Lokalpolitiske hovedpunkter
En grøn kommune
Social bæredygtighed
Ny politisk kultur
Udvikling af land og by

En grøn kommune
Afskaf brugen af sprøjtegifte/pesticider i Haderslev Kommune
Øget oplysning/undervisning omkring bæredygtighed, skadelige stoffer, miljø og økologi
Omstilling til bæredygtig energi og ressourcefordeling i kommunale institutioner
Økologiske og bæredygtigtige fødevarer mm i kommunale institutioner/køkkener
Gøre Haderslev Kommune selvforsynende med bæredygtig energi
Miljørigtig/bæredygtig gratis offentlig transport
Udvidet affaldssortering og genbrugsindsamling med yderligere fraktioner
Opretholde og styrke biodiversitet i Haderslev Kommune
Kommunal støtte/opbakning til etablering af cirkulær økonomisk virksomhed
Oprettelse af kommunal miljøfond

Social bæredygtighed
Mindske ulighed og styrke menneskelig værdi
Økonomi og system må ikke sættes før borgeren
Ny tankegang på social- sundheds- og handicapområdet
Styrke kompetencer / øget uddannelse af personale på social- sundheds- og handicapområdet
Øge faglighed og kompetencer hos alle kommunalt ansatte
Kommunalt fokus på empati
Eksperimentere med nye bygge- bo- og leveformer
Alternativ ældrepleje, øget brugerindflydelse og involvering
Arbejde med social inklusion på kommunale bo-steder, institutioner og plejehjem
Øget indsats på integrationsområdet
En velfungerende folkeskole med fokus på rummelighed og inklusion
Handlingsplan omkring hjemløse/boligløse problematikken - styrke indsatsen på området

Ny politisk kultur
Sætte spørgsmålstegn ved den traditionelle opfattelse af vores demokratiske model
Borgerindragelse - øge borgerens indflydelse på kommunalpolitik
Forslag fra større borgergrupper skal kunne komme til afstemning i byrådssalen
Større gennemsigtighed i processer og procedurer
Lyt mere, tal mindre - mød politiske modstandere i øjenhøjde
Flere ved mere - lytte åbent til alle meninger og argumenter
Styrke dialogen mellem kommune og borger
Borgeren skal have nem adgang til indsigt i forslags mellemstadier
Ærlighed, åbenhed, sandhed og mod

Udvikling af land og by
Oprettelse af et landdistriktsudvalg
Etablere landsbyråd
Sikre børnepasning i alle landdistrikter
Arbejde for etablering af kultur- og fritidstilbud i landdistrikter
Gøre Haderslev Kommune attraktiv for turisme, uddannelse, administration, handel og industri
Eksperimentere med nye bygge- bo- og leveformer
Udvikle og eksperimentere med/på attraktive områder i land og by
Stoppe lukning af skoler og arbejde for genetablering af lukkede landsbyskoler
Etablere hurtigt internet til alle husstande
Etablering af flere grønne områder i byerne - plante flere træer
Bevare, beskytte, udnytte og udbygge naturpotentialet
Etablere vandre- stisystemer langs fjord og bælt
Øget støtte og opbakning til kultur

