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Alla ska med 
när Stenungsund 

ställer om! 
Det finns människor som normalt inte får sin röst hörd eller har de ekonomiska 
förutsättningarna för att leva ett gott liv, eller som inte kan köpa sig en plats 
var de vill. Men ALLA måste med för att samhället ska vara rättvist. Det gäller 
dessutom även djur, natur och kommande generationer som påverkas av de 
politiska val vi gör idag. Även de har en viktig plats i Stenungsunds framtid 
och det kan till exempel handla om biologisk mångfald, rent vatten, ren luft, 
djurskydd och en levande havs- och skogsmiljö.

Vi i Miljöpartiet Stenungsund vill fortsätta vara med och påverka i riktning 
mot ett hållbart samhälle och har en rad idéer och förslag för att nå dit.

Våra prioriterade frågor under nästa mandatperiod är:  

• Använd koldioxidbudgeten för årlig co2-minskning  
• Bygg stöldsäkra cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafik 
• Gör minst varannan ny lägenhet till hyresrätt

Ta ansvar för miljö och klimat

Vi är stolta över att ha drivit igenom en koldioxidbudget för Stenungsund, 
men det gäller att vi också följer upp arbetet. I vår närmiljö kan vi också göra 
olika insatser för att kommunen ska bli mer hållbar. Vi vill göra det lättare för 
folk att göra de val som är mest hållbara för sig själva och alla andra.

Vi vill… 
Minska våra koldioxidutsläpp genom att:     
• Sänka koldioxidutsläppen med 16% årligen med 2016 som referensnivå. 

Detta i enlighet med Västra götalands koldioxidbudget
• Upprätta ett konsumtionsbaserat utsläppsmål, i likhet med Göteborg
• Inkludera Stenungsundshem i koldioxidbudgeten
• Knyt an alla kommunens inköp och verksamheter till koldioxidbudgeten 

Satsa på cyklister och fotgängare genom att: 



• Bygga stöldsäkra cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafik
• Knyta ihop kommunens cykelbanor
• Bygga fler övergångsställen, t.ex. vid Lundby busshållplats och korsningen 

i Jörlanda
• Separera gång- och cykelvägar bättre från bilvägarna 
• Snöskotta på gång- och cykelvägar först

Satsa på solceller i hela kommunen genom att: 
• Göra solceller obligatoriskt på alla nya kommersiella byggnader
• Göra bygglovet för solceller billigare för privatpersoner

• Att industriföretagens ansvar för utsläppen av plast och mikroplast i 
Stenungsån utreds

• Bygga laddstolpar för kommunens bilar och elektrifiera kommunens 
egna bilar

Förbättra avfallssorteringen genom att: 
• Bygga fler återvinningsstationer och med mer materialåtervinning av 

avfallet 
• Förtydliga informationen vid stationerna angående hantering av sopor
• Bygga en återbrukscentral för fungerande prylar samt ökad möjlighet till 

insamling vid återvinningsstationerna
• Utreda möjligheterna att ta tillvara på organiskt avfall inom kommunen

Fokusera på biologisk mångfald som ska genomsyra kommunens 
verksamheter och ansvar genom att: 
• Göra grön-, och blåstrukturplanerna centrala i samhällsplaneringen
• Använda obrukbar mark till att återställa naturvärden, t.ex. skapa 

våtmarker. I andra hand för solcellspark/-er
• Införa en regel för att neka bygglov på odlingsbar mark

Skapa social och ekonomisk rättvisa 

Ett hållbart samhälle är endast hållbart när alla invånare har samma 
möjligheter. Vi behöver ta vara på alla människors unika möjlighet att 
utvecklas och på så sätt också bidra till ett hållbart samhälle. 

Vi vill..
Införa avgiftsfria busskort för fler genom att: 
• Erbjuda skolkort för alla som bor långt ifrån skolan oavsett skolval



• Erbjuda avgiftsfria bussresor för skolungdomar under alla skollov
• Subventionera seniorkorten mot en låg årlig avgift

Förbättra arbetsvillkoren för anställda i äldreomsorgen genom att: 
• Avskaffa så kallad ”optimerad bemanning” i äldrevården och sätt 

brukaren i centrum

• Ta bort förskoleavgiften och gör den skattefinansierad
• Fortsätta utveckla medborgardialogen så att vi når fler 

Bygg bostäder och öka integrationen

Hur vi planerar bostäder och samhället avgör både hur hållbart men också 
hur socialt hållbar omgivningen blir. Vi behöver blanda olika boendeformer 
vid nybyggnationer och erbjuda samhällsservice för att öka integrationen 
i alla kommundelar. Gemenskap i sitt närområde skapar trygghet och då 
behöver även Stenungsundshem hjälpa till och bygga upp detta.

Vi vill…
Bygga hållbara bostäder genom att: 
• Bygga mer i trä genom att sätta mål för träbyggnation i detaljplanerna 
• Upprätta ett system inom stenungsundshem där bolagets vinst går till 

att subventionera boende för personer som har svårt att ha råd med 
bostad

• Upprätta detaljplanearbete för att möjliggöra uppföranden av egnahem

Uppnå 30 % hyresrätter i alla kommundelar genom att: 
• Göra minst varannan ny lägenhet till hyresrätt
• Prioritera hyresrätter i villaområden och vice versa

Stärka gemenskapen i områden med flerbostadshus genom att: 
• Möjliggöra gemensamma projekt i kommunens bostäder som t.ex. 

odlingsytor
• Reservera två styrelseplatser i Stenungsundshem till hyresgäster
• Skapa en kommunal elbilspool och bygga laddstolpar vid kommunens 

bostäder



Satsa på utveckling av alla kommundelarna genom att: 
• Bygga lokala hubbar i kommunen med småskalig samhällsservice så som 

plats för lånebank, möteslokal, personalrum och aktivitetsarbetsplatser 
för studenter och kommunanställda

Stärk skolan

Skolan behöver de bästa pedagogiska ledarna vi kan ha för att nå målet om 
att alla barn ska nå godkänt betyg. De behöver bli fler och vi vill stärka skolans 
demokratiska uppdrag. Inför 2023 har vi fått in en förbättring av skolmaten 
genom kompetenslyft och en satsning på extra lärare. Den dessa satsningar 
kan brinna inne om det blir ett maktskifte utan MP i Stenungsund.

Vi vill…
Öka elev- och lärarinflytandet genom att: 
• Skapa en kommunikationsväg för elevråden att nå politiken
• Stötta elevråd och klassråd med extern kompetens
• Ge lärare och skolpersonal verkligt inflytande över utformning av ny- och 

ombyggnationer

Få fler vuxna i skolan genom att: 
• Anställa fler lärare, vikarier och personal som avlastar dem
• Avsätta mer resurser till elevhälsovård t.ex. kompetensutveckling
• Skolbibliotek blir bemannade med utbildade bibliotekarier

Förbättra skolmaten genom att: 
• Avsätta resurser för kompetensutveckling av personal med mål att göra 

vegetarisk och vegansk mat god och proteinrik 
• Tillaga maten mer lokalt på varje skola/förskola
• Öka andelen ekologiskt kött

• Erbjuda gratis mensskydd på skolorna

Förbättra kultur- och fritidsverksamheten

En meningsfull fritid skapar trygghet hos individen och de runt omkring. 
Därför är kulturen viktig för alla. 



Vi vill…
• Återintegrera kulturskolan i samband med skolgång, och i andra 

kommundelar
• Jobba för att det ska finnas fritidsaktiviteter och tillgång till kultur (t ex 

barnteater) för barn och ungdomar i alla kommundelar 
• Utveckla ett projekt med vuxenmentorer som ett sätt att integrera 

nysvenskar
• Upprätta ett bibliotek/lånebank för leksaker, verktyg och andra praktiska 

saker

Kvalitetssäkra äldre-, individ- och familjeomsorgen

Att jobba i denna del av välfärden behöver bli mer attraktivt och vi vill skapa 
hälsosamma och roliga aktiviteter för brukare.

Vi vill…
• Säkerställa kvalitén på aktiviteterna på äldreboenden, bl.a genom att 

erbjuda daglig utevistelse
• Förbättra schemaläggningen i äldrevården och öka möjligheterna för 

personalen att sätta brukaren i centrum
• Utreda möjligheterna att kombinera förskola med äldreboende
• Tillåt personer i försörjningsstöd att färdigställa sin utbildning

Uppmuntra ett hållbart näringsliv

Näringslivet är mitt i en spännande och stor omställning mot en mer hållbar 
produktion, och vi vill samverka och gynna hållbara affärsmodeller. 

Vi vill…
• Att kommunen tillsammans med näringslivet samverkar aktivt i 

miljöfrågor bland annat genom att sätta upp gemensamma mål som 
följs upp i bokslutet 

• Att arbeta tillsammans med industriverksamheten för att utreda 
möjligheten att i produktionen använda avsaltat havsvatten istället för 
färskvatten 

• Erbjuda subventionerade lokaler till ungt och hållbart företagande, t ex 
mikroföretag

• Uppmuntra och underlätta för mer gårdsförsäljning i kommunen
• Avsätta mark för en grön saluhall och återbruksgalleria



Alla ska med när Stenungsund ställer om! 
Rösta på oss i valet 2022.



För en framtid att längta till

- rösta på Miljöpartiet.


