vi behöver 
lämna överkonsumtionens tidsålder till förmån för resurshushållning och 
förnybart.  
 
Vi vill skapa ett samhälle där vi kan känna stolthet över det vi gör, med 
kvalitetsprodukter som håller länge istället för billigt slit och släng. I vårt 
framtida Hallstahammar har vi alla kunskap och beredskap för olika 
händelser. Samhällets system ska uppmuntra oss människor att göra 
kloka och hållbara val. Genom att samverka och agera får vi människor 
hopp och framtidstro!  

 
Vi vill: 

● Kraftigt begränsa vår miljö- och klimatpåverkan 
● Att kommunen ska göra det lätt att göra rätt = att leva miljövänligt 
● Uppmuntra invånare att gå över till mer miljövänlig livsstil 
● Sprida och informera om matens betydelse för hälsan och klimatet  
● Öka den biologiska mångfalden  
● Hjälpa invånare att konvertera sina fossilbilar till miljöbilar 
● Öka antalet publika laddstolpar för elfordon 
● Skapa infrastruktur för återanvändning av byggvaror 
● Göra det lättare att dela på resurser som t ex bil, cykel, fraktcykel, 

idrottsutrustning, verktyg och kläder 
● Skapa bemannade mötesplatser för och öka kunskapen om att laga och 

reparera 
● Utveckla kollektivtrafiken med punktliga, tätare turer och testa självkörande 

fordon i kollektivtrafiken 
● Bygga ut gång- och cykelvägar för att göra det möjligt för fler att transportera 

sig hållbart (Hallstahammar - Västerås, Eriksberg - Kolbäck, Kolbäck - 
Kyrkbyn, Lyckhem - Näs - Lustigkulla, Dingtuna - Munktorp, Skolan i Näs - 
vägen till Berg) 

● Gång- och cykelbro till Kyrkbyn från Kolbäcks centrum 
● Bygga cykelgarage på tågstationerna 
● Göra det lättare att sortera avfall genom bostadsnära insamling av 

förpackningar och returpapper för flerbostadshus och villor 
● Förbättra kommunens krisberedskap och utbilda invånarna för ökad resiliens  
● Att Hallstahammar som geografiskt område är koldioxidneutralt år 2028 och 

som kommunorganisation år 2025 
● Att skärpta sociala, etiska och miljömässiga krav ska ställas vid upphandling. 

Alltid ställa frågan om inköpet verkligen behövs Gynna ett hållbart jordbruk. 
Minst 70% ekologisk mat till 2024 inom kommunens verksamhet  

● Servera växtbaserad mat som grund i skolor och förskolor. Kött, fisk och 
mejeriprodukter kan utgöra ett tillval 



 

 

Tillsammans skapar vi det goda Hallstahammar 
Många av oss har under pandemin förstått hur mycket vi behöver varandra och 
värdet av mänskliga relationer. För några har ensamheten eller en ökad utsatthet i 
hemmet varit svår, medan pandemin för andra inneburit en bättre jämvikt i livet. Vi 
behöver ta med oss lärdomar från tiden som varit. In i bygget av ett bättre samhälle 
vill vi att alla ska kunna delta och bidra. Ett solidariskt, tryggt och sammanhållet 
samhälle behöver stå som garant när vingarna inte riktigt bär, när individer behöver 
lära nytt eller när hälsan sviktar. Att vi människor mår bra och lever i harmoni med 
oss själva och varandra är en viktig pusselbit i helheten. 
 
Vi vill: 

● Att alla ska ges goda förutsättningar till god utbildning, god psykisk och 
fysisk hälsa och att ingå i en gemenskap  

● Utreda möjligheterna för och testa basinkomst i Hallstahammar. Det 
lönar sig ekonomiskt och mänskligt med ekonomisk grundtrygghet  

● Uppmuntra fler att gå eller cykla till jobbet för bättre hälsa. Vardagsmotionen 
är en naturlig del av fler människors vardag 

● Möjliggöra och uppmuntra olika sätt att samverka och umgås för ökad 
gemenskap lokalt t ex underlätta samåkning, gemensam odling, skapa 
föreningslokaler 

● Förebygga och arbeta aktivt för att stoppa våld i nära relationer.  
● Utöka hjälpen och skyddet till våldsutsatta och att behandling ska ske av 

personer med riskbeteende eller som begått våldsamma handlingar 
● Minska segregation och minska uppdelning till vi och dom genom att skapa 

mötesplatser och möten mellan olika grupperingar - på skolan, arbetet och på 
fritiden 

● Att det i kommunens samtliga verksamheter ska ske ett aktivt arbete för ökad 
jämställdhet och jämlikhet. Kommunen ska mäta hur resurser fördelas och 
vidta åtgärder vid strukturell snedfördelning 

● Öka jämställdhet och jämlikhet. Alla människor ska behandlas lika oavsett 
kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning 

● Att kommunen ska arbeta för att kulturella förväntningar på hur män och 
kvinnor ska vara behöver bli mer tillåtande. Förväntningar på “mansrollen” 
som leder till ohälsa för män och våldsamt beteende behöver motverkas 

● Tillgodose det ökade behovet av äldreomsorgsplatser 
● Motverka ensamhet genom aktivt föreningsliv och väl fungerande 

mötesplatser 
● Införa uppsökande verksamhet för ensamma äldre och uppmuntra dem att 

delta i det sociala livet 
● Att generös mottagning av skyddsbehövande ska känneteckna kommunen 
● Skapa fler trevliga gångstigar 
● Öka takten i omställningen. Omställning till ett hållbart samhälle ger fler jobb.  
● Öka möjligheter för fler att få jobb genom förbättrat samarbete mellan 

arbetsförmedlingen och utökade möjligheter till utbildning/praktik  
● Utöka antalet kommunanställda som har 35 timmars arbetsvecka med 

bibehållen lön 



 

 

Gott liv och bra utbildning för barn och unga 
Grunden för ett lyckligt och hälsosamt liv läggs redan under våra första levnadsår. 
Vanan att röra på sig, hur man är en bra kompis, och hur man tar hand om varandra 
lärs tidigt. Lite senare i livet är det dags för skolan där utbildning ger förståelse för det 
sammanhang som vi befinner oss i. God utbildning lär oss källkritik och minskar 
risken för att desinformation splittrar oss människor från varandra. Aktivt föreningsliv 
och utbildning av hög kvalitet lär oss att ta ansvar och bli självständiga.   
En god utbildning har stor betydelse för att kunna hitta ett arbete. Arbete är idag den 
främsta platsen där man får tillhöra ett sammanhang och där vi kan känna oss 
behövda och bidra. Att tillhöra ett sammanhang och känna sig behövd är i sin tur 
viktigt för god psykisk hälsa och ett gott liv.  
 
Vi vill:  
 

● Satsa på fysisk rörelse för alla i skolan varje dag, det gynnar lärandet och 
hälsan 

● Uppmuntra fler att gå eller cykla till skolan, det ger vardagsmotion och 
utvecklar även barns självständighet 

● Införa vandrande skolbuss, dvs. de som bor nära skolan går tillsammans med 
vuxen eller äldre barn till skolan 

● Att utbildningen i förskolan och skolan är av hög kvalitet och ger 
förutsättningar för alla att få minst godkänt i alla ämnen 

● Att stöd i föräldraskap ska erbjudas till vårdnadshavare  
● Att fler familjer känner att de har en tillfredsställande ekonomisk situation 
● Arbeta aktivt med jämställdhet och öka personalens kunskap om hur man når 

jämställdhet. Öka medvetenheten om och bryta den könsstereotypa 
behandlingen av flickor och pojkar 

● Öka jämställdhet och jämlikhet. Alla människor ska behandlas lika 
oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning 

● Att lärare ska kunna vara just lärare, dvs. guide och mentor för barnen 
● Lära ut sociala mediers påverkan på den psykiska hälsan och diskutera hur 

det går att förhålla sig till och hantera sociala medier  
● Minska ungas frustration och klimatångest genom att göra aktiviteter och 

arbeten i skolan som gör faktisk skillnad  
● Att hemspråksundervisning ska utvecklas 

 
 
 
För att veta mer om partiets lokala politik:   
Hemsida: www.mp.se/hallstahammar  
Facebook: @mphallstahammar 
 



 

 

Topp två på kommunlistan  
 

1. Peter Ristikartano, 46 år, civilekonom, 
Kolbäck 
 
Mina hjärtefrågor är rättvis omställning till 
klimat- och miljövänlig samhälle, mångfald 
samt jämställdhet, speciellt på arbetsplatser. 
Motto: Miljötekniken finns, använd den! 
 
Tel: 070-305 18 25 
peter.ristikartano@mp.se 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Eleonor Zeidlitz, 43 år, konsult miljö 
och avfall, Kolbäck 

 
Mina hjärtefrågor är goda förutsättningar för 
hållbar livsstil, klimat och miljöfrågor, alla 
människors lika värde, jämställdhet och en 
skola för alla.  
 
Tel: 070-573 17 82 
eleonor.zeidlitz@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
VI GÖR HALLSTAHAMMAR GRÖNARE, KOM MED DU OCKSÅ!  
hallstahammar@mp.se, 070-573 17 82 
Bli medlem: www.mp.se/bli-medlem 

 
 
 
 
 
 


