
Alla ska med när
Sverige ställer om

Valprogram för miljöpartiet de gröna i Heby kommun 2022

Miljöpartiets tre grundläggande politiska utgångspunkter är:

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

Solidaritet med kommande generationer

Solidaritet med världens alla människor

MP Heby vill att HEBY KOMMUN TAR SITT ANSVAR FÖR KLIMAT
OCH MILJÖ

Vi vill:

● minska kommunens koldioxidutsläpp och förenkla för
kommuninvånarna och företagen att göra samma sak

● anta en Koldioxidbudget
● skapa fler våtmarker
● bruka kommunens skog enligt gröna skogsbruksplaner
● öka andelen ekologisk och lokalproducerad mat i kommunens

verksamheter
● investera i utrustning för läkemedelsrening i våra reningsverk

Nu är det bråttom att rädda det viktigaste vi har: miljön och klimatet. Alla måste göra sitt och

Miljöpartiet vill se till att Heby kommun drar sitt strå till stacken genom ett ambitiöst miljö- och

klimatarbete.

Kommunen kan minska koldioxidutsläpp från den egna verksamheten genom att ha fossilfria bilar och

upphandlingar med tydliga miljökrav. Vi vill under mandatperioden elektrifiera hemtjänstens

fordonsflotta. Dessutom vill vi skapa en kultur i kommunen där renovering av byggnader och

anläggningar är det första alternativet och att bygga nytt ska ses som en sista utväg.

Kommunen bör identifiera sitt utsläppsutrymme i förhållande till en global koldioxidbudget för att

uppnå Parisavtalets mål om begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader och att

sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Helst ser vi att kommunen upprättar en egen
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koldioxidbudget. En koldioxidbudget är en metod för att minska utsläppen hos en aktör. I budgeten

anger man hur mycket koldioxid man kan tillåta sig att släppa ut och varje år ska denna mängd minska

mot målet som är koldioxidneutralitet.

MP Heby vill att kommunstyrelsen och nämnderna i kommunen tar ett gemensamt effektmål för att

minska utsläppen av fossila bränslen. Det går inte längre att låta enskilda nämnder ha ansvar för

klimatfrågan, detta är frågor vi måste jobba med tillsammans. Kommunstyrelsen måste ta sitt ansvar

och visa att denna ödesfråga är viktig även för Heby kommun.

Andelen våtmark i Sverige har minskat kraftigt. Genom att återskapa våtmarker får vi mer biologisk

mångfald, vi minskar utsläppen av växthusgaser och ökar grundvattenbildningen. Våtmarker ger mer

stabila vattenflöden vilket är viktigt vid torka och översvämningar. Dessutom är våtmarker ofta

attraktiva miljöer att besöka.

Vi ser med glädje att Heby kommun fått på plats en modell för att handla närodlade matvaror av

mindre producenter. Detta vill vi förstås fortsätta med och utveckla. Men vi vill också genom våra

verksamheter öka inköpen av ekologiska livsmedel. Detta därför att det ekologiska lantbruket bidrar

till biologisk mångfald och är ett alternativ till det fossilberoende konventionella jordbruket.

2



MP Heby vill att HEBY KOMMUN SKA HA LIVSKRAFTIGA ORTER
OCH EN LEVANDE LANDSBYGD

Vi vill:
● ha en samhällsplanering som skyddar både människor och natur
● planera för grönare samhällen – där industriområden inte stör bostads-

och naturområden
● skapa förutsättningar för ett lugnare och rikare liv som främjar hälsa och

livskvalitet

Det går inte att undgå att de samhällen som vi byggt de senaste sjuttio åren, trots sina

bekvämligheter och moderniteter, inte är hållbara inför framtiden. Vår livsstil är orsaken till

klimatförändringarna och nu måste vi ändra på många saker samtidigt både för att undvika ännu

starkare global uppvärmning och för att anpassa oss inför konsekvenserna av de förändringar vi redan

skapat. Vår vision är därför att skapa livskraftiga samhällen i våra tätorter och däremellan bevara en

levande landsbygd.

Under nästa mandatperiod ska kommunen arbeta fram en ny översiktsplan och i detta arbete vill vi i

Miljöpartiet värna vatten och naturmiljöer. Vi vill skapa tätorter med närhet till natur för rekreation

och med planeringen underlätta för människor att minska sitt bilåkande. En annan viktig aspekt av det

gröna samhällsbyggandet är cykelvägar där vi ser att kommunen ska vara mer aktiv. Exploatering har

länge varit ett självändamål och per definition ansetts god. Men vi måste våga ifrågasätta

exploateringsgrad och hastighet, vid vissa tillfällen måste andra intressen få företräde.

En annan del av att skapa ett hållbart samhälle är att stärka banden mellan oss och stärka individens

självkänsla och mående. Kulturen ska stärka och glädja såväl unga som gamla och att satsa på

kulturfrågorna är att investera i medborgarna. När vi inte mår så bra ska samhället ha ett starkt

förebyggande arbete som hjälper såväl barn som föräldrar. Vi behöver se till att vi kan möta

ungdomar i kommunens alla delar samt fortsätta utveckla musikskolan mot en kulturskola.
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MP Heby vill att HEBY KOMMUN SKA STYRAS SÅ ATT
VERKSAMHETERNA STÄRKS

Vi vill:
● se en hållbar fördelning av pengarna – istället för ständiga sparkrav
● verka för en god arbetsmiljö – istället för hög personalomsättning
● utveckla det långsiktiga samarbetet mellan kommunens förvaltningar

och regionens hälso- och sjukvård för alla invånare med de behoven
● stärka medborgarinflytandet för bättre och klokare beslut
● tydliggöra det politiska ansvaret genom att stärka sambandet mellan mål

och resurser

Vi har en skolverksamhet som är underfinansierad. De ekonomiska ramarna är inte tillräckliga för att

uppfylla de mål vi har satt för skolans resultat och organisation. Skolan och flera andra verksamheter

har år efter år fått sparkrav som trots personalens förmåga till innovationer och anpassningar inte

gått att uppfylla. Det går inte längre att dra ner på det reella ekonomiska utrymmet utan att sänka

målen för verksamhetsresultatet. En hållbar fördelning av pengarna kräver förändringar i sättet att

målstyra och fördela resurserna. För att tydliggöra det politiska ansvaret behövs en tydligare koppling

mellan alla delar i målstyrningen och besluten om resursramar.

Underfinansiering och oklarheter i målstyrningen leder till en sämre arbetsmiljö. Sämre arbetsmiljö

leder till lägre effektivitet. Ledare och medarbetare måste få mer rimliga förutsättningar. Tydliga

uppdrag och inflytande över hur arbetet ska utföras leder till ökad trivsel, som i sin tur leder till en

ökad effektivitet.

Bland barn och unga vuxna liksom hos många multisjuka äldre och personer med samsjuklighet finns

behov av olika stödinsatser och vård. Dessa behov behöver tillgodoses i en samordnad form, då det

oftast krävs samarbete mellan olika kompetenser. Dessa finns både hos olika förvaltningar i

kommunen och hos Region Uppsala. De goda avsikterna som finns i arbetet med ”Effektiv och Nära

vård 2030” behöver bli än mer konkret och utvecklas vidare.

Demokratifrågorna är även dom grundpelare när vi bygger det hållbara gröna samhället. Vi vill stärka

medborgarinflytandet genom ungdomsråd och aktiv medborgardialog. En sak som saknas i vår

kommun är en offentlig plats för öppen och fri debatt. Det vill vi ändra på. Politik och demokrati

handlar om förtroende och kommuninvånarnas tillit till de förtroendevalda måste värnas. Därför vill vi

se till att fler sammanträden öppnas för allmänhet och intressenter till exempel föreningar och

intressegrupper.
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