
 
Hofors är alltid möjligheternas 

kommun med socialdemokraterna 
 

Vår idé har alltid varit att gemensamt med skattemedel 
hålla en hög nivå och kvalité på offentlig service.  

 
Vi socialdemokrater har, trots en över  

tiden minskad befolkning, tillsammans med de boende i 
kommunen kunnat behålla en hög servicegrad och  

kvalité inom våra kommunala verksamheter som t.ex. 
skola, äldreomsorg och fritidsverksamhet. 

 
Vi socialdemokrater vill med gemensamma krafter  

återskapa en politik för framtidens välfärd. 
 
 
 

Tillsammans vill vi verka för: 
 

 Ett rättvist och jämlikt samhälle där allas  
          behov tillgodoses 
 
 Allas rätt till kunskap genom hela livet 
 
 Ansvarsfull och långsiktig ekonomisk  
          utveckling i kommunen 
 
 

 
För att kunna genomföra våra idéer  

behöver vi din röst i  
Kommunal-, Region/landsting- och 

Riksdagsvalet  
den 14 september! 
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Socialdemokraterna  

bygger möjligheternas kommun 
 
 

Jobb är vår viktigaste fråga.  
Det är avgörande för människors  

möjlighet att styra över sina egna liv. 
 

När vi är fler som bor och jobbar så  
växer ekonomin och då kan vi höja 

kvalitén inom våra prioriterade områden 
skola och omsorg. 

 
I Hofors kommun ska var och en oavsett 

ursprung få möjligheter att växa,  
känna delaktighet 

 och ta sin del av ansvaret. 
 

Vi Socialdemokrater vill ta vårt klimatansvar 
och tillsammans verka för en hållbar  

utveckling i vår kommun. 
 

Vi vill också värna våra  
fritidsanläggningar, som är unika för en 

mindre kommun. 
 

Allt hänger ihop. 
Det gör kommunen stark! 

Frågor? 
Kontakta oss! 

sap.hofors@hofors.se  



Bo billigt - Lev rikt 
 
 Sommarjobb ska erbjudas alla ungdomar 15-18 år 
 

 Entré ungdom som plattform för kreativitet och 
inflytande för barn och ungdomar 1-20 år  

 

 Fortsatt arbete för marknära trygghetsboende 
 

 Utveckla student- och ungdomsrabatter på  
          bostäder i HoforsHus 
 

 Boendeformer utifrån olika situationer och behov 
 

 Motverka bostadssegregation 
 

 Bygga om små lägenheter till större 
 

 Trygga och trivsamma boendeområden 
 

 Gemensamma miljöer för lek och rörelse som 
också främjar spontanidrott 

 

 Värna om våra ideella krafter som bidrar till vårt 
rika föreningsliv och medverkar till att vi har 
många fritidsmöjligheter i vår kommun 

 

 Kollektivtrafiken ska utvecklas både inom  
          kommunen och över kommungränserna 
 

 Främja turismen genom besöksvänliga natur- och 
kulturmiljöer och idrottsanläggningar 

 

 Levande centrum för handel och gemenskap i 
både Hofors och Torsåker 

 

 Främja ett levande kulturliv på Folkets Hus och i 
våra Bygdegårdar 

 
 
 
 
 
 

Med kunskap växer Hofors 
 
 En förskola för lek och lärande 
 

 En skola som ger lust och glädje för inlärning 
och kunskap 

 

 En skola där alla ska ges möjlighet att lyckas 
 

 En skola som lockar till högre studier 
 

 En skola som arbetar aktivt med olika  
          lärmiljöer och ser positivt på fysisk aktivitet 
 

 Alla barn och unga ska känna delaktighet i 
skolan och i vår kommun 

 

 Fortsatt IT-satsning i skolorna 
 

 Mer resurser till fritidshem 
 

 Fler pedagoger och mindre klasser i grund-
skolans lägre åldrar. 

 

 En skola som ger kunskaper för ett framtida 
arbetsliv 

 

 Vuxenutbildning - möjligheter till livslångt 
lärande 

 
 
 

Vår gemensamma välfärd 
och arbetsliv 

 
 En bra kommun att åldras i 
 

 Heltid en rättighet, deltid en möjlighet 
 

 Inga delade turer  
 

 Omsorg med respekt och värme 
 

 Skillnad på vardag och helg i omsorgen 
 

 Avlastning för anhöriga 
 

 Trygghet, självbestämmande och respekt för  
´         våra äldre 
 

 Tillgång till god hälso- och sjukvård 
 

 Samverkan med anhöriga och frivillig-
organisationer 

 

 Satsa på ökat företagande för fler arbetstillfällen  
 

 Fler jobb till unga 
 

 Varierat näringsliv 
 

 Professionellt bemötande i alla kontakter 
 

 Stöd till entreprenörer som vill utveckla  
          nya idéer  
 

 Stöd till befintliga företag 
 
 
 


