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Det här vill vi! 
Handlingsprogram 2022-2026 för Miljöpartiet i Ockelbo

• Miljöpartiet står för ett klimatsmart, jämställt och tolerant Ockelbo. 
• Ockelbo ska vara en hållbar kommun för miljö, sociala förhållanden och ekonomi.  
• I Ockelbo ska människor känna trygghet och tillhörighet och kunna delta i samtal om 

framtiden. Vi vill vara en motkraft till alla försök att ställa människor mot varandra.  
• I vår vision av Ockelbo är livet lätt att leva. Vardagen är enkel när skola, arbete och 

vänner är nära. I Ockelbo ska finnas möjligheter till engagemang i både stora och 
mindre frågor.  

Barn 
Vision: Att barn ska växa upp under trygga förhållanden är alla vuxnas ansvar. En familj 
bygger på kärlek, trygghet och respekt, inte på åsikter om hur en familj ska vara.  
Det behövs en politik som ger ökade resurser till särskilt utsatta, för barnens skull, men 
också för att minska klyftorna.  

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Ge särskilt stöd till barn i familjer där våld, missbruk eller psykisk ohälsa före-

kommer. 
• Erbjuda riktade insatser för att stötta ensamstående föräldrar. 
• Stärka arbetet mot våld i nära relationer.  

Skolan 
Vision: Vi vill att eleverna utifrån sina olika förutsättningar ska klara skolan, att skolan 
får mer resurser och arbetsro, att lärarna ska kunna vara lärare med goda arbetsvillkor 
och bra lön, samt att tillräckliga resurser finns för speciallärare och specialpedagoger. 
Skolmiljön måste vara fri från kränkande behandling. 
En bra skola är bland det viktigaste en kommun kan ha, en dålig skola kan påverka 
människor negativt för livet. På senare år har Skolverkets enkäter (på högstadiet) till 
elever, lärare och föräldrar visat brister bland annat när det gäller inflytande, studiero, 
att förhindra kränkningar och elevhälsa. Särskilt flickorna upplever skolans brister. Vi 
har tagit upp problemen och krävt att ett förbättringsarbete startar. Det behövs mer re-
surser nu - förbättringar är goda investeringar på många sätt.  
En utvecklad utomhuspedagogik i grundskolan har visat sig påverka elevernas resultat 
positivt genom upplevelsebaserad inlärning i t ex matte, språk och naturorienterade äm-
nen. Forskning visar att utomhuspedagogik även stimulerar och fördjupar lärandet i äm-
nen kopplade till hållbar utveckling. Vistelse i naturmiljöer kan dessutom minska stress 
och öka koncentrationsförmågan. 



Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Skolan ska motivera fler ungdomar till fortsatta studier. 
• Öka lönenivåerna för erfarna lärare i kommunen. 
• Öka stödet till barn med särskilda behov. 
• Öka satsningarna på utomhuspedagogik. 
• Ge tid till pedagogerna för engagemang i lärande för hållbar utveckling. 
• Värna att ekologisk och närproducerad mat serveras i skolan. 
• Erbjuda hemspråksundervisning av god kvalitet. 

Bo i Ockelbo  
Vision: Ockelbo ska vara den bästa platsen att bo på. Vi vill arbeta för ett mer attraktivt 
centrum i Ockelbo. Mer plats behövs för gående och cyklister på bekostnad av genom-
fartstrafiken.  
Vi tror att Ockelbo har svaret på många av stadens problem i form av trängsel, trång-
boddhet och brist på sammanhang. Miljöpartiet vill att kommunen mer aktivt marknads-
för Ockelbo för att locka nya invånare.  
Vi vill stärka strandskyddet och värna allemansrätten. Nya bostadsområden bör byggas i 
rimlig närhet till förskolor, skolor, allmänna kommunikationer och annan service. 
Vi säger nej till extern handel, eftersom den utarmar en väl fungerande centrumhandel 
och skapar onödig biltrafik. 

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Skapa ett attraktivare centrum.  
• Utveckla aktiv marknadsföring för att locka nya invånare.  
• Ockelbogårdar bygger flerfamiljshus i trä. Det sparar resurser och är bra ur kli-

matsynpunkt. 
• I detaljplaner ska ingå föreskrifter för miljövänliga material, energieffektivitet, 

solpaneler etc. 
• Värna centrumhandeln och säga nej till externa etableringar. 
• Kommunen bör snarast presentera ett program för bevarande av kulturhistoriskt 

värdefulla bebyggelsemiljöer. Det beslutade kommunfullmäktige redan 2015. 

Aktiva äldre och äldreomsorgen 
Vision: Många äldre lever ett aktivt liv längre än vad tidigare generationer kunnat. Ett 
hälsofrämjande arbetssätt ska genomsyra all vård och omsorg i form av hälso- och kost-
råd, fysisk aktivitet och kultur. 
För äldre som behöver hjälp är det viktigt med en trygg äldreomsorg som utgår från in-
dividens behov. För att säkra kvalitet och kompetens vill Miljöpartiet införa sex timmars 
arbetsdag med oförändrad lön för äldreomsorgens anställda. En sådan arbetsmiljörbät-



tring skulle gynna de äldre och minska antalet sjukskrivningar - och göra Ockelbo till en 
attraktiv arbetsgivare inom omsorgen. 

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Öka möjligheterna till fysisk rörelse för aktiva äldre. 
• Skapa förutsättningar för god kompetens hos personalen.  
• Införa 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön, för att 

främja vårdens kvalitet och en god arbetsmiljö. 

Miljö 
Vision: Miljöpartiet i Ockelbo vill värna en hållbar dricksvattenförsörjning och levande 
vattendrag, arbeta för minskad övergödning samt sanering av förorenade områden. Kul-
turlandskapens mångfald av växt- och djurarter ska skyddas. Fortsatt jordbruk är viktigt 
för det öppna landskapet, liksom hävd av åker-, ängs- och hagmark. 
För att minska övergödningen måste utsläpp av kväve och fosfor i mark och vatten 
minimeras. Miljöpartiet vill tillsammans med lokala företag stötta en omställning av 
lantbruken till en ökad andel ekologisk odling.  

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Åtgärder görs för att öka mängden levande vattendrag. 
• Öka andelen lokal ekologisk odling. 
• Lokal ekologisk produktion ska prioriteras vid kommunens upphandling av livs-

medel. 
• Sanera det starkt förorenade området vid Frankssons såg nära Testeboån. 

Klimat och klimatdemokrati 
Vision: Ockelbo ska arbeta för att bli klimatneutralt. Ockelboborna ska engageras i om-
ställningen till den klimatsmarta kommunen. Dialoger och samtal med och mellan före-
ningar, företagare, förvaltningar och politiska partier måste utvecklas. 

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Inkludera klimatfrågan i skolans arbete via ”Lärande för hållbar utveckling”. 
• Inkludera klimatfrågan i samarbetet mellan kommunen och lokala näringslivet. 
• Klimatdemokrati - genom dialoger med invånare, föreningar och företag komma 

fram till hur den lokala omställningen till ett hållbart samhälle ska ske. 
Våren 2022 antog kommunfullmäktige äntligen ett Miljöstrategiskt program Ursprunget 
var en MP-motion från 2016. Programmet kan sammanfattas i några målområden: Kli-
matneutralt Ockelbo. Ren och giftfri vardag, Robusta ekosystem. I samband med be-
handlingen i fullmäktige föreslog Miljöpartiet att en årlig klimat- och miljödebatt ord-
nas i fullmäktige på samma sätt som den årliga budgetdebatten.   



Natur 
Vision: En plan måste göras för att skapa bättre skydd (t ex naturreservat) av de många 
värdefulla naturområden som vi vet finns i Ockelbo. Vi vill att Rönnåsen ska bli natur-
reservat, både för områdets höga naturvärden och för dess betydelse som rekreations-
område. Av samma anledning bör även området vid Naturstigen runt Masugnsdammen i 
Åmot bli naturreservat.    
Hälsans stig ska förlängas med en gång- och cykelväg runt Bysjön.  
I dag finns vandringsleder mellan Ockelbo-Jädraås, Jädraås-Åmot och Åmot-Lingbo. Vi 
vill att kommunen ska stötta en ny vandringsled mellan Lingbo och Ockelbo för en 
sammanlänkning av Ockelbo och byarna.  
Vi vill värna om långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren; varg, lo, 
björn och järv. Däremot tror vi på ett större lokalt självbestämmande kring skyddsjakt. 
Det är viktigt att rovdjurspolitiken förs i dialog med jägare och boende i rovdjursområ-
den. Vattenområden med särskilda naturvärden och stort värde för friluftslivet och fisket 
ska skyddas. Vi vill värna om vildlaxens och flodmusslans möjligheter till fortplantning 
i våra vattendrag. 
Nya täkter, kraftledningar, master och vindkraftverk bör prövas noga. Naturgrus och 
torv ska inte brytas i Ockelbo. 
Det har förekommit okänsliga beskärningar och fällningar av stora träd i centrala Ock-
elbo och vi vill därför ha en kommunal trädpolicy för långsiktig föryngring av trädbe-
stånd med hänsyn till biologisk mångfald och landskapsvård. Vi har stor kompetens i 
Ockelbo vad gäller träd och trädgård, de kunskaperna bör användas bättre. 

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Fler naturreservat skapas.   
• Gång- och cykelväg runt Bysjön anläggs. 
• En kommunal trädpolicy införs. 
• Ockelbo kommun fortsätter uppmuntra koloniträdgårdar och odlingslotter.   
• Vandringsled mellan Ockelbo-Jädraås-Åmot-Lingbo-Ockelbo skapas. 
• En cykelled anläggs på den forna banvallen Norrsundet-Ockelbo-Jädraås-Falun.  

Hela Ockelbo ska leva  
Vision: Många av framtidens ödesfrågor avgörs på landsbygden - livsmedelsförsörjning, 
energiproduktion, cirkulär ekonomi och råvaruutvinning. Som landsbygdskommun har 
Ockelbo goda förutsättningar för företag inom skog, trä, livsmedel och turism.  
Vi vill att kommunen, byarna och näringslivet tar fram ett landsbygdsprogram för Ock-
elbos utveckling och landsbygdens blomstrande framtid.  



Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• I alla beslut beakta hur förslag kan utformas så att lösningen blir en bra samman-

vägning för centralorten och kommunens byar och landsbygd.  
• Utlokalisera regelbunde kommunanställda tjänstepersoner till byarna. 
• Ett program för Ockelbos utveckling och landsbygdens framtid tas fram. 

Arbete och företagande 
Vision: Ett modernt och ansvarsfullt näringsliv är en förutsättning för Ockelbos utveck-
ling. Särskilt viktigt är att stimulera verksamhet som bygger på kunskap om och för hål-
lbar utveckling.  
Regionens arbetsmarknad befinner sig i en strukturomvandling som kan ge möjligheter 
att skapa ett mer hållbart samhälle. För detta är utbildning och kunskap viktigt.  
Vi tror att gröna näringar ger fler jobb i en hållbar värld: miljöteknik, skog, serviceföre-
tag, kreativa näringar, lokal matproduktion och förädling, samt naturturism. 
Hållbar konsumtion är kopplad till närproducerade varor med minskad klimatpåverkan 
genom kortare transporter. Jordbruksmark ska inte bebyggas.  

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Stötta företag som arbetar för hållbar utveckling. 
• Driva på för att utveckla gröna näringar. 
• Arbeta för att kunskap och utbildning blir en strategisk fråga i Ockelbo kommun. 
• Verka för att mer närproducerade varor används i Ockelbo. 

Utbildning för framtiden 
Wij trädgårdar är en unik och viktig resurs i kommunen.  Att främja och driva frågor om 
kunskap och utbildning är en strategiskt viktig del av utvecklingen både av Wij träd-
gårdar och av Ockelbo. Wij trädgårdar har goda förutsättningar att locka människor till 
olika utbildningar och vi ser också möjligheten att erbjuda nya företag möjlighet att 
verka på Wij. På det sättet kan Ockelbo bli en unik del i det gröna kunskapssamhället 
där samarbeten och synergier skapas, samtidigt som Wij trädgårdars ekonomi kan stär-
kas. Kultur i form av konserter och konstutställningar lockar redan nu en regional och 
en nationell publik.  

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Utveckla Wij trädgårdar till ett kunskapscenter med fler företag och fler utbild-

ningar inom gröna näringar och hållbarhet. 
• Inkludera kultur på Wij trädgårdar. 
• Stödja utbildning och nya företag. 
• Kommunen ska stötta hållbarhetscertifiering av den lokala besöksnäringen. 



Trafik och tillgänglighet 
Vision: I Ockelbo ska tillgängligheten vara god med samtliga färdsätt. Investeringsme-
del bör kopplas till den kommande gång-och cykelplanen så att förutsättningarna för att 
gå och cykla blir bättre, framför allt till och från skolorna. Miljöpartiet vill att den nya 
gång- och cykelvägen mellan centrum och Säbyggeby anläggs så fort som möjligt. Vi 
vill att kommunen tar över de vägföreningsägda gatunätet i Ockelbos centrala delar, ef-
tersom statsbidrag inte utgår för föreningsägda gång- och cykelvägar. 
Vi kräver en bättre lösning för gående och cyklister vid övergången vid Sundsbron. 
Bussarna mellan Ockelbo och byarna behöver bli fler, framförallt på kvällar och helger. 
Vi vill också att resegaranti införs för Kuxabussar som ansluter till X-tågen och Sandvi-
kenbussarna. Då kan resenärer vara säkra på att komma hem, trots förseningar. Kuxatra-
fiken behöver marknadsföras bättre. Kommunen borde även arbeta för bättre pendlar-
parkeringar för cykel och bil i anslutning till bussarna ute i byarna.  
Ockelbo kommun bör se över möjligheten att samordna sina tjänstebilar och göra dem 
tillgängliga kvällar och helger via en öppen bilpool.  

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Gång- och cykelplanen genomförs i Ockelbo kommun. 
• Bättre övergång för gående och cyklister vid Sundsbron. 
• Se över behov av pendlarparkering i anslutning till Kuxatrafiken. 
• Öka antalet turer med Kuxatrafiken. 
• Införa resegaranti för Kuxatrafiken. 
• Öka marknadsföringen av Kuxatrafiken. 
• Göra kommunala tjänstebilar tillgängliga för allmänheten via bilpool. 
• Etablera fler tankställen för fossilfria drivmedel i kommun. 

Kultur och fritid 
Vision: Föreningarna är en grund för demokrati, integration och identitet. Stöd till före-
ningar bör prioriteras, särskilt verksamhet för barn och ungdomar. Flickornas fritidsak-
tiviteter bör beaktas särskilt. Vi vill se låga avgifter för barn och ungdomar i Kultursko-
lan och i föreningar, avgiftsfritt i första hand för de yngsta barnen.   
 Ockelbo är en av få kommuner som inte har en konsthall eller liknande. Vi vill ha en 
kommunalt finansierad lokal i centrum för konst, musik, föreställningar, föreläsningar 
och möten. Ett rikt kulturliv är en del av det goda samhället och kan bidra till att locka 
människor till Ockelbo. Kultur är också ett klimatsmart alternativ till materiell konsum-
tion. Det är viktigt att kommunen stödjer lokala kulturutövare så att deras verksamhet 
kommer fler till del.  

  



Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Öka barn och ungas möjlighet till deltagande i sport- och kulturaktiviteter genom 

slopade/minskade avgifter.  
• Plats för kultur i centrum. 
• Stötta lokala kulturutövare och föreningar så att fler kan ta del av deras arbete. 
• Nya anläggningar ska uppfylla högsta energi- och miljöstandard. 

Återbruk, återvinning och avfall 
Vision: Vi vill att Ockelbo som samhälle ska grundas på kretslopp och varsam resursan-
vändning. Återbruk och återvinning ska vara i fokus för invånare, kommun och företag. 
I dag blir en mycket av det som konsumeras avfall som påverkar klimatet negativt och 
sprider giftiga ämnen. Kommunen och Gästrike Återvinnare måste ständigt påminna om 
att kretslopp och resurssnålhet gör Ockelbo  hållbarare. 
Tillgängligheten till återvinningscentralen ska förbättras genom längre öppettider och 
kompletteras med mobila lösningar i byarna. Allt användbart material ska vara tillgäng-
ligt för second hand och för övrigt återbruk. Kommunen bör ta initiativ för att organise-
ra verksamheter för återbruk.  
Vi vill att kommunen uppmanar de som dumpar maskiner, oljefat e dyl. att städa upp 
och i svårare fall polisanmäla. 
Kommunen ska – och företag bör – i sina inköp ställa miljömässiga och sociala krav på 
leverantörerna. 

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Ökade krav på återbruk och återvinning samt miljömässiga och sociala krav vid 

upphandling 
• Förbättrade möjligheter till återvinning såväl i Ockelbo som i byarna 

Energi 
Vision: I Ockelbo ska energin användas effektivt och baseras på förnyelsebar energi. 
Användningen av fossila bränslen måste på sikt upphöra både för transporter och för 
uppvärmning.  
Vi vill att kommunen ska vara med och satsa på biogas i Ockelbo - ett inhemskt, kon-
kurrenskraftigt och klimatsmart bränsle i kretsloppet. Det finns redan verksamheter som 
gärna medverkar till att sätta upp en biogasmack. 
Ockelbo bidrar genom vindkraften positivt för att nå länets mål för förnybar energi. 
Vindkraften måste ge mer tillbaka till kommunen och till de som bor nära vindkraftverk. 
Miljöpartiet anser att kommuninvånarna får för lite tillbaka för det intrång vindkraften 
innebär. Vi föreslår att alla närliggande markägare ska ha rätt till ersättning. I dag har 
bara markägare där vindkraftverket byggs rätt till arrendeavtal. 



Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:  
• Etablera en biogasmack i Ockelbo. 
• Alla markägare i närheten av vindkraftverk ska ha rätt till ersättning för intrång. 
• Skapa en elbonus från staten till kommuner som kompensation för förnybar el-

produktion. 

https://www.mp.se/ockelbo 
https://www.facebook.com/mpockelbo/


