
ETT BÄTTRE 
LJUSNARSBERG.
FÖR ALLA.
FRAMTIDSKONTRAKT FÖR 
SOCIALDEMOKRATERNA 
I LJUSNARSBERG 2015-2018.

https://www.facebook.com
(sök på Socialdemokraterna i Ljusnarsberg)

SMS:a SAP (mellanslag) medlem (mellanslag) tiosiffrigt 
personnummer till 72456.

BLI MEDLEM I SOCIALDEMOKRATERNA!

RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER!

Vi socialdemokrater i Ljusnarsberg vill vinna valet 
den 14 september 2014. Vi vill politiskt leda 
Ljusnarsbergs kommun och söka breda politiska 
lösningar under nästa mandatperiod.
Vi vill utveckla kommunen och återskapa framtids-
tro. De politiskt valda i kommunen har ett stort an-
svarsområde, som innehåller såväl politiska priori-
teringar som myndighetsutövning. Frågorna skiftar 
mellan att vara stora, principiella och vardagsnära. 
I det här valprogrammet har vi valt att prioritera 
vissa områden och frågor. Våra företrädare i kom-
munfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
kommer att jobba för att förverkliga programmet 
men naturligtvis också för många andra politiska 
frågor i Ljusnarsberg kommun.

Den 14 september bestämmer du väg för 
Sverige och Ljusnarsberg.

Rösta på Socialdemokraterna.

Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg.





VÅRA BARN OCH UNGA 
Vi socialdemokrater vill att alla barn och unga ska ha 
rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen i skolan, oavsett 
föräldrarnas utbildning eller inkomst. Utvecklingen startar 
redan i förskolan. Skolans sätt att fungera har avgörande 
betydelse för om eleverna når målen eller inte. Om inte 
skolan lyckas i sitt uppdrag kan den sociala bakgrunden 
slå igenom hos de unga. 

Vi vill:
• Driva ett systematiskt kvalitetsarbete i alla verk-

samheter för högre måluppfyllelse. 
• Få en bra samverkan i utvecklingen kring föräld-

rastödet.
• Kulturskolan spelar en viktig roll för barn och 

ungdomars utveckling. 
• Ungdomens Hus ska vara en viktig aktör för 

kommunens ungdomsverksamhet i hela kommu-
nen.

VI ARBETAR OCH BOR
Det finns många arbetsplatser inom kommunen. Få stora, 
några medelstora och många små. Många pendlar till 
arbetsplatser utanför kommunen. Därför bör tillgången på 
arbetsplatser inom kommunen öka och kommunikationer-
na förbättras. Möjlighet till en bra bostad utifrån var och 
ens behov är en nyckelfråga i våra liv. Allmännyttan skall 
vårdas och utvecklas. 

Vi vill:
• Kommunen ska underlätta för företag att etablera 

sig och att växa inom kommunen.
• Kommunens service till företagen ska hålla hög 

kvalitet.
• På en föränderlig arbetsmarknad är vuxenutbild-

ningen en viktig del av omställningen. 
• Mer resurser behövs till underhåll av kommunens 

gator och vägar.
• Utveckla kommunens samarbete och stöd till 

bildningsförbunden 

HELA KOMMUNEN SKA LEVA
Knappt hälften av Ljusnarsbergs innevånare bor i andra 
delar av kommunen än i Kopparbergs tätort. Därför mås-
te kommunens utveckling också gynna orterna utanför 
centralorten.

Vi vill:
• Stödja inflyttning och lokal företagsutveckling i 

hela kommunen  
• Förbättra marknadsföring av turismen i hela 

kommunen tillsammans med företag, föreningar 
och nätverk.

• Utveckla samverkan med byalagen och utöka 
stöden till dem.

VI TAR ANSVAR FÖR VÅR 
GEMENSAMMA MILJÖ
Vi lever idag på ett sätt som snabbt förbrukar vår planet. 
Vi måste ta vårt ansvar för den värld vi lever i så att den 
lämnas i ett gott skick för nästkommande generationer. Vi 
tror på att en förändring är möjlig. Alla måste ta ett ansvar 
och de politiskt styrda områdena har en skyldighet att visa 
vägen. Det är där, med små medel, som vi kan få stort 
genomslag.

Vi vill:
• Öka användandet av närproducerade och ekolo-

giska samt rättvisemärkta livsmedel inom kom-
munens verksamheter.

• Källsortera i alla kommunala verksamheter
• För att vara en attraktiv kommun måste vi hitta 

former för att tillsammans få till fina miljöer i 
samtliga orter i kommunen.



VI ÅLDRAS
Det är naturligt att vi blir äldre. Som äldre vill vi så långt 
möjligt välja att bo kvar i vår bostad och vid behov med 
stöd av hemtjänst. Möjlighet ska finnas att när behov 
finns flytta till trygghetsboende eller ett äldreboende. En 
hög kvalité på äldreomsorgen i Ljusnarsbergs kommun 
måste säkerställas genom en dialog med pensionärsorgani-
sationerna.

Vi vill: 
• Behovet av ytterligare platser på äldreboenden 

kommer vi att bedöma i arbetet med att förnya 
den kommunala äldreomsorgsplanen för 2015-
2018 – finns behovet måste vi planera för detta.

• Öka personaltätheten på våra äldreboenden.
• Stimulera mötesplatser för äldre som drivs av 

frivilligorganisationerna.


