
En grønnere kommune
Alternativet Haderslev ønsker en grønnere kommune på flere plan.

• Indstilling af brug af sprøjtegifte på kommunale arealer
• Haderslev Kommune skal omstille til bæredygtig energiforsyning
• Miljørigtige kommunale køretøjer såsom elbiler, hybridbiler mm.
• Bæredygtig og miljørigtig indkøbspolitik med fokus på lokale og leverandører og varer
• Overvejende økologiske fødevarer i kommunale institutioner
• Undervisning og oplysning til borgere omkring bæredygtighed, miljøvenlighed og økologi
• Kommunalt tilskud til omlægning til økologisk landbrug
• Kommunalt virksomhedstilskud til omlægning til CO2-neutral energiforsyning
• Kommunal hjælp til etablering af cirkulær økonomi
• Udvidet affaldssortering og flere (små) genbrugsstationer
• Miljørigtig/bæredygtig offentlig transport
• Billigere/gratis offentlig transport indenfor kommunegrænsen
• Kommunal markedsføring af lokale økologiske virksomheder/landbrug
• Oprettelse af kommunal miljøfond

En socialt bæredygtig kommune
Alternativet Haderslev vil mindske uligheden og styrke hjælpen

• Borgeren skal være en borger, ikke en sag - økonomien må ikke overskygge behovet
• Sagbehandleren skal uddannes i de sygdomme/handicap vedkommende træffer afgørel-
 ser i forhold til
• Kortere reaktions/behandlingstid
• Kommunalt fokus på empati
• Individuel sagsbehandling og relevante tilskud
• Mere nuanceret specialskoletilbud og bedre inklusion
• Alternativ ældrepleje - hav mod til at ekserimentere og tænke ud af boksen
• Borgerens udfordringer skal tages alvorligt



Et velfungerende skolesystem
Vi ønsker et skolesystem hvor også de stille elever er stærke

• Uddannelse af pædagoger og lærere intensiveres
• Udvidet samarbejde og dialog mellem pædagoger og lærere
• Undervisningen tilrettelægges efter ”svageste” elev
• Vellykket inklusion skal være et hovedmål
• Bedre indeklima
• Mindre klasser - bedre trivsel

Flere ved mere
Alternativet vil indgå i et samarbejde med det nye byråd udfra udgangspunktet: ”flere ved 
mere”. Det betyder, at vi åbent vil lytte til alle der har en indgangsvinkel til de relevante 
emner. Det forlænger processen, men sikrer til gengæld, at det ikke kun bliver politiske be-
slutninger der præger den. Vi ønsker en åben kultur, der giver flere borgere mulighed for 
at indgå i beslutningsprocesser, uanset man er engageret i et politisk parti, er i job eller ej, 
uanset alder og uanset køn.

Vi ønsker at:
• styrke dialogen mellem kommune og borger og omvendt
• borgeren skal have let adgang til indsigt i et forslags mellemstadier og ikke kun resultater
• åben beslutningsproces, alle beslutninger har fordele og ulemper, disse skal klart fremgå  
 af de forslag der fremlægges
• borgerne skal kunne opstille forslag til byrådet, såfremt sådanne forslag opnår tilstræk-
 kelig tilslutning, fremlægges de i byrådet

STIKORD TIL ANDRE EMNER
Iværksætteri styrkes
Integration - hvad kan vi gøre for at komme problemerne til livs
Handelsby - tiltag så bymidten igen bliver fuld af butikker
Fjord/dam/skov - grøn turisme
Kultur - Månen, A-huset, Streetdome, Gravene mm....


