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Lindesberg ska vara möjligheternas kommun, solidariskt anpassat till varje 
individ, från hjärta till hjärta. Vi sätter därför Jobben först så vi kan utveckla 
Välfärden, satsa på Utbildning och erbjuda Möjligheter för alla.

JOBB
Vi Socialdemokrater i Lindesbergs kommun verkar för en stark arbetsmarknad 
och ett starkt näringsliv. Det förutsätter en politisk ledning av kommunen så att 
näringslivspolitiken blir tydlig igen. Kommunen behöver en ledning med stadga 
och målmedvetenhet för en trygg, dynamisk och framtidsinriktad politik.

VÄLFÄRD
Omsorg om de äldre, alla barns lika möjligheter att utvecklas i trygghet, alla 
människors rättigheter och möjlighet till försörjning. Ett bra boende, ett 
klimatvänligt och hållbart tänkande för miljöns och framtidens skull samt 
tillgång till service gör att vardagen fungerar.

UTBILDNING
Förskola, skola och det livslånga lärandet. Barn, ungdomar och vuxna ska ha 
möjligheter att utveckla sina kunskaper, talanger och färdigheter så att individen 
kan stå stark inför morgondagens utmaningar. Arbetslivet, kommunen och andra 
aktörer kan tillsammans bredda och utveckla våra gemensamma resurser för 
Lindesbergs och dess invånares bästa.

MÖJLIGHETER
Kulturen, idrotten, utbyte av erfarenheter, fritiden i naturen eller på stan med 
vänner gör att vår kommun utvecklas och är en bra utgångsplats för livets 
äventyr. Här får både kropp och själ näring. Goda kommunikationer, integration, 
offentliga mötesplatser som bibliotek, biograf, bad‐ och idrottsplatser, samt ett 



varierat utbud av nöjen, service och arrangemang ‐ allt detta ger medborgarna i 
Lindesberg rika möjligheter.

Arbete och Näringsliv
Lindesbergs kommun med sitt geograKiska läge och karaktär behöver en stark arbetsmarknad, 
bra och Klexibel utbildning, bra handel, bra boendemiljö, bra infrastruktur. Goda möjligheter 
till kommunikationer främjar medborgarna och utvecklingen av hela vår kommun. Samverkan 
med Korsnäs, Vestas, Meritor m Kl företag samt Örebro Universitet och entreprenörer vinner vi 
alla på och är nödvändigt för jobben och inte minst utvecklingen av framtidens teknik och 
gröna näringar. 

Förutom den diskussion som förs inom politiken behövs därför löpande avstämning med 
intressenter inom näringsliv, handel, idrott, kultur, landsting, facken, utbildning m.Kl. En sådan 
diskussion visar också att kommunen lägger stor vikt vid och hyser stor respekt för olika 
verksamheter vilket är grunden för ett bra företagsklimat.

Lindesberg kommun behöver också på ett samordnat sätt ge kommunen god renommé i 
regionala och nationella sammanhang inom politiken, besöksnäringar, näringsliv m.m. I 
Lindesbergs kommun under socialdemokratisk ledning skapar vi därför en robust 
organisation för näringslivsarbetet där vi samlar kontakterna med näringslivet, köpmännen, 
industriidkare, besöksnäringarna, serviceentreprenörer, enmansföretag och andra som skapar 
arbetstillfällen och utveckling för ett hållbart samhälle.

Näringslivsorganisationen uppmuntrar och stödjer utvecklingen av företagande verksamhet 
liksom service till nyetableringar och nyinKlyttare i alla orter. Näringslivsorganisationen 
hjälper till med myndighetskontakter och kontakter till kultur och föreningsliv m.m. För 
företagare som inte själva hittar rätt är detta raka vägen till rätt instans inom den kommunala 
myndigheten liksom till andra myndigheter.

Här skapar och samordnar man utvecklingsfrämjande verksamheter. Här stimuleras det till 
innovativa processer och skapande av nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
Här Kinns också hög EU‐kompetens för att på alla sätt stödja utvecklingen genom de 
möjligheter olika EU‐medel kan ge. 

För att skapa nya arbetstillfällen har vårdsektorn också en viktig roll, dels i form av de 
permanenta vårdboenden som Kinns i kommunen och inte minst vårt lasarett med dess 
specialiseringar som kan utvecklas än mer. 

Vi satsar på företagande bland våra invandrade för större bredd och rikare kompetens i 
näringslivet. Validering och yrkesutbildning ska utvecklas än mer. Kommunen tar särskilt 
ansvar för att möta pensionsavgångarna. Kommunens vuxenutbildning utvecklar samverkan 
med Arbetsförmedlingen och näringslivet i dessa frågor för att minska arbetslösheten bland 
grupper som har svårt att ta sig in i arbetslivet.

Vi socialdemokrater i Lindesbergs kommun vill stödja och utveckla det näringsliv och 
arbetsliv som traditionellt Kinns och vi vill stimulera till nytänkande och nyetableringar så 
Lindesberg kan vara möjligheternas kommun.
 



- Vi ska stödja utvecklingen av kommunens näringsliv
- Vi ska trygga jobb och tillväxt genom regionalt samarbete med arbetsgivare,
 Arbetsförmedling och utbildningsanordnare samt aktivt stödja viktiga näringar så att
 medborgarnas möjlighet till anställning stärks
- Vi ska rusta och bygga bostäder - särskilt hyresrätter
- Vi ska inrätta en platsbank av praktikplatser i arbetslivet, särskilt för ungdomar
- Vi ska steg för steg utrota det ofrivilliga deltidsarbetet så att heltid blir en rättighet och
  deltid en möjlighet

Integration
Att ha arbete är den enskilt viktigaste faktorn för ett bra integrationsarbete. Därför är 
utvecklingen av arbete och näringsliv viktigt. Människor med bakgrund i andra länder behövs 
för att utveckla vår kommun. För att lyckas med integration som ger oss en ”vinnvinn‐
situation” behöver vi lyckas med övriga politikområden.

Vi vill verka för att så många människor som möjligt upplever Lindesberg som en attraktiv 
kommun med bra boende och en utvecklad arbetsmarknad för alla. Fler människor och Kler 
arbeten ger oss alla nya möjligheter. Integration är då vi alla lär av varandra, utvecklas 
tillsammans och gemensamt formar vårt samhälle ‐ inte att en grupp ska anpassa sig till en 
annan.

Vi socialdemokrater vill än mer utveckla arbetet med integration som gynnas av att barn 
integreras i barnomsorg, skola, boende och föreningsliv och att ungdomar och vuxna från 
olika kulturer möts i utbildning och arbetsliv. Vi måste vidta åtgärder som underlättar för alla, 
oavsett bakgrund, att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om respekt och delaktighet 
och inte minst om att ta tillvara alla medborgares vilja att bidra i arbetslivet. 

Vi vill utveckla mötesplatser för människor som skapar broar mellan kulturer och grupper i 
vår kommun. Kultur och fritid är viktiga områden för detta vid sidan om skola och arbete. Det 
skapar förståelse och solidaritet med varandra, och motverkar segregation. Vi vill särskilt 
verka för mer kunskap om Klyktingars situation och bakgrund. Vi har gemensamma 
skyldigheter och rättigheter och ingen ska behöva känna sig utanför på grund av etnisk 
bakgrund.

Integration handlar också om att förändra attityder. De beordras inte fram utan förändras 
genom bra exempel i vardagen. Värdegrundsarbetet i skolan är därför viktigt liksom ett allt 
mer integrerat arbetsliv och att andelen människor med annan etnisk bakgrund ökar i 
föreningsliv och bland beslutsfattare.

När Kler människor med olika bakgrund Kinns med, inte minst i arbetslivet, ökar integrationen 
och möjligheterna att utveckla vår kommun. Alla behövs och alla ska erbjudas vara delaktiga. 
SKi, Klyktingmottagandet, vuxenutbildningen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 
tillsammans med arbetslivet och skolan är centrala instanser som behöver utveckla sin 
samverkan.

Vi socialdemokrater vill arbeta hårt för att motverka boendesegregationen, som idag hindrar 
en del av våra nyanlända svenskar att blanda sig med andra svenskar. Det är ett viktigt mål för 
oss, liksom att skapa arbetsplatsförlagda utbildningar som ger möjlighet för den 
arbetssökande att höja sin kompetens och ökar möjligheten för arbetsgivaren att lära känna 
den arbetssökande. Validering och branschanpassade yrkesutbildningar ska därför utvecklas. 
Ju Kler som har arbete, ju mindre främlingsKientlighet. Vi ska identiKiera och tillvarata de 



erfarenheter och kompetenser som alla människor har för att kunna stå starka i en allt mer 
globaliserad värld.

Vi socialdemokrater vill för solidaritetens skull verka för att stärka integrationen i vår 
kommun, utöka kontakter med andra länder till gagn för individer och näringsliv, samt verka 
för att Kler människor blir självförsörjande i vår kommun. På så sätt blir vi attraktiva och en 
möjligheternas kommun för alla.

- Vi ska verka för att öka andelen självförsörjande bland våra medborgare 
- I bostadsplanering ska vi motverka boendesegregation

Utbildning
Att alla får lyckas utifrån sina egna förutsättningar i skolan ska vara en rättighet. Vårt lands 
framtid bygger på att vi konkurrerar med kunskap och kompetens – inte med låga löner. Vi 
kommer aldrig att sluta kämpa för att minska de klyftor som bristande kunskaper skapar.
 
Den framgångsrika skolan bygger på spännande utmaningar för varje elev. Lusten att lära får 
inte grusas av trakasserier eller mobbning. Arbetet med en hälsofrämjande skola, 
kamratstödjande verksamhet och Kler vuxna i olika situationer är självklarheter. Vi kan inte 
bortse från att i synnerhet pojkar från arbetarklass klarar sig sämre i vårt skolsystem, eller att 
många Klickor känner en för hård stress och press i skolan. Skolans kompensatoriska roll 
måste utvecklas. Vi är därför beredda att verka för organiserad läxhjälp i skolans närhet för de 
elever som behöver extra stöd, men också för att underlätta för familjer att få arbete och 
familjeliv att gå ihop. Vi ska också särskilt verka för att simkunnigheten bland nyanlända 
stärks i våra skolor.

För att nå de höga kunskapsmål vi har i Sverige krävs kompetent personal för att leda 
lärandet. Medel för kompetensutveckling ska Kinnas. Kompetens och hög personaltäthet ger 
förutsättningar för hög måluppfyllelse och trygghet för eleverna.

En ambition Kinns att öka andelen män i förskolan. Satsning på språkutveckling och 
skolbibliotek fortsätter. Sverige har hamnat på efterkälken när det handlar om användningen 
av modern informationsteknik i skolan och blir därmed ett område vi kommer att behöva 
satsa på.

Demokrati som styrelseskick är en given utgångspunkt i socialdemokratin. Ett demokratiskt 
förhållningssätt är inte självklart utan måste ständigt erövras. Delaktighet i skolarbetet är ett 
viktigt verktyg i arbetet för att redan i förskolan nå demokratimålen med fortsatt utveckling i 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Lokaler för skola och förskola ska vara av bra kvalitet och anpassade för den pedagogik som 
eftersträvas. Det innebär att upprustningen av skollokaler måste fortsätta – under den 
kommande mandatperioden måste projektering och upprustning av Stadsskogsskolan komma 
igång. Gymnasieskolans lokaler måste anpassas till ett sjunkande elevunderlag. I grundskolan 
måste antalet enheter anpassas till elevantalet för att upprätthålla en rationell organisation.

Det drogförebyggande arbetet ska även fortsättningsvis ha en hög prioritet. Alla skolor ska ha 
en tydlig plan för detta. En viktig del i det drogförebyggande arbetet är att avstå från rökning.

Dagens elever är morgondagens arbetare, tjänstemän och entreprenörer. De kommer att verka 
i ett arbetsliv som förändras i allt snabbare takt. För att ge kunskaper om denna verklighet 
måste skolan och arbetslivet knytas samman på ett tydligt sätt. PRAO måste anpassas till 



dagens verklighet och arbetslivets förutsättningar. Entreprenörskap behöver bli ett 
pedagogiskt förhållningssätt i skolans arbete.

Skolan är en lärmiljö, arbetslivet en annan och de båda måste samarbeta. Idrott, kultur och 
andra intressen bland ungdomar tas tillvara så att elever kan kombinera studier med 
intresseinriktningar i gymnasieskolan.

Skolan upplevs många gånger som en bild av samhället. Samtidigt upplevs den som 
avskärmad från samhället. Det behövs utvecklingsledare som knyter ihop de olika delarna så 
att vi får en röd tråd i lärandet från förskola till vuxnas lärande och för elever med olika 
ursprung. Elever med olika språklig bakgrund ska få en jämlik studiehandledning. Barn och 
ungdomars engagemang ska uppmuntras och elevernas intressen ska ges plats.

Vuxenutbildning i olika former tillhör kärnan i socialdemokratisk utbildningspolitik. Det är 
därför viktigt att Masugnen har de resurser som krävs. Det handlar dels om att bidra till en 
snabb och effektiv omställning av arbetsmarknaden, dels att erbjuda kommuninvånarna 
möjlighet att återuppta eller starta vidare studier som leder till ett arbete i framtiden.

Att satsa på det livslånga lärandet är ett konkret bevis på att samhället har en solidarisk 
människosyn oavsett vem man är. Utbildning hjälper väldigt konkret kvinnor och män att 
komma vidare i sina liv vid exempelvis arbetslöshet eller arbetsskador.

- Vi ska öka tryggheten, lusten att lära och måluppfyllelsen i skolan 
- Vi ska utveckla skolan som en del av samhället och stimulera elevers kreativitet i 

samverkan med näringslivet 
- Vi ska utveckla Lindeskolan och Masugnen som det självklara valet för studier i norra 

Örebro län

Idrott och fritid
I Lindesbergs kommun Kinns ett brett utbud av folkrörelsestyrd idrottsverksamhet. Det 
spänner mellan yppersta elitidrott till motionsbingo på torsdagskvällarna. Idrott som 
folkrörelse har en unik förmåga att bygga broar och är viktig i integration och demokratisk 
fostran.

Idrotten ska vara öppen för alla efter förmåga och ambition och vi ser bredd och elitidrott som 
lika viktiga och beroende av varandra. Vi ser också elitidrottens underhållningsvärde liksom 
idrottens allmänna PR‐värde.

Stödet till idrotten fördelas lika oavsett kön och huvuddelarna av vår stöttning går till bredd 
och ungdomsidrott. Förutom arenor, hallar, planer och liknande skall möjligheter till 
spontanidrott stärkas. Idrottens betydelse för människors hälsa är ovärderlig. Därför vill vi 
lägga extra vikt vid verksamheter som skapar lustfylld inställning till livslångt idrottande och 
motionerande.

I ett socialdemokratiskt styrt Lindesberg Kinns förutsättningar för idrott‐ och 
fritidsverksamhet i hela kommunen. Kommunen ska stötta och skapa möjligheter framförallt 
med lokaler och anläggningar som är tillgängliga för alla och avgiftsfria för 
ungdomsverksamhet. De föreningar som äger egna lokaler vill vi ge stöd. I nära samarbete 
med föreningar i kommunens olika delar utvecklar vi verksamheten efter de förutsättningar 
och behov som Kinns just där. Lindesbergs kommun kan stödja och tillvarata Kler gruppers 
intressen under kommande mandatperiod, bl.a. genom en utveckling av 
fritidsgårdsverksamheten.



Alla människor idrottar inte och föreningslivet är mycket bredare än så. Då människor träffas i 
organiserad form, vare sig det är miljön eller ett båtintresse som förenar, vill vi verka för att 
skapa goda förutsättningar för ett rikt utbud och många olika människors engagemang. Inte 
minst Kinns det stora grupper av ungdomar som vare sig idrottar eller musicerar och därför 
vill vi verka för att Lindesberg kan stödja och tillvarata Kler gruppers intressen under 
kommande mandatperiod. Det ska vara möjligheternas kommun för varenda medborgare.

En meningsfull fritid ger extra krydda i vardagen och är viktigt för kommunens attraktivitet. 
Ett bra föreningsliv genererar många människors engagemang och många stora arrangemang 
kan utvecklas i samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Detta betyder även ökade 
inkomster genom ökad besöksnäring och handel.

Vi vill också särskilt beakta aspekter som jämställdhet, tillgänglighet och integration då det 
gäller stödet till föreningslivet. En socialdemokratisk idrotts‐ och fritidspolitik ger höjd, bredd 
och djup. Följande ska vi arbeta för:

- Öka kultur- och föreningsbidragen med 1 miljon
- Konstgräsplan i Frövi
- Konstgräs vid Lindeskolan
- Ett nytt ridhus
- Satsning på spontanidrottsplats på Hagaberg
- Upprustning av kommunens idrotts-, bad- och lekplatser
- Vi ska bevara kommunens tre ishallar.
 
Trygghet, Äldre och Omsorg
Till tryggheten i vår kommun hör t ex frågor om den yttre fysiska miljön. Eftersatt underhåll 
av gator, byggnader och offentliga platser stärker inte bilden av det goda samhället. 
Lindesberg som möjligheternas kommun ska därför systematiskt arbeta för att åtgärda sådant 
som skapar otrygghet för medborgarna. Det gäller allt från underhåll av parker till 
motverkande av nedskräpning och förfulande. Vi ska ha en välskött yttre miljö vilket skapar 
ett gott intryck och ger trygghet.

Med rätta klagas det på att rörelsehindrade har problem att ta sig in i vissa affärer. De så 
kallade gatupratarna och på vintern marschallerna är ett stort problem för synskadade. 
Färdtjänsten är viktig för många äldre. Långa väntetider och långa omvägar i resorna är 
irriterande och kan undvikas genom god planering. Belysningen ska vara tillfredställande så 
att man känner sig trygg när man är ute och går. Behovet av offentliga toaletter ska ses över, 
det ökar också tryggheten.

Lindesbergs kommun ska långsiktigt och systematiskt planera för att kommunens invånare 
har god tillgång till läkare och expertkunskap. Det ska vara enkelt och tryggt för människor att 
få den hjälp man behöver gällande sin hälsa. Vi ska aktivt stödja och verka för att vårt lasarett 
är en viktig del av tryggheten för människor i vår del av Örebro län.

Lindesbergs kommun ska vara en trygg kommun. Här ska man få den vård och omsorg man 
behöver. Därför är en jämlik och jämställd vård viktig. I vår kommun är det människors behov 
som styr planeringen av det trygga välfärdssamhället. Därför ska vi socialdemokrater jobba 
nära landstinget i vårdfrågor samtidigt som vi utvecklar vårt kommunala ansvar för omsorg 
och trygghet.



Medborgarna ser inga gränser mellan kommun och landsting och det gör inte heller vi. Vi vill 
att vården och omsorgen håller en hög kvalitet oavsett huvudman. Vi vill t ex öka kunskapen 
om olika boendeformer så att äldre och anhöriga kan vara med och påverka kvaliteten på ett 
tydligare sätt.

Tryggheten i samhället handlar dels om att veta att det Kinns god service för alla 
kommuninvånare, dels om att få viktiga behov tillgodosedda. Vi vet t ex att mat är en viktig 
källa till glädje, njutning och samvaro för äldre. Även när man är sjuk och äldre är det viktigt 
att se till att måltidssituationen stimulerar lusten till att äta. Vi är därför måna om en fortsatt 
utveckling av måltids‐ och kostorganisationen i vår kommun. Vi vill ha ett bra utbud av god 
och variationsrik mat, utveckla nutritionsprogram och öka den kommunala kompetensen på 
området, eftersom mat är en viktig del i den medicinska behandlingen liksom det är viktigt för 
att undvika undernäring av våra äldre.

Utbudet av lägenheter är allmänt litet, i synnerhet i centralorten, men även i t ex Frövi och 
Guldsmedshyttan. Den som vill avyttra sin villa, har svårt att hitta ett annat boende. 
Byggnation av centralt belägna lägenheter i lämplig storlek och standard behövs i våra 
tätorter. En form av förenklat trygghetsboende krävs i de större tätorterna. Parboende ska 
Kinnas som alternativ då man av olika orsaker behöver ett särskilt boende för den ena parten.

För många, speciellt ensamstående pensionärer, blir ekonomin allt mera ansträngd. Värdet på 
pensionerna urholkas. På det kommunala planet Kinns möjlighet att verka för att pressa 
hyreskostnaderna, hantera räkningar för hemtjänst, färdtjänst, el‐ och renhållningskostnader, 
så att inte utgifterna ” klumpas ihop ”. En socialdemokratisk politik är också att verka för att 
äldre vid lågbeläggning kan resa avgiftsfritt med länstraKiken.

Tillgång till samlingslokaler i tätorterna är en förutsättning för samvaro, kulturella aktiviteter 
och gemenskap. Tillgång till gemensamma utrymmen för bl a måltider ger framför allt 
ensamstående en mer trivsam tillvaro.

Kulturutbudet ska passa såväl äldre som yngre pensionärer. Biblioteken är viktiga. Möjlighet 
till enkla aktiviteter som t ex boulespel bör tillgodoses. Kultur inom både vård och äldrevård 
är också det ett område som vi kan utveckla. Kulturupplevelser ger människor ny kraft och det 
ökar gemenskapen och därmed tryggheten i vår kommun. Kultur som bidrag till rehabilitering 
och hälsa bör undersökas. Att utveckla samverkan mellan kulturinsatser och vårdinsatser är 
ett spännande område där det Kinns mycket att vinna för allas vårt välbeKinnande.

Lindesbergs kommun ska vara en bra kommun att åldras på med bra service och rik variation 
på kultur och fritid. Här ska Kinnas möjligheter för alla. Vi ser det som värdefullt att 
kommunen i god tid samråder med äldre då förändringar i villkoren för pensionärer planeras.

- Tillför tillräckligt med resurser för en god yttre miljö i vår kommun
- Verka för god tillgång till läkare i vår kommun
- Det ska finnas trygghetsboende i de största tätorterna
- Förbättra tillgängligheten och tryggheten i kommunens orter
- Fortsätt att utveckla kommunens arbete med mat för att främja bättre hälsa, gemenskap 

och större miljöhänsyn
- Initiera och utveckla samverkan mellan kultur och äldrevård för ökad trygghet och 

välbefinnande
- Vi ska utveckla äldres mötesplatser för bl a gemensamma måltider i de större tätorterna
- Vi vill införa avgiftsfria resor för pensionärer vid lågtrafik i Länstrafiken



Ungdomar
Ungdomsarbetslöshet och bristen på alternativa mötesplatser vid sidan om idrott och kultur 
är viktiga frågor. Ett oroande stort antal ungdomar fullföljer inte gymnasiet. Vägen till 
vuxenlivet ‐ att kunna försörja sig, ha ett eget boende och en reell möjlighet att ta eget ansvar ‐ 
försvåras.

Ungdomarna är vår framtid. Stora pensionsavgångar är en utmaning men inte minst 
ungdomars möjlighet till delaktighet i arbetslivet. Kommunen behöver jobba strategiskt med 
dessa frågor där en framtida arbetskraftsbrist i samhället sammanfaller med att stora grupper 
av ungdomar idag saknar egen försörjning och ibland också framtidstro.

Vi socialdemokrater vill att kommunen går före i att erbjuda ungdomar vägar vidare in i 
arbetslivet. Kommunen ska också verka för att näringsliv och organisationer gör extra insatser 
för ungdomars etablering i arbetslivet. Lindesberg ska erbjuda ungdomar möjligheter till en 
bra utgångspunkt i livet.

Ett extra ansvar vilar dessutom på kommunen vad gäller ungdomar som saknar 
gymnasiekompetens och behöver vägledning till vidare studier och arbete vare sig de stannar 
i kommunen eller Klyttar vidare. Här ska den kontinuerliga uppföljningen av ungdomars 
situation förstärkas. Stödet till meningsfull sysselsättning för alla som riskerar att hamna 
utanför studier och arbetsliv är oerhört viktigt.

Äldre ungdomar behöver dessutom möjligheter till eget bonde varför hyresrätter är en 
fortsatt viktig fråga för oss socialdemokrater. Utbildning, arbete, boende och 
kommunikationer är centralt. Vi vill verka för att öka ungdomars möjlighet att etablera sig i 
vuxenlivet.

Vi ser också att bra mötesplatser behövs för ungdomar. Kommunen bör samverka med 
föreningslivet och förstärka och stödja beKintlig fritidsgårdsverksamhet, ungdomsgårdar och 
sådant som kan samla människor med olika intressen. Genom att förstärka och skapa dessa 
mötesplatser tror vi Lindesberg blir mer attraktivt för alla.

Vi vill dessutom fortsätta att verka för att ungdomar får bättre möjlighet att komma i dialog 
med politiker. Fungerande virtuella och/eller fysiska mötesplatser bör inrättas för att bredda 
det demokratiska samtalet.

- Kommunen ska utveckla sitt ansvar för ungdomars inträde på arbetsmarknaden
- Vi ska jobba för att möta behovet av ungdomsgårdar/fritidsgårdar
- Gratis busskort året runt för våra gymnasieungdomar

Kultur
Förmågan att skapa och hitta på nya saker är viktig för alla människor. Alla konstyttringar 
verkar frigörande. Också sådana som kanske inte anses ”Kina”. Kreativitet kan sällan planeras, 
men den kan underlättas och uppmuntras på olika sätt. Vi ska alltid tillhandahålla möjligheter 
att ställa ut, spela teater o.s.v. Alla ska ha möjlighet att möta högkvalitativ kultur i Lindesbergs 
kommun, ett bra exempel var ”Sommarkvällar i byn” som är värt en nysatsning.

Vi förordar en rejäl satsning på kultur för barn och ungdom i hela kommunen. Det är viktigt 
att tidigt skapa så kulturellt jämlika förutsättningar som möjligt. En viktig uppgift för 
kulturpolitiken är att skapa goda förutsättningar för konsten att utvecklas och göra den 
tillgänglig för alla. Kulturen kan få allt större betydelse för de äldre och sjuka. De bör ha rätt 



och möjlighet till samma höga kvalitet på kulturutbudet som andra medborgare. 
Föreningslivet måste värnas. Det ger bl.a. naturliga mötesplatser för samtal mellan 
innevånarna.

Kulturlivet behöver precis som idrotten både bredd och spets. De är varandras förutsättningar. 
Kulturpolitiken tillförs tillräckligt ekonomiskt stöd. Kulturen bör leva i hela kommunen. Det 
Kinns många intressanta platser i vår kommun som är utvecklingsbara på sikt ‐ ett exempel är 
Stripa dit delar av museet Klyttas och ett annat är Frövifors pappersbruksmuseeum.

En ändamålsenlig konsthall behövs. Våra bibliotek med personal utgör själva grunden i 
folkbildningen och biblioteken måste moderniseras i takt med samhällets förändringar. Några 
exempel på utvecklingsmöjligheter: Spruthuset kan bli en kombination av lokalhistorisk 
utställning, tillfälliga utställningar och olika konstnärliga framträdanden samt en tilltalande 
vigsellokal. Gamla f.d. smedjan vid busstorget kan bli en verkstad och ett forum för 
utvecklande och experimenterande scenkonst. En utomhusscen i Oskarsparken kan skapas.

Bevara bion i Lindesberg. Det är den enda tittskåpsscenen av format som Kinns kvar i vår 
kommun och som kan ta emot större turnerande föreställningar från t.ex. Riksteatern eller 
Länsteatern. Bion i Fellingsbro är också en viktig kulturfaktor.

Ett aktivt musikliv med stor bredd som rock & bluesföreningar, blåsorkestrar, den lokala 
folkmusiken, sångkörer, övriga ensembler och amatörteaterverksamhet är viktiga inslag i 
kulturlivet som ska uppmuntras. Hembygdsföreningarna gör också en viktig insats för 
traktens identitet och minne och bör uppmärksammas.

Vi vill att en samverkansgrupp bildas inom kulturlivet som i samarbete med politiken kan föra 
diskussionerna om kulturpolitiken. ”Idrottsriksdag” Kinns redan.

- Vi ska bevara biografen i Lindesberg
- Vi ska inrätta en ”kulturriksdag”
- Vi ska verka för ett Stadsmuseum
- Vi ska bevara Folkets hus i Guldsmedshyttan

Miljö
Lindesberg med omnejd har stor potential för att bygga hållbara miljöer för arbete och liv. En 
fri tillgång är vår Bergslagsnatur med berg och dalar, sjöar och åar, vida skogar och öppna 
slättmarker. Det ger stora möjligheter till rika naturupplevelser i hela kommunen. 
Bergsmanstraditionen med en variation i näringslivet bådar dessutom gott för framtiden och 
för miljön. Vi vill att människor både kan få sin utkomst här och samtidigt kunna leva med 
möjligheter till klimatsmart boende, mat och transporter.

Både nyproduktion och renovation av bostäder kan än mer präglas av energibesparande 
åtgärder. Kommunens planering för mat inom skola, barnomsorg, äldrevård mm bör sträva 
efter krav‐ och rättvisemärkt tänkande samt ett större inslag av vegetarisk och närproducerad 
mat. Invånarnas möjligheter till återvinning och kretsloppstänkande är för oss viktigt. 
Kommunanställdas transporter kan bli än mer klimatsmarta liksom övrigas kommunikationer. 
Här spelar naturligtvis kommunens arbete för en väl fungerande kollektivtraKik en stor roll.

Vi vill också särskilt lyfta fram kommunens ansvar för att tillsammans med industrin verka för 
projekt och samverkan så att produktionen tar stort miljöansvar och kan bidra till 
utvecklandet av ny miljövänlig teknik. Företag som t ex Vestas, Meritor och Korsnäs, och 
institutioner som Lindeskolan, Lasarettet, skolor och vårdinrättningar kan alla bidra till en 



uthållig kommun. Därför är det viktigt att vi aktivt driver arbetet för framtidens klimatvänliga 
produktion av varor och tjänster.

Liksom vi Socialdemokrater utvecklade samverkan runt Kjärrvärme från Korsnäs i Frövi kan vi 
utveckla samverkan med entreprenörer och industrier vad gäller vindkraft och bergvärme, 
inte minst gruvornas potential för att värma upp vår bygd.

Lindesbergs har en annan attraktionskraft än storstadens. Det handlar om det lilla samhällets 
möjligheter till närhet och omtanke. Vi delar detta med Klera andra kommuner. Lindesberg kan 
samtidigt gå före och vara en kommun som tar avstamp i en stolt Bergsmanstradition för att 
utveckla nya gröna jobb inom olika branscher. Därför vill vi att kommunen verkar för att 
näringsliv och arbetsplatser utvecklas ihop med forskning och organisationer som är i 
framkant vad gäller miljöteknik.

Solidaritet med människor i fattiga delar av världen och med framtidens generationer både i 
Lindesberg och vår omvärld innebär att vi vill verka både för en god miljö och rättvis 
produktion och handel.

- Nybyggnation och renovering av byggnader och bostäder med modernt miljötänkande ska 
särskilt stödjas

- Miljövänliga transporter ska särskilt beaktas i samhällsplanering
- Kommunens upphandlingar ska särskilt prioritera närproducerade samt krav- och 

rättvisemärkta varor och tjänster

Kommunikationer, handel och kommunal service
Olika orter har olika förutsättningar och spelar olika roller för arbete och liv i kommunen. Vi 
socialdemokrater vill att Lindesbergs tätort utvecklar stadskänslan genom att bebyggelsen 
förtätas. Ökad handel och bra kommunikationer, förutom ett varierat kultur‐ och fritidsutbud i 
Lindesberg är till gagn för hela kommunen. Ny informationsteknik är också viktigt för 
utveckling av framtidens service och kommunikationer.

Samtidigt är det mycket viktigt att de mindre orterna som Fellingsbro, Frövi, Guldsmedshyttan 
och Storå kan erbjuda en service som motsvarar människors grundläggande behov. Här 
behöver vi långsiktigt säkra utvecklingen av bra skolor, vårdinrättningar och en väl utbyggd 
kollektivtraKik. Människors möjlighet till arbete i dessa kommundelar är också mycket viktigt. 
Vi vill därför att kommunen aktivt verkar för ett bra näringsliv i centralorten liksom i de 
mindre orterna.

Lindesbergs kommun har ett ur kommunikationssynpunkt bra läge med två riksvägar, 50 och 
68 samt väg 249 som snabbt knyter oss samman med Mälardalen och Stockholm. 
Förbindelsen med Örebro ‐ universitetet, universitetssjukhuset, liksom Klygplatsen är viktigt. 
Högre utbildning, specialiserad vård samt tjänste‐ och privatresor med Klyg är viktiga frågor 
för Lindesbergs kommun.

Frövi har ett strategiskt läge nära Örebro med goda tågförbindelser som kan utveckla 
möjligheter för Kler boende och arbetstillfällen. Guldsmedshyttan och Storå knyter oss 
samman med övriga Bergslagen och Dalarna. Från Fellingsbro till Stockholm kan man åka 
kollektivt. Vi vill på olika sätt utveckla dessa möjligheter för Lindesberg till aktiv samverkan 
med vår region och övriga landet. 
Utbyggnad av gång‐ och cykelvägnätet är dessutom av stor vikt för trivsel och hälsa i hela 
kommunen, förutom särskild uppmärksamhet på behoven hos de resenärer som har svårt att 
nyttja ordinarie kollektivtraKik och behöver förlita sig till färdtjänst.



God kommunal service till invånarna är en grundbult i all kommunal verksamhet och en 
förutsättning för inKlyttning och företagsetablering. Rent dricksvatten, bra vägar, gator, 
idrottsanläggningar och andra offentliga miljöer är självklarheter. En fungerande samverkan 
med KNÖL‐kommunerna (kommunerna i norra Örebro län) via bl a BKT och BMB är viktigt 
för oss. Den kommunala organisationen ska vara enkel att komma i kontakt med och 
kommunen ska bemöta alla med god service.

Den lokala handeln kan stödjas och utvecklas än mer. Vi vill verka för att Lindesbergs tätort 
utvecklas till ett attraktivt handelscentrum i norra Örebro län. Därför behöver vi också 
utveckla stadsmiljön i samråd med affärsidkarna. Vi ska:

- Utveckla Lindesbergs centralort som ett attraktivt handelscenter i norra Örebro län
- Verka för att kommunikationer och pendlingsmöjligheter utvecklas för kommunens 

attraktivitet både som bostadsort och arbetsort
- Verka för att Lindesbergs kommun är i framkant vad gäller ny informationsteknik
- Vi ska öka kommunens service till medborgare och näringsliv



Lindesbergs Arbetarekommun, Box 117 (Besöksadress: Kungsgatan 42), 711 23 Lindesberg, 
www.lindesberg.sap.se Telefon: 0581-12930 Skicka E-post Lindesbergs Arbetarekommun, www.s-info.se
Ordförande Bengt Storbacka, 070-2762061, E-post  orginom@telia.com
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