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”Ett gott liv i Hällefors 2020” 

Vi socialdemokrater har skapat en 
”bild” av Hällefors som vi förtroen-
devalda kommer att ha för våra 
ögon under mandatperioden, 2015-
2018. 

Vårt arbete går i samarbetets tecken. 
Vi är övertygade om att civilsamhäl-
let spelar en stor roll för samhällets 
utveckling och därför har vi utveck-
lat ett gott samarbete med förening-
ar och företag på orten och vi har en 
bra dialog med våra invånare. Detta 
är angeläget för att upprätthålla en 
god service inte minst i kommunens 
glesbygdsområden. Vi har fördjupat 
och utökat vårt samarbete med 
andra kommuner och regioner både 
i framtidsinriktade, nyskapande pro-
jekt och i ordinarie befintliga 
verksamheter. 

Det finns åter ett strategidokument 
som anger riktningen på kommu-
nens utvecklingsarbete. Vi arbetar 
efter det och fortsätter att utveck-
la våra profiler Måltid, Teknik och 
Utbildning genom upplevelser och 
vi stödjer utvecklingsarbetet inom 
besöksnäringarna och turismen. Vi 
har återtagit vår framskjutande posi-
tion i landets miljöarbete och arbetar 
för ett långsiktigt hållbart samhälle 
utifrån ett ekologiskt perspektiv. 

I vår barnomsorg och vår grundskola 
ska barnen få utvecklas utifrån sina 
egna förutsättningar, behov och 
möjligheter. Vår gymnasieskola tar 
emot elever från övriga Sverige på 
särskilda profilerade 
kurser inom bl a teknik- och måltids-
området. På vår arbetamarknadsen-
het finns goda möjligheter att få 
stöd och råd för såväl ungdomar som 
vuxna som vill komma vidare mot 
önskade yrkesval. 

Vår öppna attityd mot människor 
som kommit utifrån till Hällefors 
sedan generationer tillbaka gynnar 
vårt integrationsarbete såväl socialt 
som arbetsmässigt. 

 Äldreomsorgen har utvecklats väl 
och organisationen är anpassad så 
att den svarar upp mot medbor-
garnas behov både avseende olika 
boendeformer och servicegrader. Vi 
har Örebro läns bästa äldreomsorg, 
det är fint och tryggt att få åldras i 
Hällefors. 

För att nå vår bild av det goda livet 
i hela Hällefors vill vi peka på några 
konkreta åtgärder som vi inlednings-
vis kommer att prioritera i vårt poli-
tiska arbete under mandatperioden, 
2015-2018. 
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Om du ger oss fyra år 
så lovar vi att...

 
• Ett föreningsråd inrättas med  
 uppgift att bereda och ge för- 
 slag till hur kommunens samla- 
 de anslag till föreningar,   
 lokaler och anläggningar skall för- 
 delas.
 
• Vi avsätter en miljon per år under  
 mandatperioden för jämställdhets- 
 främjande åtgärder inom kommu- 
 nens personalpolitik.
 
• Vi startar ” inspirerande, sociala  
 mötesplatser” för äldre på minst  
 två platser i kommunen.
 
• Vi har ökat antalet studerande  
 på gymnasieskolan med 50 % till  
 mandatperiodens slut.

 • Vi startar en Yrkeshögskoleutbild- 
 ning inom måltidsområdet.
 

• Alla elever som lämnar grundsko- 
 lan är godkända för vidare studier.
 
• Det finns attraktiva och sjönära  
 tomter för bodstadsbyggande i  
 kommunen.
 
• Vi avsätter 1 miljon per år under 
 mandatperioden för riktade insat- 
 ser mot ungdomsarbetslösheten.
             
• Vi skapar ett attraktivt resecen- 
 trum med god service för dagpend- 
 lare och långväga resenärer.
 
• Fler invånare utanför tätorterna  
 skall ha tillgång till bra fiberupp- 
 koppling.  
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