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1. ETT GRÖNT ULRICEHAMN

Budget 2021

1 Ett grönt Ulricehamn

Ett grönt Ulricehamn är en kommun där invånarnas ekologiska fotavtryck
håller sig inom planetens gränser, där vi har mer tid för varandra och där den
sociala sammanhållningen är stark. Ett grönt Ulricehamn kan hantera och före-
bygga påfrestningar som kommer av överutnyttjade ekosystem och ekonomiska
system. Ett grönt Ulricehamn håller ihop.

Alla människor – oavsett kön och härkomst – som väljer att bo och verka i
Ulricehamns kommun ska tillförsäkras bra livsvillkor, oavsett om man väljer
att bo inom eller utanför tätorten. Detta avspeglas i hur vi vill använda våra
gemensamma resurser.

Vardagssolidaritet och ett synliggörande av människor och att männi-
skan är en social varelse präglar vår budget för 2021 och flerårsbudgeten
för framtiden. Vi anser att kommunens ekonomiska utveckling måste prioritera
ett återställande av ett eftersatt miljöarbete, en bättre balans mellan tätort
och glesbygd, en skola som fullt ut tillvaratar elevernas förmågor samt en social
omsorg som respekterar våra äldres behov och kommunens sämre lottades situ-
ation. En förutsättning för att klara detta är engagerad och motiverad personal
i kommunen som ges resurser och möjligheter att förverkliga vår vision.
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2. SATSNINGAR MILJÖPARTIET GÖR 2021

2 Satsningar Miljöpartiet gör 2021

Satsningar miljoner kr

Landsbygdsutveckling. Ökat stöd till grönyteskötsel. 1,1

Utökade stöd till Kulturarrangemang 1,2

Pensionärskort. Gratis kollektivtrafik inom kommunen för alla pen-
sionärer. Även sjukpensionärer.

0,8

Två tjänster: 1) Mobilitetsplanerare och 2) Miljö- och klimatplanerare
Som ska leda och driva arbetet som möjliggör för invånare att förflyt-
ta sig på ett hållbart sätt och att planera det konkreta arbetet med
klimatanpassning, grönstruktur osv.

1,2

Ekologiska livsmedel. 0,6

Giftfri förskola. 1

Minskad musikskoleavgift. Kultur är viktigt. 0,6

Insatser för fossilfria transporter
Innebärande insatser och medel för att främja fossilfria transporter vilket
betyder att kommunen ser över parkeringsnormer med namnet mobili-
tetsnorm, pendelparkeringar, cykelparkeringar vid busshållplatser, mm.

2,0

Mer personal inom vård och omsorg. 3,2

Mer personal inom förskola och skola, inte minst elevhälsa. 3,0

Totalt 14,6

3 Viktiga frågor

Vi vill driva frågor om bättre arbetsmiljö inom vård och skola.
Klimateffekterna av kommunens Resepolicy bör redovisas i årsbokslutet.
En policy för att stimulera till gröna investeringar i hela kommunen bör tas
fram.
Ta fram inventering av detaljplaner som ännu inte lett till påbörjade byggna-
tioner i hela kommunen.
Planera för fler platser i särskilt boende.
Insatser för att begränsa mikroplaster i miljön samt plastanvändning i kommu-
nal verksamhet.
Kommunen bör fortfarande se över dess IT-satsningar.
Möjligheterna att använda fri programvara måste tas på allvar.
En oberoende översyn av kommunala bolagen i koncernen Stadshus behövs i
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syfte att renodla uppdraget och ett demokratiskt inflytande.
Fler elevassistenter behövs inom sektor Lärande.
Kommunens 23 verksamhetsmål bör ses över. Det är dags att införa ett yt-
terligare som ska handla om miljöberedningens 4 strategier som antogs i KF
december 2018.
Hög prioritet ges planprioriteringar av mindre hyresrätter i kommunen.
Vid utbyte av konstgräs på Lassalyckan så måste en miljöanpassad variant an-
vändas.
Cykel- och kollektivtrafik prioriteras.
Gör om musikskolan till en kulturskola.

för Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn 26 oktober 2020

Arne Fransson Ingemar Basth
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