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Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse som strävar efter ett solidariskt och miljömedvetet liv. 
För oss betyder det att behandla djur, natur och det ekologiska systemet så att vi inte försämrar 
förutsättningarna för kommande generationer och för människor i andra länder. I ett globalt miljö-
perspektiv hänger allt ihop och de utmaningar vi står inför kräver en helhetssyn. 
Vi – människor, djur och natur – är beroende av varandra.
 
Politiken är nyckeln till förändring. 
Vi tror att människors olikheter och mångfald berikar på vägen mot ett rättvist, jämlikt och jämställt 
samhälle. Tillsammans skapar vi framtidstro och livskvalitet och välkomnar alla som vill vara med 
i det arbetet. Då kan vi skapa ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. 

Det här är vad Miljöpartiet de gröna i Falkenberg vill genomföra under den kommande 
mandatperioden.

Sverige behöver en stark skol-
politik som satsar på varje ung 
människa. 
 Miljöpartiet vill att skolan ska 
ge varje elev förutsättningar och 
möjligheter till ett personligt 
växande genom garanterad 
grundläggande kunskaper för att 
kunna driva en hållbar framtid.  
 Till det behövs pedagoger som 
har möjlighet att se varje individ, 
och en skolpolitik som vill satsa 
på varje skolas behov av extra 
resurser. 
 Läraryrket ska värderas som 
ett av våra viktigaste yrken och 
resurser bör även läggas på 
kompetensutveckling.
 

öka samarbetet mellan skola  
och näringsliv 
 
öka resurserna till moders- 
målsundervisning

förbättra skolan som arbets-
plats – genom resurser till 
specialpedagogik, elevhälsa och 
att läraren ska få vara lärare

att överlämningar mellan 
stadier ska fungera optimalt

att andelen ekologisk mat till 
kommunens skolor och 
omsorgsverksamhet ska uppnå 
minst 50 %

skolorna i kommunen erbjuds  
växthus, plats för odling och  
bikupor för ett hållbart lärande

skapa god kontakt och dialog  
mellan hem, skola och kommun 
i syfte att stärka samverkan för 
en gemensam värdegrund, både 
när det gäller demokrati, skola 
och fritid för att stödja föräldra-
skapet 

Skola och unga 

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:

värna om skolor på landsbygden 
för en levande landsbygd 

skapa ett ungdomens hus där 
förutsättningar för genomtänkt 
sysselsättning till ungdomar 
skapas tillsammans med vuxna

ha en inomhusanläggning för 
familjeaktivitet som byggs och 
drivs med miljömässiga mål 
inriktad på miljö och 
nyskapande; en framtids-
utvecklande lärmiljö inriktad 
på rörelse som blir en naturlig 
mötesplats för hela familjen

satsa på ungt entreprenörskap 
inom miljösektorn som skapar 
jobb för unga inom exempelvis 
ett kommunalt cykelåkeri för 
varutransporter, budtjänster 
och persontransport 

satsa på en ny gymnasieskola 
som är självförsörjande på 
energi och ett kulturcentrum 
med bibliotek, kursverksamhet 
kvällstid och verktygsbibliotek 
med anpassade och utökade 
öppettider.
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utveckla och utöka cykel-
banor i kommunen och satsa på 
utlåning av cyklar, vilket även 
skulle göra att skolor kan ta sig 
ut i skog och mark på ett miljö-
vänligt och hälsofrämjande sätt

se över belysning av cykelbanor 
och andra mörkare områden

starta stadsodling på oanvänd 
kommunal mark, både i villa-
områden och i stadskärnan för 
att odla grönsaker och ätliga 
växter 

odla i kommunala växthus för 
kommunal verksamhet 

plantera fruktträd och bär-
buskar på vallarna och utmed 
Doktorspromenaden 

fortsätta utveckla och förbättra 
kollektivtrafiken till ett verkligt 
alternativ för resande i var-
dagen genom bland annat sänk-
ta taxor, bättre turtäthet och 
att kunna medföra cykeln på 
bussen utan att det kostar extra 

införa beställningstrafik vid 
sidan av de större stråken

bevara åkermark för ekologiskt 
odlade grödor

införa en samordningscentral 
för distribution av varor till 
kommunens verksamheter

Samhällsplanering
Falkenbergs kommun har förut-
sättningar för både en levande 
landsbygd och stadskärna.  
 Miljöpartiet vill utveckla den 
levande landsbygden genom att 
främja småskalig odling, vilket 
ger arbetstillfällen och skapar 
förutsättningar för en stark kom-
mun i gemenskap. 
 Miljön är en hjärtefråga och 
att det finns en långsiktigt hållbar 
aspekt i varje fråga som beslutas i 
kommunen ser vi som en själv-
klarhet. 
 Vi vill även verka för en grön 
stadskärna där alla invånare 
känner sig välkomna och där det 
finns möjlighet till möten med 
hälsofrämjande aktiviteter för alla 
åldrar. 
 För att minska våra utsläpp 
av växthusgaser måste vi satsa på 
energieffektivisering, utbyggnad 
av förnybar energi och en håll-
bar infrastruktur för fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafik. 

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:

ha en långsiktigt strategisk 
kompetensutveckling för 
kommunens personal 

ha ett levande grönt centrum 
med sällanköpsvaror utanför 
stadskärnan

skapa en aktivitetspark i 
centrum, en grön mötes-
plats mitt i staden under den 
torra och varma årstiden där 
människor i alla åldrar kan 
utöva fysisk aktivitet i hälsans 
tecken

bygga solceller på alla 
kommunala byggnader och 
införa krav på förberedelse i 
bygglovet till förnyelsebar 
energi

förtäta staden genom att utöka 
befintliga flerfamiljshus med 
några våningsplan för bostäder 

bygga takträdgårdar med 
bikupor och solceller som ett 
led i ett hållbart 
bostadsbyggande i centrum

förbättra hållbarhetsplanen 
med inriktning på omställning 
Falkenberg

utveckla långsiktig och 
strategisk kompetensutveckling 
i omställningsfrågor.
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Äldre  

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:
Den äldre generationen är en 
resurs i samhällsutvecklingen 
som bidrar med erfarenheter och 
kunskap. 
 Vi anser därför att det är 
viktigt att vi bygger ett samhälle 
där vi värnar om varandra. 
Kommunen behöver bli bättre på 
att planera så att äldre när de så 
önskar eller behöver, ska kunna 
erbjudas stöd i det boende de 
väljer och att det finns en valfri-
het i boendet. Man ska även ha 
rätt till behovsprövad vård i livets 
slutskede.

förstärka resurser och kom-
petensutveckling inom äldre-
omsorgen och hemsjukvården 
och stärka den individanpassa-
de omsorgen utifrån ett hälso-
främjande perspektiv

att alla över 75 år ska få hjälp 
med ett socialt nätverk inom 
kommunen

att maten som serveras ska 
vara näringsrik och god och i 
första hand vara ekologisk och 
närodlad 

stödja 
frivilligverksamhet.  
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Sociala frågor 
Mänskliga rättigheter bygger på 
allas lika värde – oavsett kön, 
ålder, härkomst eller inkomst. 
 En kommun som bejakar varje 
invånares mänskliga rättigheter 
bidrar till samhällets utveckling 
och ökar kommunens attraktions-
kraft. 
 Kommunen som arbetsgivare 
ska vara en förebild för allas lika 
värde och medverka till att skapa 
hållbara och levande handlings-
planer, revidera dessa vid behov 
och se till att de efterlevs. 

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:

stärka kommunens skyddsnät 
och utveckla handlingsplaner 
för utsatta grupper och 
behövande människor vid 
exempelvis kvinnofridsfrågor, 
som är en angelägenhet för 
både män och kvinnor

kraftigt förstärka den 
kommunala psykiatrin

stärka arbetet med social 
hållbarhet

utveckla den sociala 
investeringsfonden

återskapa kommunala omsorgs-
verksamheten och återinföra 
fritt val av kommunala utförare 
inom omsorgen.
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Vi vill verka för en biologisk 
mångfald på land, såväl som i 
havet. För att minska våra utsläpp 
av växthusgaser måste vi satsa på 
energieffektivisering, utbyggnad 
av förnybar energi och hållbar 
kollektivtrafik. 
 Vi vill också verka för grön 
upphandling, gynna ekosystem-
tjänster och fasa ut kemikalier 
och hormonstörande ämnen, 
speciellt i miljöer där barn vistas 
och där våra grundläggande 
behov måste tillgodoses, som 
exempelvis dricksvatten. 
 Falkenbergs kommun ska 
använda sig av sina möjligheter 
att ställa höga miljömässiga, 
etiska och sociala krav vid 
upphandlingar för att bli en 
föregångskommun i ett 
hållbart samhälle.
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Kultur och fritid  
Aktiviteter som skapar gemen-
samhet behövs i ett samhälle. 
Det främjar aktiva, nyfikna och 
livsbejakande medborgare. öka öppettiderna på biblioteket

satsa på den kommunala 
musikskolan och utöka den

satsa på ett kreativitetshus/ 
kulturhus och stödja befintlig 
verksamhet i Smedjan

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:

skapa en lokal kulturfond för 
ideella krafter och mobila 
kulturprojekt

satsa på riktade ungdoms-
projekt till prioriterade utsatta 
målgrupper.
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MilJön 

aktivt medverka till att minska 
läkemedelsutsläpp via renings-
verket

förbjuda all slamspridning på 
jordbruksmark

upphandla ekologisk och 
närodlad mat till kommunens 
verksamheter 

ha mer förnybar energi – sol-, 
våg- och vindkraft samt 
bioenergi - som samverkar med 
miljön 

värna och beakta närliggande 
havsmiljö

göra en miljösatsning i 
Sloalyckans bostadskvarter

arbeta för att uppnå målen i 
hållbarhetsplanen för koldioxid-
begränsning och när 
hållbarhetsplanen revideras 
vill vi förbättra och förtydliga 
målen

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:

skapa förutsättningar för ett 
grundvatten av god kvalitet 
genom att öka skyddet i 
vattenskyddsområden 

se till att kommunen kan 
garantera ett dricksvatten fritt 
från gifter

att Falkenbergs kommun ska 
vara en GMO-fri zon

att beslut i kommunen ska 
föregås av en miljökonsekvens-
beskrivning som sedan följs upp

göra en handlingsplan för en 
giftfri kommunal verksamhet

gynna omställning för att 
stimulera ekologisk odling. 
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Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:
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Hållbar besöksnäring
I Falkenberg möts land och hav. 
Vi har förmånen att ha en mång-
fald av olika miljöer - ett rikt 
fiskeliv, långa sandstränder och 
en levande landsbygd. Att värna 
om ekoturism och vår natur för att 
skapa en stark kommun med en 
rik biologisk mångfald är viktigt 
ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 Rätt utformad skapar hållbar 
naturturism arbete och marknads-
för kommunen.

satsa på cykelleder och placera 
ut cykelpumpar på lämpliga 
platser så att både kommun-
invånarna och naturturister 
skal kunna cykla på ett tryggt 
och enkelt sätt 

utveckla och underhålla 
vandringsleder - vår del av 
Hallandsleden

underhålla befintliga natur- 
och strövområden.
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Vi vill även införa gröna nyckeltal som Sveriges ekokommuner använder och 
redovisa dessa i Falkenbergs kommuns årsredovisning. 

gröna nyckeltal för falkenberg

Vi vill mäta följande: angivet i följande mått 

Koldioxid ton per invånare
Antal resor med kollektivtrafik  per invånare och år
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken   procent (%)
Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling procent (%)
Andel miljöcertifierad skogsbruk procent (%)
Andel skyddad mark och vattenområden  procent (%)
Total mängd hushållsavfall (inkl. producentansvar)  ton per invånare
Tungmetaller i avloppsslam (bly, kadmium, kvicksilver) mg/kg TS
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler procent (%)
Transportenergi för tjänsteresor med bil  KWh/ årsarbetare
Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil   ton/årsarbetare
Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen procent (%)
Andel miljöcertifierade förskolor och skolor procent (%)

Vi hoppas att du tycker våra förslag och tankar utvecklar Falkenberg i en hållbar riktning. 
Vi tror  att vårt valmanifest kombinerat med det som står i partiprogrammet är början 

på vägen mot ett samhälle som vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer. 
Förslagen innebär heller inte något behov av höjd kommunalskatt.

Besök gärna www.mp.se och www.mp.se/falkenberg

Kontakta oss gärna! Ring eller skicka ett SMS till
Jan Berge 0702 – 13 09 90, Lena Berglund 0704 – 24 62 90.  

Produktion: ComWise AB.


