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Inledning

Miljöpartiet de grönas ideologi bygger på tre solidariteter;

¤ Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
¤ Solidaritet med kommande generationer
¤ Solidaritet med jordens alla människor

Miljöpartiet de gröna tar ansvar för en hög livskvalitet idag och
imorgon. Du har rätt till en vardag där du inte behöver oroa dig för
vilka kemikalier som finns i ditt hem eller i din mat.
Du ska kunna lita på att få den vård som du behöver när du
behöver den. Du ska ha möjlighet att göra bra val i din vardag för
att inte belasta jorden med mer föroreningar än vad den tål.

Våra gemensamma resurser ska utnyttjas varsamt och på ett
hållbart sätt. Utsläppen av koldioxid, som bidrar till
växthuseffekten som förändrar jordens klimat, måste minskas. Vi
menar att Strängnäs kommun bör gå i täten för en omställning till
ett hållbart samhälle. Alla utsläpp är lokala - vi vill och kan ta ett
stort ansvar för en omställning här och nu.



Vi vill föra en politik inom naturens ramar. Vi har under år 2020
blivit påminda om vikten av detta, då en ohållbar djurhållning
ledde till en pandemi.

Vision för hälsa och hållbarhet i
Strängnäs kommun

Strängnäs är en vital del av en ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbar region.

I Strängnäs kommun kan alla känna sig välkomna,
respekterade och trygga, i livets alla skeden.

Alla medborgare ska känna sig delaktiga i samhället och i
demokratin.

I Strängnäs får alla människor förutsättningar för god hälsa
och välbefinnande.

Strängnäs kommun erbjuder en kreativ miljö för människor,
föreningar och företag.

Strängnäs kommuns skolor ger varje elev de bästa
förutsättningar för lärande och utveckling.

Fokus

Vi har med oss vikten av att arbeta gentemot mål
satta i Agenda 2030 och ser att kommunens
insatser spelar stor roll för våra invånare,
besökare, elever, brukare och våra anställda.
Därför ska vi ha ett hållbarhetsperspektiv med allt
vi gör.



Social hållbarhet

Kommunen måste vända den negativa trenden med
höga sjukskrivningstal och kompetensflykt. Flera
yrkesgrupper kommer inom överskådlig framtid att bli en
allt större bristvara på arbetsmarknaden och
konkurrensen om dessa nyckelkompetenser hårdnar. Att
betraktas som en attraktiv arbetsgivare med ett
acceptabelt löneläge och bra arbetsmiljö med rimlig
arbetsbelastning kommer att vara en nyckelfaktor för
upprätthållandet av den kommunala välfärden. T.ex
måste arbetsvillkoren för vår hemtjänstpersonal bli
betydligt bättre. Kommunen måste sträva efter att få bort
de delade turerna. Detta är även en jämställdhetsfråga
då flera av de kvinnodominerade yrkesgrupperna är de
mest underbemannade. 

Vi väljer därför i vår budget att fokusera på faktiska
förbättringar gällande bemanning och kvalitet där det
gör störst skillnad; i skolan och i äldreomsorgen. Vi
vet att andelen äldre ökar i vår kommun, samt även
andelen barn.

Ekologisk hållbarhet /Ett hållbart
samhälle

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets
resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av
denna. Produkter måste utformas för en lång livslängd och
affärsmodeller behöver utvecklas som bygger mer på
delningsekonomi än enskilt ägande. Återanvändning av
produkter och återvinning av material måste underlättas.
Konsumentinformationen är viktig för att den enskilde
konsumenten att göra hållbara och cirkulära val i vardagen.

Strängnäs kommun behöver bidra till att den cirkulära
ekonomin utvecklas. Några viktiga steg där kommunen kan
bidra är att:

¤ göra det enkelt och lönsamt för näringsidkare och
privatpersoner att dela, reparera och återanvända



produkter, ¤ Utveckla “avfallshanteringen” i kommunen.
Återvinning är bra, men återbruk är bäst. Låt oss inspireras
av Retuna i Eskilstuna.

¤ Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära
affärsmodeller genom att bland annat ställa tydliga
miljökrav i den offentliga upphandlingen.

¤ Kommunen kan gå i framkant. Inventarier ska inte bytas
ut i onödan.

Uppvärmning av kommunala bostäder och lokaler ska ske
på ett hållbart sätt. Gärna med fjärrvärme, och då
självklart med förnybara energikällor. Fjärrvärmen är en
naturlig del av en grön infrastruktur. Kommunen måste ha
kontroll över vilka material som eldas i dess pannor.

Kommunens fastighetsbolag ska ha som policy att vid
nybyggen satsa på miljövänliga material och klimatsmarta
energi- och värmekällor. Fastighetsägare som vill sätta upp
solceller ska uppmuntras.

Den höga inflyttningstakten till kommunen börjar nu på
allvar märkas i en ökad biltrafik, främst i Mariefred. Vi
måste se över säkerheten och tillgängligheten för våra
gång- och cykeltrafikanter.

Vi måste satsa på en mer tillgänglig kollektivtrafik. När en
kollektiv resa mellan t.ex Mariefred och Stallarholmen tar
mer än en timme i anspråk, så är det lätt att förstå att
människor väljer att åka bil istället.

Ekonomisk hållbarhet/ God
hushållning

En befolkningsutveckling där en allt större andel äldre
och skolbarn ska finansieras av förhållandevis färre i
arbetsför ålder är en stor utmaning för kommunen. För
att möta den utmaningen behöver vi ständigt söka nya
sätt att jobba och ta till oss av ny teknik och framsteg i
omvärlden så att vi kan leverera nödvändig service så
kostnadseffektivt som möjligt. 

För att kunna finansiera nödvändiga investeringar till
följd av befolkningsutvecklingen och för att begränsa och
anpassa oss till klimatförändringarna är det viktigt att
budgeten visar ett långsiktigt positivt resultat. En



robusthet i ekonomin är även nödvändig för att hantera
tillfälliga konjunktursvängningar. 

Strategiska mål
Strängnäs natur värnas och vårdas. Kommunen möjliggör att
människor och verksamheter har en positiv påverkan på
klimat, miljö och ekosystem.

Kommuninvånarna ska ha möjlighet till god insyn i
kommunens verksamheter, oavsett utförare. Invånarna ska
även ha ett demokratiskt inflytande, även mellan valen.

“Det ska vara lätt att hitta rätt” för de medborgare som söker
information om vad som är på gång i kommunen. Strängnäs
kommun ska sträva efter att vara en öppen och transparent
kommun.

Kommunen använder skattebetalarnas pengar effektivt, med
försiktighet samt miljömässigt och etiskt ansvarsfullt.

Kommunen arbetar för att kontinuerligt utveckla kvaliteten i
verksamheten för att skapa största möjliga nytta för
medborgarna.

Satsningar i miljöpartiets förslag

Barn- och utbildningsnämnden
Tryggheten i skolan måste ses över. Det ska vara nolltolerans
mot mobbing, våld och trakasserier.

Varje skola ska ha ett skolbibliotek, samt tillgång till en
bibliotekarie.

Verka för att skolor och förskolor är fria från giftiga kemikalier.

Ha grönskande och stimulerande skolgårdar, gärna med med
odlingsmöjligheter.

Aktuella undersökningar visar att Strängnäs kommun intar
en bottenplacering i skolkommun rankingen för 2020 (plats
276 av 290). Problemen gäller framför allt lärartäthet,
lärarnas hälsa, tilldelningen av resurser, antal godkända



elever efter åk 9 samt hur många elever som fullföljer
gymnasieutbildningen inom utsatt tid.

Strängnäs skolor är i behov av fler pedagoger, både i form
av lärare, specialpedagoger och socialpedagoger. Att ge ett
stöd till vidareutbildning för de som önskar bli lärare så
dessa kan arbeta samtidigt som de studerar ger kommunen
fler utbildade lärare och en trygghet till eleverna som slipper
byta lärare varje år. Det behövs även fler personal så som
handledare och administratörer för att avlasta lärarnas
kringuppgifter.

Kommunen kompenserar idag inte för elevernas bakgrund i
tillräcklig utsträckning för att ge alla elever samma
förutsättningar att lyckas. Det syns tydligt om man jämför
det förväntade utfallet i skolresultat med det faktiska
utfallet. Vissa skolor får mindre i ersättning i förhållande till
behovet än andra. Den socioekonomiska viktningen
behöver öka kraftigt.

Undersökningar visar  att det finns stora skillnader när det
gäller hur många elever som lämnar åk 9 med godkända
betyg i de kommunala respektive i  de fristående skolorna.
2020 gick 89% av alla elever i friskolor ut åk 9 med
godkända betyg i alla ämnen, medan det bara vara 63% i
de kommunala skolorna. För att uppnå målet i Agenda
2030 att skapa god utbildning för alla, måste dessa
differenser åtgärdas. För att skapa en hållbar skola och ett
hållbart samhälle för alla, måste resurstilldelningen till de
olika skolorna ses över, bl.a. också i koppling till elevernas
olika bakgrund och elever med funktionsnedsättningar.
Skolor, som tar emot elever med funktionsnedsättningar
eller nyanlända barn, ska kunna erhålla extra resurser för
dessa barn.

I och med det ökade trycket på grundskolan till gymnasiet
på elever som inte har betyg nog för att ta sig i på
gymnasiet behövs ett ökat stöd för att kunna utöka
resurserna på gymnasiets förberedande kurser såsom IM
och Aspen.

Barn med särskilda behov får idag inte alltid det stöd de
behöver och har rätt till, vilket man kan se i det ökade antal
ansökningar till Thomasgymnasiets förberedande linjer.



Detta på grund av bristande kompetens och för lite
resurser. Det skapar inte bara ett stort lidande för de
enskilda eleverna och deras anhöriga. Det genererar även
högre samhällskostnader i form av föräldrar som inte kan
jobba heltid, sjukskrivningar och elever som hamnar i
utanförskap. Vi måste öka resurserna till barn i behov av
särskilt stöd, i form av speciallärare och förbättrade
lärmiljöer med tekniska hjälpmedel. Barn i behov av extra
stöd ska ha rätt till ett tilläggsbelopp utöver den gängse
skolpengen.

Elever med NPF-diagnoser har förutom ett stort behov av
stöd i skolan även ett behov av stöttning i det vardagliga
livet. Många gånger har de svårt att se vad de ska bli av
dem i framtiden och saknar mål. Ett mentorskap i form av
vuxna med NPF-diagnos som kan stötta och visa vad livet
har att erbjuda skulle hjälpa dessa elever genom skolan
och ge dem mål och visioner.

Strängnäs kommuns skolor ska vara en trygg plats för alla
elever. Ett utökat EHT (elevhälso-team) på varje skola
behövs för att ta emot och stötta de elever som riskerar att
hamna i utanförskap. Resursenheten behöver också utökas
för att kunna ta emot elever som inte klarar den vanliga
skolformen.

Att satsa på skolan ger vinster i förlängningen. Barn som
växer upp med trygga vuxna runt sig får en bättre start i
livet.

Socialnämnden
Socialnämndens uppgift är att erbjuda omsorg och stöd med
god kvalitet till behövande. Politiken ska ta ett större ansvar
för omsorgens kvalitet både för verksamheter som drivs i
kommunens regi och av andra utförare. Det förebyggande
arbetet är lika viktigt som att möta upp aktuella behov i
vardagen.Vård- och omsorgstagare eller personer med
sociala behov ska inte falla mellan stolarna eller hänvisas fram
och tillbaka.

I pandemins efterverkningar bör hemtjänst och
serviceboenden ses över. Vi måste säkerställa säkerheten för
våra brukare, vi måste säkerställa att personalen inte smittar,
vi måste säkerställa att personal vågar sjukskriva sig utan att
utsätta sina kolleger för onödig stress etc. Vi vet inte hur



framtiden ser ut, men ett antagande är ju att ytterligare
pandemier kommer att drabba vår värld. Dessutom är i
skrivande stund covid-19-pandemin fortfarande inte över.

Genom en hög andel fast anställda kan deras kompetens
säkras. Delade turer ska tas bort. Den medicinska säkerheten
måste stärkas genom tillgång till sjuksköterska på plats dygnet
runt på de särskilda boendena. En grundläggande medicinsk
utrustning som syrgas och saturationsmätare ska finnas att
tillgå på alla särskilda boenden. Skyddsutrustning ska finnas i
lager. Personalen ska vara utbildad och tränad i kohortvård.
Samverkan med läkare ska tryggas genom att se över avtalen
med regionens primärvård/geriatrik.

Arbeta långsiktigt och förebyggande för att förbättra folkhälsa
och motverka sociala problem.

Kommunen har även problem med tryggheten; bl.a. har
problemen med unga, som skapar otrygghet på stan, ökat
under de senaste åren. Miljöpartiet är mycket positivt inställda
till det påbörjade nämndöverskridande brottsförebyggande
arbete som inletts.

Kulturnämnden
Efter det gångna “corona-året” är vi många som varit tvungna
att anpassa oss till nya digitala mötesformer. Genom att
utveckla medborgardialogen ytterligare, digitalt och fysiskt,
kan vi förhoppningsvis kunna ha fler fruktbara dialoger.

Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet och könsuttryck,
sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionsvariation eller
ålder, ska inte vara ett hinder för människor att kunna
utvecklas och delta, därför vill miljöpartiet att;

¤ Kulturskolan blir avgiftsfri.

¤ Uppmuntra initiativ som minskar utanförskap och
diskriminering.

¤ Motverka ensamhet bland äldre.



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Strängnäs kommun har värdefulla naturområden
som behöver skyddas och vårdas. En skogsplan ska
ha naturvård och biologisk mångfald som den
primära utgångspunkten. Nya naturreservat ska
utredas för att skydda känsliga områden.

Lokal odling och kunskap om självförsörjning ska
uppmuntras och stöttas. Det kan ge sig i uttryck
genom stadsodlingar, kolonilotter och skolträdgårdar.
Kommunen ska främja och uppmuntra
skördemarknader och reko-ringar.

Kommunen ska successivt konvertera sin
jordbruksareal till ekologisk produktion genom avtal
med dess arrendatorer.

Klimat- och miljömål, ekologisk kompetens,
miljökonsekvensbeskrivningar, ska vara i fokus
redan från början vid planuppdrag,
exploateringsavtal, detaljplaner och
markanvisningar.

Strängnäs kommun ska värna grönområden och
tätortsnära skogsområden.

Strängnäs kommun ska ha ett fortsatt generellt
strandskydd om 300 meter, men med möjlighet till
dispens ifall det finns fog för det.

Våra dricksvattentäkter ska säkras för kommande
generationer.

Teknik- och fritidsnämnden
En utökning och sammanbindning av cykelvägar ska
prioriteras. Detta gäller särskilt i närheten av skolor och
förskolor. Det måste vara lätt och tryggt att ta cykeln till och
från skolan ifall man bor på rimligt avstånd, så att
vårdnadshavarna inte behöver hämta och lämna barnen med
bilen. Gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras vid planering
och drift av gatumiljö.

Utbudet av antalet laddstolpar måste utökas i kommunens alla
delar.



Trädgårdsgatan i Strängnäs ska under sommarhalvåret vara
en riktig och attraktiv gågata.

Genom att regelbundet klippa bara sådana grönområden, där
det krävs av säkerhetsskäl (som t.ex. bredvid vägar) eller för
att kunna använda dem vid fritidssysselsättningar (som t.ex.
fotbollsplan), vill vi värna den biologiska mångfalden. Vi
kommer också att arbeta för att utöka antalet blomsterängar i
hela kommunen.

Under 2021 kommer det att läggas fram ett nytt
måltidspolitiskt program. Syftet med det är att arbeta för
hållbara och hälsosamma måltider i en trevlig och avslappnad
miljö bl.a. i skolor, förskolor och äldreboenden. Vi stödjer detta
program, men kommer att arbeta för att utöka möjligheten till
upphandlingar av lokalt och ekologiskt producerade livsmedel
genom Måltidsservice upp till 60%.

Det planerade nya Kulturhuset i Strängnäs och likaså den nya
idrottsanläggningen i Larslunda ska bli platser för alla invånare
i kommunen; här ska alla känna sig välkomna. Båda platserna
ska också kunna erbjuda aktiviteter för såväl gammal som
ung. Självklart ska byggnaderna vara funkistillgängliga.


