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   Innehåll 

Nu
Klimatet kan inte vänta. 



Precis som världen finns i Västerås och Västerås finns i världen, är Miljöpartiet de 
gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan 
leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för framtiden. Vi tror på gränslös 
solidaritet som utgångspunkt för varaktig förbättring. Detta uttrycker vi genom 
våra tre solidariteter:

• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
• Solidaritet med kommande generationer
• Solidaritet med världens alla människor

Detta handlingsprogram beskriver hur vi inom Miljöpartiet i Västerås vill lägga vår 
del av det globala hållbarhetspusslet, och därigenom göra vårt för att leva upp till 
det så kallade Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Vi vill vara med och utveckla 
en hållbar kommun med välmående invånare och som gör det lätt för den enskil-
de att ta sitt ansvar som en del i en helhet – allt hänger ihop och alla är beroende 
av varandra.

Klimat- och miljöperspektivet ska genomsyra hela kommunens verksamhet, 
därför har vi valt att inte ha ett eget kapitel för dessa områden. Vi har inte råd att 
göra planeten till en sidofråga. Hela det mänskliga samhället, inklusive Västerås, 
är helt beroende av de naturresurser och ekosystemtjänster som vi är skrämman-
de nära att göra slut på.

För Miljöpartiet är de mänskliga rättigheternas princip om alla människors lika 
värde central. Därför vill vi aktivt driva en feministisk politik som bidrar till att 
främja jämställdhet oavsett kön. Vi menar att det goda samhället bidrar till att 
utjämna skillnader mellan människors förutsättningar. 

Kommunpolitik handlar om att prioritera. Kommunens inkomster, liksom naturre-
surserna, är begränsade. Att prioritera ned eller bort något är sällan roligt, men 
att satsa på allt är att satsa på inget. I Miljöpartiet vågar vi ta ansvar och vara tyd-
liga med våra prioriteringar. Vi vill prioritera hållbara resande och transporter och 
vill därför inte lägga resurser på massbilism och en kommunal flygplats.

Vi vill prioritera utbildning, omsorg och en rik fritid för Västeråsarna, och vill 

Inledning 



därför inte spendera pengar på skrytbyggen och prestigeprojekt. Vi vill se ett  
levande, grönt och välkomnande city, och vill därför inte låta allt för mycket mark gå 
åt för bilparkeringar.

Världen och mänskligheten är mitt i en förändring. Många har redan börjat göra 
medvetna val för att leva solidariskt och miljövänligt. Människor, företag och 
organisationer lanserar idéer för en bättre värld. Politikens koppling till forskning är 
viktig och forskningens resultat bör tas tillvara för att utveckla lösningar på 
samhälls- och klimatutmaningar.

Förändringar kräver engagemang men hela ansvaret kan inte ligga på enskilda 
individer. Samhället är något människor skapar tillsammans. Politiken är nyckeln till 
förändring och måste visa vägen till ett hållbart samhälle. Vi vill utveckla ett samhäl-
le som tar vara på tiden och på varandra, ett samhälle som är grönt, solidariskt och 
livsbejakande!

Markus Lindgren och Anna Thunsell, nummer två respektive ett på kommunfull- 
mäktigelistan. 



Våra viktigaste frågor under 
mandatperioden 2018-2022 är: 

En stark skola för Västerås elever
 Vi vill höja skolpengen och skapa en skola där unga människor, med olika  
bakgrunder och erfarenheter, från olika delar av kommunen möts. Vi vill bryta den 
skolsegregation som finns idag i Västerås, och det är viktigare än att det finns  
högstadieskolor i alla våra stads- och kommundelar.

Det gröna samhällsbygget
Vi vill möta det ökade behovet av bostäder genom att bygga grönt, tätt och blan-
dat. Det vi bygger ska möjliggöra möten mellan människor och vara hållbart ur mil-
jö-, klimat- och transportsynpunkt. Det kan innebära förtätning där det är möjligt i 
Västerås och våra serviceorter men det ska alltid göras utifrån säkerställd tillgång 
till platser för rekreation och fritid.

Barn ska få ta plats
Lek, sport och att växa kräver sitt utrymme. Vi vill investera i barns egna ytor  
genom att bland annat rusta upp utemiljöer och skapa en trygg trafikmiljö för barn 
som trygga gång- och cykelvägar till skola och fritidsaktivteter.  Det som är bra för 
barn är bra för alla!

För kvaliteten i omsorgen
Omsorgen för våra svagaste grupper måste vara hållbar, både för dem som får 
omsorg och de som arbetar med att ge omsorg. Alla som arbetar inom omsorgen 
måste ha förutsättningar för att klara sina arbetsuppgifter på ett hållbart sätt. Vi 
vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för all omsorgspersonal inom 
kommunala boenden och hemtjänsten.

Mälaren vårt viktiga vatten
Den friska Mälaren med ett rikt djur- och naturliv ska fungera som en länk mellan 
människor, som en arbetsplats och en plats för rekreation och 
reflektion. Vi vill säkerställa långsiktig vattenförsörjning, främja biologisk mångfald, 
minska övergödning, kemikalier och mikroplaster i alla kommunens vattendrag 
med särskilt fokus på Mälaren.



Det goda samhället präglas av mångfald där alla får vara delaktiga och står på dis-
krimineringsfri grund. I den demokratiska staden ska alla ges lika möjlighet och rätt 
inom lagens ramar oavsett kön, sexuell läggning, ursprung, könsidentitet, könsut-
tryck, etnicitet, funktionalitet, religion, ålder eller klass, med de mänskliga rättig-
heterna som rättesnöre. 

Det är viktigt att våra politiker får ett bra beslutsunderlag och har tid att samtala 
med invånare och intressenter och sätta sig in i de frågor de ska fatta beslut om. Vi 
vill därför öka tjänstgöringsgraden för fritids- och deltidspolitikerna samt utveckla 
metoder för bredare och öppnare beslutsunderlag i viktiga frågor. 

Barn och unga är en del av vår framtid och samtid. Genom att ge utrymme för på-
verkan, utvecklas demokratin i samband med att unga får känslan av att kunna vara 
del av något. Kunskapsutbytet mellan generationer blir då närmare och lättare att 
ta till sig. Utbildning är ett forum för att få kunskap. Det brukar sägas att ”kunskap 
är makt” och en del av samhällets utveckling. Det handlar om att ge människor 
möjligheter att få perspektiv på samhället och att samtidigt vara källkritisk i sitt 
tänkande och handlande när det gäller värderingar, attityder, normer och åsikter. 
Skola och utbildning är och ska förbli ett viktigt forum som lägger grunden för ett 
demokratiskt samhälle.

Samhället baseras idag på en socialt konstruerad tvåkönsmodell. Ett samhälle där 
alla påverkas av dess strukturer, normer och värderingar. Genom förändring av  
attityder, normer, värderingar och ekonomisk fördelning vill vi i Miljöpartiet arbeta

Demokrati och jämställdhet



för ett mer jämlikt och jämställt Västerås.
 
Miljöpartiet vill stärka de direktdemokratiska inslagen i kommunen, bland annat 
genom att inrätta fler medborgarpaneler, utveckla medborgardialog och utöka 
medborgarbudgeten.

• Skapa fler forum för invånarnära demokrati i stadsdelar och servi-
ceorter.

• Ansöka om att Västerås ska bli försökskommun för att låta 16-åringar 
rösta i val till kommunfullmäktige. 

• Se till att allt material som kommunen ger ut ska vara anpassat ur 
mångfalds- och genusperspektiv. 

• Ta fram en strategi för hur Västerås kan bli Sveriges mest öppna 
stad, fri från sexism och diskriminering.

• Skapa medborgarkontor där olika myndigheter, föreningar,  
organisationer och arbetsliv möts och samarbetar under samma tak.

• Fortsätta verka för könsneutrala omklädningsrum i skolor och  
idrottsanläggningar.

• Utveckla arbetet med HBTQ-kompetensen hos kommunens  
anställda som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar.

• Verka för att underrepresenterade grupper, såsom unga och äldre, 
ska känna sig välkomna i politiken och med att själva ta plats i  
debatten.

satsar vi på att:

Integration

I en orolig omvärld där ca 60 miljoner människor är på flykt från krig och miljöka-
tastrofer är det en självklarhet för oss miljöpartister att stå upp och värna om asyl-
rätten och välkomna de personer som söker trygghet i Västerås. Vi vill ge förutsätt-
ningar för att den enskilde ska kunna skapa sig en framtid här och att vi tillsammans 
utvecklar den hållbara staden och samhället.



Det måste finnas flera vägar in i det svenska samhället både vad det gäller bostä-
der, jobb, studier och fritid. Vi vill fortsätta utveckla enkla, säkra modeller för privat 
uthyrning av hela eller delar av en bostad. Vi tror på att möten mellan människor 
leder till utveckling. Vi tror också att det är viktigt att olika typer av boendeformer 
finns över hela kommunen och i alla stadsdelar. Detta som ett sätt att motverka 
segregation.
 
För ensamkommande barn och unga vill vi säkerställa att socialtjänsten och över-
förmyndarnämnden har tillräckligt med resurser för att utföra sitt jobb med indivi-
den i fokus.

Vi tror att det krävs mycket rädsla men också vilja och driv för att fly hemifrån och 
kasta sig ut på okända vatten. Dessa människors driv och kompetens måste vi ta 
tillvara på. Ska Sverige och Västerås kunna hantera framtidens utmaningar kan vi 
inte låta detta gå till spillo. Vi står inför en omfattande demografisk utmaning där 
arbetskraften och skattebasen inte rör sig i takt med befolkningsutvecklingen ge-
nerellt. Färre ska alltså sörja för fler, såväl ekonomiskt som genom sitt arbete. En väl 
fungerande väg in i studier och arbete är en rimlig investering i den enskilde männ-
iskan som flytt, så väl som i stadens framtid.

Vi ser därför att det behövs flera vägar in i skola, jobb och praktik. Språkintro-
duktion ska finnas i flera olika varianter hos såväl kommunala som fristående 
huvudmän, så att såväl den som ser sin framtid på ett studieförberedande- som 
yrkesförberedande gymnasieprogram har tillgängliga alternativ. Vi vill se arbets-
marknadsinsatser som både stärker den enskilde i sin resa in i landet och samhället 
och bidrar till att förbättra kvaliteten i exempelvis skola och omsorg. För att åstad-
komma detta vill vi bredda och utöka satsningen på resursjobb i våra kommunala 
verksamheter. Resursjobbare utför enklare arbetsuppgifter inom exempelvis skola, 
förskola och omsorg vilket låter utbildad personal fokusera på mer kvalificerade 
sysslor.
 
Vi vill se fler flexibla boendelösningar för de ungdomar som är på väg ut i vuxenli-
vet, exempelvis undersöka möjligheten till stödboende i studentkorridor. De ungdo-
mar som fyller 18 år innan deras asylansökan har prövats vill vi även ska ha fortsatt 
möjlighet att stanna kvar i kommunen och inte riskera att slussas till migrations-
verkets boende. Detta är kontraproduktivt för integrationen och riskerar att skapa 
rädsla och osäkerhet hos den unge. 



För oss är civilsamhället, ideella organisationer och kultur- och idrottsföreningar en 
viktig del av pusslet. Vi vill utveckla fler så kallade idéburet offentliga partner
skaps-avtal (IOP)1  som syftar till integrationsfrämjande åtgärder för nyanlända i 
Västerås. 

 1.  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och 
den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsut-
maning

• Fortsätta ge ungdomar över 18 år möjligheten att stanna i  
kommunen under tiden för asylprövning.

• Utöka satsningen på resursjobb, med nyanlända som prioriterad 
målgrupp.

• Att kommunen stärker samarbetet med civilsamhället i syfte att  
förbättra integrationen.

• Ge fler möjlighet att etablera sig i alla stadsdelar och serviceorter.

satsar vi på att: 

Kultur, idrott och fritid 

I Västerås ska det alltid finnas möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett 
vem du är, var du bor, hur gammal du är, om du är mest intresserad av kultur, idrott, 
e-sport, friluftsliv eller något annat. Det ska vara lätt att engagera sig inom fören-
ingslivet, även spontana idéer och initiativ från invånare ska uppmuntras och stöt-
tas. 

Miljöpartiets kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av  
kultur på jämlika villkor. Kultur är klimatsmart och bidrar till livskvalitet och mång-
fald. Dessutom står den kreativa sektorn för en ansenlig del av sysselsättningen 
och ekonomiska omsättningen. Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Vi vill ha fler 
icke-kommersiella mötesplatser i hela kommunen där människor möts spontant 
över generations- och kulturgränser, tex fler spontanidrottsplatser, graffitiväggar, 
lekplatser, kulturscener, utegym och utebiografer. Konsten ska vara en självklar del i 
stadsplaneringen när nya områden byggs och upprustas.



Föreningslivet fungerar som brygga mellan majoritets- och minoritetskulturer. 
Denna relation är viktig och kommunen ska underlätta för sådana möten. Västerås 
ska därför vara generös i sitt stöd till demokratiska föreningar och studieförbund. 

De pengar som kommer idrotten och andra kultur och fritidsaktiviteter till del mås-
te fördelas jämnt mellan könen, det gäller även de kommunala bolagens sponsring. 
Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur oavsett familjens ekonomiska förutsätt-
ningar. Vi vill se ökade anslag till den kommunala kulturskolan för att ge fler barn 
plats. Vi tycker det är viktigt att behålla kulturskolan i kommunens regi. 

Biblioteken är en viktig informations- och kulturarena. Därför vill vi behålla och 
utveckla våra stadsdelsbibliotek så att de även kan fungera som mötesplatser med 
viss kommunal service. Stadsbiblioteket är en viktig mötesplats i centrum som be-
höver utvecklas för att möta nya behov i en stad som växer. Vi vill även att 
biblioteken erbjuder fler flerspråkiga och kulturella aktiviteter. 

Fysisk rörelse är viktig för folkhälsan och välbefinnandet. Kommunens anslag ska 
i första hand gå till breddidrott, barn- och ungdomsidrott samt idrott för personer 
med funktionsvariationer. Det är viktigare än satsningar på elitstöd. 

Västerås ska ha väl fungerande idrottsarenor men vi vill inte satsa kommunala 
pengar på dyra skrytbyggen som till exempel en skidtunnel. Det ska finnas gott om 
möjligheter till spontanidrott i stadsdelar och serviceorter och gratis 
prova-på-verksamheter. Att utveckla friluftslivet ser vi också som en angelägen 
uppgift för kommunen. 

Vi är stolta över vår teater, kulturskolan, vårt konstmuseum och vårt konserthus. 
Genom fortsatta kommunala satsningar på dessa verksamheter vill vi ytterligare 
utveckla verksamheterna och öka fokus på barn- och unga, personer med annat 
modersmål än svenska och personer med funktionsvariationer som besöksgrupper. 

• Bygga fler lagliga graffitiväggar i Västerås. 
• Fortsätta erbjuda utbildning kring sexualitet, könsroller och 

HBTQ-frågor till föreningar.

satsar vi på att: 



• Årligen räkna upp föreningsstödet och stödet till studieförbunden 
baserat på bland annat demografi, och att bidrag även ska kunna ges 
till föreningar som arbetar med miljö- eller djurskydd.

• Verka för att bredda kulturbegreppet för att inkludera  
spelkulturen2.  

• Utöka bibliotekens öppettider och utveckla samarbetet mellan biblio-
tek och skola.

• Verka för ett bättre samarbete mellan Västmanlands Teater,  
Västmanlandsmusiken och stadens muséer. 

• Erbjuda kommunala skollokaler vid större föreningsevenemang till 
självkostnadspris.

• Utveckla Culturen för att ge mer utrymme till fler föreningar.
• Utveckla fritidsbanken med att bland annat innefatta instrument som 

ett steg mot delningsekonomi. 
• Säkerställa att Kristiansborgsbadet fortsatt ska vara ett bad för  

motionssim och rekreation. 
• Komplettera nya Lögarängsbadet med ett nytt utomhusbad.
• Underhålla på spontanidrottsplatser ute i stadsdelarna och bygga 

nytt där det behövs. Gärna med inslag av utegym. 
• Prioritera bredd- och ungdomsidrott i frågor som rör  

föreningsstöd och investeringar i anläggningar.

Ekonomi och arbetsmarknad

Västerås ska vara en föregångskommun i utformandet av ett hållbart ekonomiskt 
system där välmående är målet, snarare än BNP-tillväxt. Den ekonomiska  
utveckling som sker ska inte vara på bekostnad av någon annan och ska verka för 
uppfyllnad av ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Eftersom vi vill vara  
navet i en generell grön samhällsutveckling vill vi fortsätta arbetet med gröna  
obligationer3  och därigenom skapa ringar på vattnet långt utanför kommun-
gränsen.

Lokalt i Västerås behövs en bättre helhetssyn och långsiktighet i ekonomiska  
beslut. Förebyggande sociala insatser och underhåll av fastigheter och infrastruktur 

2. Game:ing, inte gambling
3.  Gröna obligationer finansierar projekt som lever upp till bl.a Västerås stads miljö- 
och klimatprogram och möjliggör projekt inom bland annat förnybar energi, hållbara 
transporter och miljöåtgärder.



måste prioriteras framför onödiga och dyra prestigeprojekt som exempelvis flygplat-
sen. 

Västerås är beroende av kunniga och arbetande invånare och av ett 
mångsidigt och tekniskt högt utvecklat näringsliv stöttat av en fungerande välfärds-
sektor. Vi vill främja utbildning och arbete som ger människor mer makt över sina liv.

Det ska vara lätt att starta och driva företag i Västerås. Vi vill stimulera 
utvecklingen av gröna jobb och projekt som är förenliga med ett ekologiskt hållbart 
samhälle. 
 
Medan många idag har osäkra arbetsförhållanden eller helt stängs ute från möjlig- 
heten till arbete och egen försörjning, finns det många andra som arbetar så mycket 
att det leder till stress och förslitning. Vi vill införa sex timmars arbetsdag med  
bibehållen lön för personal inom tunga och slitsamma vård- och omsorgsyrken, för 
såväl vårdarbetarens och vårdtagarens skull.

Dessutom vill vi att människor ska kunna ta ett alterneringsår för att kunna ägna sig 
åt exempelvis utbildning, entreprenörskap eller självförverkligande, samtidigt som 
det öppnas en möjlighet för någon som står utanför 
arbetsmarknaden att komma in. Vi vill fortsätta kommunens satsning på att ge unga 
en god start i arbetslivet och hjälpa de som står långt ifrån arbetsmarknaden  
tillbaka.
  
Kommunen ska vara omtyckt och eftertraktad som arbetsgivare. Förutom 
rimliga löner och goda arbetsvillkor kan det uppnås genom exempelvis kompetens-
utveckling, utvecklingsmöjligheter, makt över arbetstiden och olika förmåner.

Västerås Stad bör i sin roll som upphandlare ta ett stort ansvar och ställa höga miljö-
mässiga och etiska krav på allt som kommunen beställer. Generella livscykelanalyser 
ska vara vägledande och i stora eller återkommande upphandlingar bör specifika 
livscykelanalyser tas fram. Kommunen kan också stimulera utvecklingen genom så 
kallade funktions- och innovationsupphandlingar. Vidare bör kommunen tillhanda-
hålla god information om hållbar konsumtion för att uppmuntra och underlätta för 
västeråsarna att använda sin konsumentmakt och göra medvetna och hållbara val.



     
• Ställa tydliga miljömässiga och etiska krav på alla kommunens verksam-

heter, inklusive bolagen.
• Genomföra försök att använda livscykelanalys som verktyg inför större 

inköp.
• Tillhandahålla god upplysning om konsumenters rättigheter samt upp-

muntra och underlätta för västeråsarna att använda sin konsumentmakt 
för att bidra till en hållbar utveckling.

• Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för vård- och om-
sorgspersonal och utreda möjligheten för kommunalt  
alterneringsår. 

• Utveckla förmåner för kommunalt anställda, exempelvis rabatterade  
busskort eller cyklar.

• Prioritera att göra upphandlingar från sociala företag när det är möjligt.

Skola och förskola 
Som gröna vet vi att omställningen till en mer hållbar värld inte bara är livs-
avgörande, utan också ofrånkomlig. Vi kommer att se nya levnadssätt, kultur- 
yttringar och arbeten växa fram. Vi ser redan hur nya industrier växer fram och 
hur de kunskaper som räckte tidigare inte längre räcker till. Omställningen från en 
sysselsättning till en annan är en hård prövning med konsekvenser för individ och 
familj, men också för bostadsorter och hela samhällen. Ska vi klara omställningen 
krävs ett bildningsideal som medger att, och möjliggör för, människor att ställa om 
och att lära på nytt. Vi kan inte stå still när kunskapssamhället utvecklas.

Samtidigt ser vi ökade skillnader i samhället, vilka både speglas och reproduceras  
skolan. I Västerås har detta blivit allt tydligare och det är nödvändigt att bryta den 
skolsegregation som vi ser. Vid planeringen av kommunala skolor ska särskild  
hänsyn tas till och särskilda åtgärder anges för att motverka och bryta segregation. 
Alla skolor ska ha en allsidig social sammansättning, inte bara de som idag ibland 
uppfattas som problemskolor.

Förskolan och fritidshemmen får inte ”skolifieras”, utan ska i enlighet med forskning

satsar vi på att:



präglas av lek och lär. Tillgången på förskola och fritidshem ska spegla familjens 
behov, vilket i vissa fall ska innebära ökad vistelsetid och tillgång vid obekväma  
tider. Även barn som går på ”nattis” ska ha tillgång till pedagogisk verksamhet  
under dagarna, och förskollärarnas arbetstid koncentreras till den
perioden då flest barn finns i verksamheten. 

Västerås skolor och förskolor ska främja individuell utveckling hos varje enskild elev 
eller barn med hög kunskapsnivå och kreativitet. Eleven eller barnet ska stå i cen-
trum för sin egen kunskapsutveckling och starkt elevinflytande ska råda.  
Miljöpartiet vill att Västerås skolor ska vara avsändare för en bredare kunskapssyn, 
bortom bara fakta, och att skolans professioner och unga gemensamt ska verka 
för detta. Skolutvecklingen ska ske genom stort frirum för lärare och rektorer, men 
med stöd från forskningsbaserad förvaltning och hänsyn till nationella- och  
kommunala styrdokument. Därför ska arbetet med förvaltning på vetenskaplig 
grund fortsätta utvecklas och fördjupas, i samklang med såväl högskolan som  
kommunens förstelärare. 

Lika villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor och förskolor och de ska 
finansieras enligt en tydligt socioekonomiskt viktad modell, där hänsyn tas till den 
enskildes förutsättningar. En skola där unga människor, med olika bakgrunder och 
olika erfarenheter möts, är viktigare än att det finns lokala högstadieskolor i våra 
stadsdelar. 

Vi menar att en av den svenska skolans portalfraser - det kompensatoriska  
uppdraget - inte bara är ett kunskapsuppdrag utan också en insats för den sociala 
hållbarheten i ett samhälle. Skolvalssystemet ska utvecklas för att främja skolor där 
barn och elever växer tillsammans, oavsett om de har sin bakgrund i Barkarö, på 
Bäckby eller i Baghdad.

Västerås barn och elever ska möta verksamheter där hållbar samhällsutveckling, 
mångkultur och jämställdhet är fundamentala begrepp som genomsyrar all  
undervisning. Normkritiska perspektiv ska lyftas fram och stereotypa könsroller, 
mobbing och diskriminering, såväl inom som utom skolverksamheten, ska  
motverkas med kraft. 

Maten som serveras i förskolor och skolor ska vara god, näringsriktig, miljövänlig 
och helst närodlad. Ekologiska råvaror, säsongsanpassade menyer, minskad  
köttkonsumtion och minskat matsvinn ska vara en självklarhet. Konceptet  



framtidens mat, som Miljöpartiet varit drivande i, ska utvecklas och breddas till att 
framgångsrikt omfatta fler verksamheter. Arbetet bör i framtiden sträva mot att 
etablera en vegetarisk norm i våra skolmatsalar. Skolmåltiden ska vara ett självklart 
tillfälle att skaffa sig kunskaper om hållbar utveckling och etablera framtidstro  
avseende den enskildes möjlighet att genom sina konsumtionsval bidra till ett  
hållbart samhälle.

Förskolan och skolan ska vara en attraktiv arbetsplats, där alla medarbetares kom-
petenser tillvaratas på bästa sätt. Detta fordrar bättre löner och en god arbetsmiljö, 
men också möjlighet till kompetensutveckling och tillgång till kollegialt lärande. 
Den pedagogiska personalen kan inte själva bära vuxenansvaret i Västerås skolor, 
utan här har bland annat skolbibliotekarier, elevhälsopersonal samt elevassistenter 
och andra, nya personalgrupper, en viktig roll att spela. På så vis stärker vi också 
kvaliteten på den tid som barnen eller eleven spenderar med sin lärare och renodlar 
dennes kärnuppdrag. Antalet medarbetare per rektor eller skolledare behöver  
sjunka, så att denna ges utrymme att verkligen agera som pedagogisk ledare.

Bildning möjliggör rörelse, för såväl individ som samhälle. I denna process är skolan 
nyckeln.

satsar vi på att: 

• Genomföra ett kunskapslyft inom lärande för hållbar utveckling.
• Genomföra en översyn av de kommunala högstadierna för att bryta skol-

segregationen och möjliggöra möten mellan elever med olika typer av 
bakgrunder.

• Göra Västerås till en attraktiv arbetsgivare för personal i förskola och sko-
la, genom tillgång till fortbildning, bra löner och god arbetsmiljö.

• Sänka storleken på barngrupperna i förskolor och fritidshem.
• Säkerställa att samtliga förskole- och skolverksamheter omfattas av pro-

jektet Framtidens mat,  som syftar till att främja hälsosamma matvanor 
som tar hänsyn till miljön och klimatet. Vi vill se vegetarisk norm vid of-
fentligt finansierade evenemang och kommunala restauranger.

• Utöka vistelsetiden i förskola och fritidshem för föräldralediga och arbets-
lösa, samt tillhandahålla öppettider som harmonierar med det moderna 
arbetslivet.

• Höja skolpengen, inte minst för elever från socialt utsatta områden.



Natur- och vattenvård 

Västerås ska vara en ekologiskt hållbar stad. Människan är en sårbar del av ett 
känsligt ekologiskt system där allt hänger samman. Vi måste ta ansvar för att 
förvalta jordens resurser i balans med naturen så att den biologiska mångfalden 
bevaras. Vi anser att allt liv har ett värde i sig, oberoende av dess nytta för  
människan. För att värna den biologiska mångfalden och för att samtidigt skapa 
fler mötesplatser för människor vill vi bevara och utveckla värdefulla natur- och 
parkområden, bland annat Björnön. Vi vill slå vakt om stadens Natur- och kulturmil-
jöplan.

Vi vill göra staden grönare och uppmuntra den folkrörelse som håller på att växa 
fram i form av stadsodling. Det är ett bra sätt att förena stad och natur, landsbygd 
och stad. Stadsodling är inte bara ett sätt att få fram livsmedel, det är också ett 
sätt att umgås och på så sätt stärks den sociala hållbarheten. För en effektiv stads-
odling krävs livskraftiga urbana ekosystem och här kan byggsektorn hjälpa till 
med gröna tak, fasadgrönska och insektshotell. Gröna tak är också en del i en ny 
systemlösning för att lösa dagvattenfrågan. Istället för att kulvertera bort dagvatt-
net ska det vara en naturlig del i stadsmiljön exempelvis genom att man anlägger 
dammar. Det är både bra för vattenmiljön, för de urbana ekosystemen och som 
anpassning för ett förändrat klimat då vi behöver ta höjd för allt  
kraftigare skyfall.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. De flesta av jor-
dens växt och djurarter är helt beroende av bra vattenmiljöer för sin  
överlevnad. Vatten har också ett stort värde genom att det ger möjlighet till upple-
velser och ett aktivt friluftsliv. Genom att värna strandskyddet ska alla kunna njuta 
av tillgängliga vattenområden.
 
Pågående och kommande klimatförändringar ökar översvämningsrisken både i 
naturliga vatten och i tätorters dagvattensystem. En översvämning på ”fel” plats, 
t.ex. i en tätort, kan ge förödande konsekvenser. Förutom de rent materiella skad-
orna kan miljögifter och gödningsämnen spridas till känsliga ekosystem, samt 
påverka dricksvattnet negativt. Klimatanpassningsperspektivet måste genomsyra 
hela samhällsplaneringen.



• Se till att det på den mark som kommunen arrenderar ut endast bedrivs 
ekologisk odling och djurhållning.

• Utveckla naturreservat för rekreation, biologisk mångfald och  
naturupplevelser, till exempel Vedboskogen och Björnön.

• Ordna fler kolonilottsområden samt ta fram riktlinjer och regelverk som 
gör det möjligt att ge plats för stadsodling och hållbar dagvatten- 
hantering.

• Anlägga faunapassager där det idag finns konstgjorda vandringshinder.
• Öka dagvattendammar och restaurera våtmark med hjälp av statliga 

medel, såsom återställning av Emausbäcken.
• Minska förekomsten av kemikalier, plast och mikroplast i våra vatten-

drag och sjöar.
• Hållbart skogsbruk på kommunal mark för att nå miljökvalitetsmålet 

“levande skogar”.
• Utveckla Björnön inklusive södra Björnön till ett attraktivt 

naturreservat och rekreationsområde. 
• Länka samman södra Björnön och Gäddeholm med en förbindelse,  

exempelvis en bro eller dragfärja.

satsar vi på att: 



Miljöpartiet de gröna vill att all samhällsplanering i hela kommunen ska vara 
inriktad mot god resurshushållning och att människans behov och välbefinnande 
sätts i centrum. 

Vi vill bygga bort barriärer. I Västerås tätort finns idag en mängd barriärer, vilket 
leder till en segregerad stad. Staden behöver byggas ihop, ”läkas” och bli mer 
integrerad. Barriärerna består av stora trafikapparater och massiva områden med 
markparkeringar, kraftledningsgator samt överblivna områden som ligger oanvända 
i väntan på något bättre. Vi vill bygga en grön, tät och blandad stad med närhet till 
de viktigaste målpunkterna och gott om mötesplatser. Fler människor som rör sig 
på stadens gator skapar trygghet. Vi vill även se en blandning av hyresrätter, 
bostadsrätter och äganderätter i både tätorten och serviceorter vilket bidrar till 
mer mångfald.

Ett väl fungerande och attraktivt city med handel, kultur, upplevelser, restauranger 
med mera är viktigt för en fungerande och trivsam stad. Vi vill fortsätta utveckla 
city. Västerås ska bli en grön, tät och blandad stad, där alla invånare har gångav-
stånd till såväl grundläggande samhällsservice som gröna stråk. En trivsam och 
attraktiv kommun där boende på landsbygden och stad har tillgång till den service 
de behöver.

Kommunen ska byggas utifrån en övergripande plan för varje område och med 
goda möjligheter för allmänheten att påverka. Många parters insats krävs för att 
bygga bort den bostadsbrist som idag drabbar främst unga hårt.

I första hand bör ny bebyggelse anläggas i anslutning till befintlig bebyggelse för 
att kunna utnyttja befintlig infrastruktur. Produktiv jordbruksmark ska användas för 
att få fram livsmedel och bioenergi. Ny bebyggelse på landsbygden, i serviceorter-
na och i staden ska i första hand förläggas på exploaterad mark där det finns eller 
har potential att finnas god tillgänglighet till samhällsservice, kollektivtrafik samt 
gång- och cykelbanor. 

Samverkan och utbyte mellan stad och landsbygd ser vi som en viktig fråga. För 
att bygga hållbara samhällen behöver relationen mellan staden, serviceorterna och 
kringliggande landsbygden utvecklas och förstärkas.

Samhällsplanering och infrastruktur



God tillgänglighet gynnar alla, det som byggs ska byggas rätt från början. Det är 
viktigt att tillgänglighetsfrågorna kommer in tidigt i byggprocessen och att det 
finns en bra uppföljning under hela processen, där är handikapporganisationer-
nas medverkan viktig.
 
Vi vill att alla Västeråsare ska ha en hälsosam boendemiljö. Bättre samhällsplane-
ring och byggteknik kan minska buller, lukt och andra olägenheter. De som idag 
är berörda behöver också få hjälp snarast.
 
Barn berörs mycket av hur vi planerar våra städer. Barn ska få utrymme i staden - 
lek, sport och att växa upp tar plats. Vi vill investera i barns egna platser genom 
att bland annat rusta upp utemiljöer, anlägga en centralt belägen lekplats i park-
miljö och skapa trygg trafikmiljö för barn. Det som är bra för barn är bra för alla!

Det ska vara lätt att leva utan egen bil. Därför ska kollektivtrafik ingå i planer-
ing vid utveckling av gamla och nya områden. En blandad bebyggelse samt väl 
utbyggd infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik ökar tillgängligheten och 
skapar en nära stad. Detta tillsammans med bilpooler minskar behovet av bilar 
och parkeringsplatser vilket ger plats för ännu fler bostäder, mötesplatser och 
grönområden. Ökad andel cykel och kollektivtrafik minskar dessutom problem 
såsom buller, damm och andra föroreningar.

Stora handelsområden i utkanten av stan skapar behov av bilar. Dessa 
utarmar möjligheterna för en fungerande city- och stadsdelshandel samt riskerar 
att bygga fast oss i ett bilberoende. Erikslund och Hälla ska utvecklas till blanda-
de stadsdelar med inslag av bostäder, kontor och andra verksamheter.
 
Västerås stad ska fortsätta att vara en ledande hamnstad med aktivt båtliv där 
användning av elbåtar uppmuntras genom byggnation av laddstolpar i 
hamnen.  

Västerås flygplats är ett kommunalt bolag som under många år har dragits med 
stora underskott. Vi i Miljöpartiet förväntar oss att alla kommunala verksamheter 
ska kunna bära sina egna kostnader. När det gäller flygplatsen ser vi inte att det 
är möjligt att driva den på affärsmässig grund. Därför vill vi antingen lägga ner 
den eller sälja den till en privat aktör. Vi vill istället satsa på bra kollektivförbin-
delser till Arlanda. Flygplatsen ligger mellan staden och Björnön. Vi vill utveckla 
området till en blandad stadsdel. 



Stadens investeringsbudget och driftbudget omfördelas så att fördelningen bättre 
återspeglar prioritetsordningen i kommunens översiktsplan och 
trafikplan: 1. Gång, 2. Cykel, 3. Kollektivtrafik, 4. Biltrafik. 

• Skapa trygga gång- och cykelvägar för barn att ta sig till skola och  
fritidsaktiviteter.

• Rusta upp parker i stadsdelar med utegym.
• Möta det ökade behovet av bostäder genom ett hållbart samhällsbygge 

genom att i första hand bygga den gröna staden inåt och utveckla våra 
serviceorter. Vi vill göra detta med säkerställd tillgång till platser för  
rekreation och fritid.  

• Som testprojekt bygga hus utan bilparkeringar för människor som väljer 
andra transportmedel.

• Bygga blandade områden och stadsdelar, med plats för såväl bostäder 
som verksamhetslokaler och näringslivsfastigheter.

• Minska eller eliminera buller från olika källor som E18, andra stora trafikle-
der och järnväg.

• Fortsätt den påbörjade utvecklingen av Lögarängsområdet som rekrea-
tionsplats för alla generationer. 

• Verka för att nybyggnationer präglas av hållbar innovationskraft som till 
exempel minskar behov av transporter och har låg energiförbrukning.

• Uppmuntra användning av solceller och energilager på nya och gamla 
byggnader.

• Införa kollektivtrafik på Öster Mälarstrand samt till Gäddeholm.
• Bygga laddstolpar för alla typer av fordon.
• Lägga ner eller sälja Västerås flygplats.
• Skapa enklare och säkrare parkering för cykel och underlätta för den som 

vill handla utan att använda bil.
•  Uppmuntra användning av tåg- och båttransport istället för lastbil-

stransport.
• Utveckla kollektivtrafiken med till exempel tvärgående busslinjer och 

stombussar eller spårväg för att möta ett ökat resande och en växande 
stad.

• Underlätta vintercykling genom att utöka sopsaltningen till samtliga  

satsar vi på att:



huvudcykelstråk.
• Separera gång och cykeltrafik i högre utsträckning än idag.
• Utöka underhållet och höj standarden på huvudcykelstråken så att de blir 

säkrare och anpassas till högre hastigheter, med tanke på bredd, trafikse-
parering, och med cykelöverfarter eller planskilda lösningar. 

• Bygga cykelvägar till och inom de serviceorter som idag saknar detta. 
• Förstärka arbetet med transportrådgivning och så kallade mobility  

management-åtgärder.

Socialt stöd, vård och omsorg
Alla människor har rätt till hjälp och stöd genom livet om och när behov uppstår. 
Människans välbefinnande är centralt för oss i Miljöpartiet, det är viktigt att upp-
märksamma grupper med särskilda behov. Kommunens huvuduppdrag måste vara 
att se till att de insatser som ges till äldre och personer med funktionsvariationer 
är av god kvalitet, är stimulerande och möjliggör ett aktivt liv för den enskilde. För 
oss är det en självklarhet att våra boenden har ett aktivt HBTQ-arbete. 

Vi vägrar acceptera att barn och unga som far illa inte får det stöd och den omsorg 
de behöver. Här fordras rätt insatser i ett tidigt skede. Miljöpartiet vill införa den så 
kallade Skottlandsmodellen i Västerås. Detta innebär att vi bryter med de vattentä-
ta skott som ibland kan råda mellan de samhällsinstanser som en ung västeråsare 
i en utsatt situation kan komma i kontakt med; hälso- och sjukvård, skola, social-
tjänst och polis. Vi vill skapa kontaktytor mellan dessa för att säkerställa att inte ett 
enda barn hamnar mellan stolarna.

Vi i Miljöpartiet vill så långt som det är möjligt underlätta att familjehemsplacera-
de barn har ett regelbundet och tryggt umgänge med sin biologiska familj. Detta 
för att hålla öppet för långsiktiga familjerelationer långt upp i vuxenlivet.

Det ska vara attraktivt att jobba inom socialtjänst, vård och omsorg. För vård- och 
omsorgspersonal vill vi införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön samt ett 
absolut slut för delade turer. Detta skulle leda till mer attraktiva arbetsplatser, färre 
sjukskrivningar och ett bättre bemötande av brukaren. Vi vill göra en utbildnings-
satsning så att kommunalt anställda vårdbiträden får möjlighet att utbilda sig till 
undersköterskor genom att kombinera arbete och studier. Vid nyanställningar vill 
vi att det ska vara meriterande att tala flera språk.



För att förverkliga verklig valfrihet så vill vi se fler flexibla boendelösningar, så att 
den som vill och har behov av ett serviceboende ska få tillgång till det. Vi vill se inn-
ovativa lösningar som möjliggör möten över generations och verksamhetsgränser, 
exempelvis kombinerad förskola och äldreboende med vissa gemensamma lokaler. 
Vi vill se fler varianter av trapphusboende för att fler ska kunna bo kvar längre med 
bibehållen livskvalitet. En bonuseffekt skulle då bli att om fler väljer att flytta så 
frigörs fler bostäder för att möta bostadsbristen. Även fler gruppbostäder behövs. 
Upphandlingar som görs inom social omsorg ska vara funktionsupphandlingar där 
man anger vilka kvaliteter och miljöetiska krav som ska uppfyllas och där inte det 
lägsta priset är vägledande. Det är också viktigt att den upphandlande verksam-
heten liksom den kommunala följs upp så att de krav som ställts efterlevs.

Maten som serveras på boenden och i hemtjänsten ska vara god, näringsriktig, 
miljövänlig och helst närodlad. Målet är 100 procent ekologiska råvaror, säsongsan-
passade menyer, minskad köttkonsumtion och minskat matsvinn. Att uppleva årsti-
dernas växlingar och att vistas utomhus ska vara en rättighet för alla som är i behov 
av hemtjänst eller som bor i grupp- eller äldreboenden. Vi vill att ännu fler boenden 
öppnar för möjligheten att ha djur på boendet. 

För oss miljöpartister är det centralt att vi alla är unika individer och ska respekteras 
för det. Därför vill vi att alla våra boende präglas av HBTQ-kompetens samt att alla 
ska ha möjlighet att utöva sin religion och i övrigt respekteras för sitt val av livsstil 
som man har med sig. 

Samverkan mellan kommun och landsting behöver förbättras för att ingen ska 
behöva hamna mellan stolarna. Här vill vi trycka särskilt på vikten av vårdplanering 
och överföring mellan patientvården och hemsjukvården. Ett sätt kan vara att man 
erbjuder gemensamma utbildningar i personalgrupperna.

• Bygga fler och flexibla äldreboenden och gruppbostäder.
• Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för vård- och  

omsorgspersonal samt ett slut för delade turer inom kommunens  
verksamhet.

satsar vi på att: 



• Se till att alla de kommunala omsorgsboendena deltar i projektet Fram-
tidens mat, som syftar till att främja hälsosamma matvanor med hänsyn 
till miljön och klimatet

• Fortsätta utveckla utemiljön på våra boenden och möjliggöra mer  
utevistelse för den som önskar.

• Implementera den så kallade Skottlandsmodellen4, med tidiga  
samordnade insatser för varje barn i en utsatt situation.

• Fortsätta utveckla integrationsenheten för att göra flytkingmottagandet 
mer effektivt och individfokuserat.

• Utveckla boendeformer för ungdomar med missbruksproblematik i 
kombination med  neuropsykiatrisk problematik.

• Underlätta för familjehemsplacerade barn att regelbundet kunna ha ett 
tryggt umgänge med sin biologiska familj. Detta för att hålla öppet för 
möjliga långsiktiga familjerelationer ända upp i vuxenlivet.

• Se till att personer med funktionsvariationer erbjuds en bra daglig verk-
samhet som, när det är möjligt, i högre grad syftar till egen försörjning 
genom exempelvis praktik och utbildning.

• Utveckla ledsagningen för personer med funktionsvariationer.
• Tillhandahålla handledning för vård- och omsorgspersonal.
• Öka kvaliteten i bemötandet inom samtliga våra vård- och omsorgs- 

verksamheter.

4. Skottlandsmodellen innebär att samarbetet mellan exempelvis skola, socialtjänst, hälso- 
och sjukvård och polis för att minska risken för att utsatta unga hamnar mellan stolarna.



Rösta på oss i september! 

1.  Anna Thunell, 34 år, Kommunalråd, 
2. Markus Lindgren, 33 år, Rektor 
3. Agnetha Luttropp, 73 år, Speciallärare fil. lic. i  
    specialpedagogik
4. Ariana Tanha, 34 år, Energi- och miljöingenjör
5. Anna Nematbakhsh, 21 år, Studerande inom  
    samhällsplanering
6. Kristofer Åberg, 26 år, Samhällsvetare
7. Marie Sundström, 60 år, Fårbonde
8. Håkan Wretljung, 68 år, Fotograf
9. Kristina Östman, 41 år, Processledare
10. August Lindberg, 23 år, Politisk sekreterare
11. Hanna Dönsberg, 32 år, Barnskötare
12. Rasmus Pepponen, 19 år, Humanist 
13. Tove Engström, 34 år, Kurator 
14. Johannes Wretljung Persson, 31 år, Student 
15. JennieMaria Ström, 32 år, Finansiell koordinator
16. Johan Norrlin, 59 år, Geolog
17. Anna Betz Mark, 45 år, Undersköterska
18. Andreas Porswald, 43 år, Miljöekonom/regionråd 
19. Barbara Conte, 65 år, Ekologisk ekonom
20. Caroline Närhi, 44 år, SFI-lärare
21. Pernilla Rinsell, 46 år, Ekoingenjör/Regionråd
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