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Klimat och miljö kommer alltid först
– så även i vårt valmanifest

Klimat

Klimatkrisen äventyrar vår framtid. Det påverkar inte bara enskilda 
människors liv utan även den globala säkerheten och överlevnaden för hela 

nationer. Trots vår kunskap om allt detta fortsätter utsläppen av växthusgaser 
att öka. Vi orsakar fortfarande betydligt högre utsläpp per person än vad som 

är globalt hållbart. För att nå klimatmålen krävs att vår konsumtion minskar 
till en hållbar nivå.

Klimatet är en global angelägenhet men varje utsläpp är lokalt.

● Upprätta en plan för att uppfylla agenda 2030 målen och låt dessa 

styra investeringar i kommunen

● Upprätta en koldioxidbudget i förhållande till den nationella målen

● Inventera vilka tak i kommunen som lämpar sig för 
solcellsutbyggnad

● Ge kommunens nya energibolag tydligt uppdrag att etablera 

energilagring för att bidra till att utjämna energipriserna



Miljö

Vi lever på en planet med begränsade resurser; inom dessa gränser måste vi 
förhålla oss. Uttaget av ändliga naturresurser, utsläpp av växthusgaser, förlust 

av biologisk mångfald, försurning av haven, spridning av luftpartiklar och 
miljögifter är alla exempel på mänsklig påverkan som lett till att vi lever i 

tidsepoken Antropocen. 

Insekterna i världen har minskat enormt mycket och människan är starkt 
beroende av dem. Inte minst har de nattaktiva insekterna och djuren reducerats 

till en gräns nära utrotning. Konsekvenserna av detta är katastrofala och det 
kommer att förändra livets förutsättningar. Den enskilt största orsaken till 

tillbakagången för  de nattaktiva insekterna är artificiell belysning. För att 
vända trenden för de dessa insekter behövs en strategi för hur vi kan utveckla 

och förändra utomhusbelysningen.

Hylte kommun är ansluten till SEKOM (Sveriges ekokommuner) men backar i 6 
av 10 miljömål. Vi vill se krafttag för att vända trenden och särskilt då för 

ekologiska livsmedel som sjunkit markant sedan Miljöpartiet lämnade 
kommunfullmäktige. 

En viktig del av detta är ett strukturerat arbete med att nå Agenda 2030-målen. 

I Hylte Kommun ska miljöhänsyn prioriteras och beaktas i varje beslut. Vår 
natur är en viktig resurs och både turister och kommuninvånare uppskattar en 

vacker skogsmiljö och resterna av vildmark.

● Miljön skall beaktas i varje kommunalt beslut

● Ta fram en belysningsstrategi och en genomförandeplan

● Öka andelen ekologiska livsmedel till 60% i kommunens serveringar, 
och betydligt mer närodlat

● Strukturerat arbete mot invasiva arter

● Ambitiös politik för att värna våtmarker och torvmossar

● Implementera sopsortering med fyrfackssystem för hushållsnära, 

träffsäker och långsiktig sopsortering



Turism

Hylte kommun har stora möjligheter att profilera sig som ett centrum för 
naturturism. Vi har stora områden med skogar och sjöar som ger utmärkta 

möjligheter för en hållbar turism och inkomstmöjligheter för småföretagare. 
Rätt utformad skapar hållbar naturturism arbete och marknadsför 

kommunen, inte minst som en plats att bo på.

De riktigt mörka platserna på jorden är försvinnande få och många människor 
har aldrig sett en stjärnbeströdd himmel. Bristen på mörker har negativa 

effekter för både människor och djur. Genom att skapa Sveriges första 
mörkerpark vill vi möta den ökande efterfrågan på naturupplevelser kopplat till 

mörker och sprida kunskap.

● Verka för skapandet av Sveriges första mörkerpark enligt 
International Dark-sky Association standard

● Ytterligare satsningar på vandringsleder

● Uppmärksamma skogslandskapets värden i marknadsföringen av 

Halland



Företagande

Det ska vara enkelt att starta och driva verksamhet och företag i Hylte 
kommun. Vi tror att mångfald är bra även inom företagandet och ser därför 

gärna satsningar på små och medelstora företag i olika branscher. Detta gör 
oss mer motståndskraftiga i svåra tider och stärker den lokala ekonomin. Vi 

ser att den naturnära turismen växer och att skog och sjö är ett attraktivt 
besöksmål som kompletterar Hallands strand och hav. Företag behöver snabbt 

kunna agera på förändringar, därför föreslår vi att tillståndsprocesser inom 
kommunen granskas med målet att halvera handläggningstiden för tillstånd 

och verksamheter. För små företag kan det vara svårt och dyrt att synas i 
dagens medielandskap. Därför vill vi se fortsatt satsning på Hylte-appen och 

att innehållet utvecklas. Många behöver stöd inom de områden som inte är 
deras specialitet eller intressesfär och därför vi vill se en ökning i antalet 

timmar i timbanken för företagare. 

Trots digitala plattformar finns det stort behov av en turistinformation som 
kan guida besökare även på helger då många startar eller avslutar sin 

semester i Hylte. 

Det första jobbet är helt avgörande för unga vuxna som ska in på 
arbetsmarknaden. Om fler får sitt första jobb i Hylte kommun är det bra för 

både arbetsgivaren, arbetstagaren och kommunen. Vi vill därför att kontakten 
och samarbetet mellan skola, näringsliv och föreningar stärks med 

kommunen som katalysator.

● Halvera tiden i tillståndsprocesser

● Verka för att antalet timmar i timbanken för nystartade företag ökar 
från 5 till 15

● Helgöppen turistinfo under högsäsong i Hyltebruk och turistinfo i 

Torup och Unnaryd i samarbete med helgöppna verksamheter

● Stärka kontakten mellan skola, näringsliv och föreningar 



Hållbart resande

Vi lever i en kommun med relativt stora avstånd såväl inom kommunen som 
till angränsande orter. Alla skall ha möjlighet att arbeta, studera och leva även 

i Hylte - inte bara de som har tillgång till körkort och bil. Det är därför viktigt 
både att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas och att fler former av resande 

uppmuntras. 

Tåg är det mest klimatsmarta rese- och transportsättet för längre sträckor och 
därför är det viktigt att behålla och utveckla järnvägen genom Hylte. Den 

behöver elektrifieras av klimatskäl och för att det skall vara möjligt att köra 
tåg hela vägen till Jönköping även fortsättningsvis när den norra delen av 

banan elektrifieras. Och när det gäller persontrafiken måste turtätheten 
möjliggöra pendling både inom Hylte och till våra grannkommuner.

Vi vill att alla ungdomar även fortsättningsvis kan åka gratis upp till det att de 

fyller 20 år. Vi vill också verka för att kollektivtrafik införs på platser och tider 
där den idag saknas. En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för såväl 

kommunens som företagens attraktionskraft.

De som måste ta bil skall ha möjlighet att använda elektrifierade fordon. 
Möjligheterna till laddning av elfordon är idag mycket begränsade och det är 

därför viktigt att laddinfrastrukturen i kommunen byggs ut.

För kortare transporter upp till någon mil går det snabbt att cykla och cykeln är 
både det mest klimatsmarta och ekonomiska transportmedlet. Vi vill därför se 

ökade möjligheter till säker cykling både inom och mellan kommunens orter.

Vi vill verka för:

● Utbyggd kollektivtrafik till alla orter i kommunen. På platser och 
tider med lågt resande kan anropsstyrd trafik vara ett alternativ

● Fler avgångar för både tåg och bussar

● Tågtrafik återinförs mellan Hyltebruk och Halmstad

● Att skolbussens turer införs i den reguljära tidtabellen

● Buss införs mellan Hylte och Falkenbergs kommun

● Enklare samåkning, exempelvis via en samåkningstjänst i Hylte-

appen

● Bygg ut laddinfrastrukturen i Hylte

● Ökade möjligheter till cykling inom och mellan kommunens orter



Ett motståndskraftigt samhälle

Vårt samhälle behöver kunna stå motståndskraftigt mot störningar. Det kan 
handla om allt från torka, bränder, skyfall och översvämningar till pandemier, 

krig, energikriser, it-attacker eller störningar i de globala logistikkedjorna. Det 
är i alla lägen viktigt att samhällets funktioner fortsätter att fungera. 

Hylte kommun behöver arbeta mycket mer med att klimatanpassa samhälle 

och verksamheter. Det finns framtagna planer för vad som behöver göras för 
att få ett betydligt mer resilient samhälle, det är hög tid att omvandla dessa 

dokument till verklighet. Från och med nu måste varje kvadratmeter 
odlingsbar mark skyddas för framtida matodling, exploaterad åkermark kan 

inte odlas i igen. Obrukad kommunal mark och lucktomter kan upplåtas till 
odling av mat. Befolkningsskyddet i kommunen behöver ses över och 

befolkningen behöver få uppdaterad information om hur det fungerar i 
dagsläget. Krisberedskapen i kommunen behöver stärkas och för att veta att 

hjälp finns nära när den snabbt behövs behöver kommunen upprätta avtal 
med de frivilliga försvarsorganisationerna som erbjuder detta, så kallade 

Frivilliga Resursgrupper. Till ett motståndskraftigt samhälle hör också en 
långsiktig satsning på folkhälsa och möjligheter för rekreation och träning.

● Åkermark skall inte bebyggas

● Förbättra cybersäkerheten i kommunen

● Upprätta avtal med frivilligorganisationer (FRG)

● Kommunalt ägda skogar ska skötas så att de är motståndskraftiga, 

hyggesfria och gynnar hälsa, friluftsliv och biologisk mångfald

● Verka för att ett makerspace införs för skapande och reparationer

● Vård och omsorgsverksamheten behöver arbeta mer med att 
klimatanpassa sin verksamhet. Exempelvis tillgång till 

kylanläggningar mot värmeböljor



Omsorg

Omsorg i vår kommun är omsorg om våra äldre, men också omsorg om vår 
personal. Vi skall kunna lita på kvaliteten i omsorgen. Personaltätheten skall 

vara tillräckligt hög för att upprätthålla den höga kvaliteten och en fullgod 
arbetsmiljö. Tillämpningen av hälsoscheman är inte hållbart och slår hårt mot 

många som arbetar inom vården. Det kan i sin tur få negativa konsekvenser för 
de som är i behov av vård. Hälsoscheman omöjliggör återhämtning, har 

försämrat arbetsvillkoren markant och har dessutom inget stöd i forskningen.

Ofrivillig ensamhet är ett stort problem i Sverige. En ny undersökning visar att 
sex procent svenskarna känner sig ensamma. Vi vill att kommunen inleder ett 

strukturerat arbete för att vända trenden.

Kommunikationen med vårdtagaren och mellan olika vårdgivare ska vara 
enkel och friktionsfri så att exempelvis felmedicinering aldrig inträffar.

● Samarbetet mellan äldreomsorg, primärvård och sjukvård behöver 

förbättras så att patienten alltid står i centrum

● Strukturerat arbete mot ofrivillig ensamhet

● Bort med hälsoschema för personalen



Skola och barnomsorg

Skolan ska främja alla barns nyfikenhet och ge varje barn möjlighet att nå sin 
fulla potential. Ett bra utbildningssystem är också avgörande för att vi ska kunna 

bygga ett hållbart, modernt samhälle och hantera framtidens utmaningar och 
möjligheter. Sverige behöver en skolpolitik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi 

vill se till att den elev som behöver extra stöd får det i rätt tid, utan dröjsmål. För 
att lyckas med detta behövs fler vuxna i skolan och mindre mätning och byråkrati. 

Läraryrket ska värderas som ett av våra allra viktigaste yrken. Skolan skall vara en 
plats där barnen mår bra och känner sig trygga.

Våra barns psykosociala hälsa och inlärning förbättras genom att skapa grönare 
skolgårdar med plats för lek och återhämtning. Förstärk därför 

utomhuspedagogiken, i alla åldrar. Det bidrar till en god hälsa, bättre inlärning och 
är ett viktigt komplement till en alltmer digital skola. Det gör det också möjligt att 

mer kostnadseffektivt kunna utnyttja befintliga skolors lokaler när befolkningen 
växer.

Skola och förskola ska vara på alla barns lika villkor. Alla barn oavsett 
funktionsvariation har rätt till likvärdig utbildning och det stöd de behöver för att 

uppnå detta. Ge alla barn tid på fritidshem för att förstärka gemenskapen, ge 
utrymme för social träning. och ge möjlighet till läxhjälp. Det ger även 

vårdnadshavare utanför arbetsmarknaden större möjlighet att satsa på jobb, 
utbildning eller rehab.

Lärare, pedagoger och andra vuxna som trivs i skolan är en nyckel till bra 
undervisning. Vi vill ge medel för att stärka arbetslagen och den psykosocial 

arbetsmiljön i förskola och skola. Vi vill ha kontinuerlig kompetenshöjning även 
för vikarier/timanställda. 

Vi vill särskilt värna om barn och ungdomars rätt och tillgång till kultur och en 
meningsfull fritid. Kulturskolan är viktig för att säkra barn och ungas möjligheter 

till eget skapande och utövande av kultur. 

● Ge förskolan och skolan resurser och mandat att arbeta långsiktigt och 

med arbetsro. Ge lärarna bättre arbetsvillkor, t.ex. genom 
tvålärarsystem och bättre villkor för vikarier

● Behåll skolorna i våra byar. Barn skall inte resa långt för sin skolgång

● Skapa gröna, kreativa skolgårdar med plats för lek och återhämtning

● Förstärk utomhuspedagogiken i alla åldrar

● Stärk arbetslagen och den psykosociala arbetsmiljön i förskola och 

skola

● Stärk det förebyggande hälsoarbetet i alla åldrar. Ge eleverna tillgång 
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator

● Ge alla barn tid på fritidshem

● Utökad vistelsetid på förskola och fritidshem även vid föräldrars 

sjukdom eller arbetslöshet

● Behåll kulturskolan kostnadsfri



Lika villkor

Våra mänskliga rättigheter bygger på allas lika värde – oavsett kön, ålder, 

härkomst eller inkomst. En mer jämställd och jämlik kommun ökar individens 
frihet och förmågor, bidrar till samhällets utveckling och ökar totalt sett 

kommunens välstånd och attraktivitet. 
Arbetslivet är en viktig gemenskap och en central del av vårt samhälle. En 

plats där alla vill vara med. Vi vill verka aktivt för jämställdhet och trygghet på 
arbetsmarknaden för alla grupper i vårt samhälle. Prioritera kompetenshöjning 

och tillgång till deltidsarbete för de med funktionsvariation eller nedsatt 
arbetsförmåga. 

Självklart ska alla som vill ha rätt till heltid, men de som vill ha en 

deltidsanställning ska också kunna få en trygg anställning.

Vi vill se att Barnkonventionen följs och praktiseras i alla beslut som rör barn 
och ungdomar. Utsatta individer har rätt till fullgod information, strukturerad 

handläggning och en reell möjlighet att nå sina mål för utbildning, 
rehabilitering och arbete. 

Kommunen som arbetsgivare ska vara en förebild när det gäller allas lika 

värde. Skolan har ett särskilt ansvar för att dessa värderingar kommer alla till 
del.

● Rätt till heltid - rätt till deltid. Trygg anställning och 

kompetensutveckling även för de som arbetar deltid

● Följ barnkonventionen i alla beslut rörande barn och ungdomar

● Inför vuxenpraktik och utöka elevpraktiken

● Satsa på grön rehabilitering 

● Förstärk kommunens tillgänglighetsråd och ge det större inflytande 
på beslut kring arbetsmarknad, utbildning och rehabilitering

● Verka för att ett arbete med normer och normsättning återupptas i 

skolorna i kommunen under kommande mandatperiod



Demokrati och föreningsliv

Vi är övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati 
gör vårt samhälle bättre. En levande demokrati, inte bara val var fjärde år. Ett 

sätt att skapa större delaktighet mellan valen kan vara att införa 
medborgarförslag. Medborgarförslag finns redan idag i en majoritet av 

Sveriges kommuner och innebär att alla som är folkbokförda i kommunen har 
möjlighet att lämna in förslag som berör frågor inom kommunens 

ansvarsområde. Ett förslag som har tillräckligt stort stöd hos medborgarna tas 
sedan upp av ansvarig nämnd.

Att driva föreningar på ideell basis är en stor del av den demokratiska 

verksamheten. Föreningar som mottar stöd, bidrag och tjänster från Hylte 
Kommun ska stå upp för alla människors lika värde och demokratiska 

värderingar. För att föreningslivet ska kunna blomstra och utvecklas behövs 
jämlika incitament för att driva föreningar och ett stort intresse hos 

kommunen för att bistå när så är möjligt. Det finns en utredning kring de 
ekonomiska förhållandena för föreningar i Hylte kommun som visar på 

skillnader och det finns flera förbättringsmöjligheter inom området. För att 
upprätthålla ett levande föreningsliv föreslår vi att kommunens ledning startar 

upp ett föreningsråd där beslutande politiker bjuder in föreningarna i Hylte 
kommun, årligen, för att tillsammans skapa ett blomstrande föreningsliv i 

kommunen.
 

● Inför medborgarförslag - med röstningsfunktion

● Demokratipolicy hos föreningar som mottar kommunalt stöd

● Underlätta för föreningar att få tillgång till lokaler

● Starta upp ett föreningsråd i kommunen
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