Vi önskar våra väljare
och även alla andra
en riktigt

God Jul!
Nya utmaningar!

Blir vi fler, blir vi bättre
Delar du våra idéer? Har du själv några att bidra med?
Då vill vi gärna se dig som medlem!
Ring Ulla Werdin 0591-14504 eller mejla listan@grythyttetorg.se!

Höstens val skapade åter en oklar situation i vår kommun. Det var inte
alldeles lätt att finna den stabila majoritet som kan ansvara för
kommunens utveckling.
Efter långa diskussioner har vi nu tillsammans med
socialdemokraterna, moderaterna och landsbygdspartiet bestämt oss
för att fortsätta att ta detta ansvar.
För Grythyttelistans del är det inte ett självändamål att ingå i en
majoritet. Viktigare är att vi kan driva våra hjärtefrågor och det tror vi
att vi kan göra:
* Äldreomsorgens anpassning till verkligheten måste fortsätta.
Stelbenta riktlinjer måste ge vika för hänsyn till den enskildes behov.
Och naturligtvis ska vi åter ha ett bra äldreboende i Grythyttan.
* Utbildning är en nyckel till utveckling och förnyelse. Vi vill att
gymnasieskolan ska vidga sitt kursutbud och höja sin
attraktionskraft.
* Vi kommer också att arbeta för en yrkeshögskola med
restauranginriktning.
* Vi ser fortfarande körkortsutbildning i gymnasiet som en viktig fråga.

Med blicken mot framtiden
Inom majoriteten kommer Grythyttelistan att fortsätta att driva de
övergripande och strategiska frågor som varit vårt kännetecken sedan vi
bildades.
c Planera långsiktigt! Kommunen har försummat behovet av mark och
lokaler för företag. Trots våra motioner och kritik har den översiktliga
paneringen legat i träda. Nu måste arbetet komma igång
c Aktiv näringspolitik. Kommunen ska förstärka sin roll som
mötespunkt och samordnare för att stimulera initiativkraft och
dynamik. Vi måste också spela en aktiv och kompetent roll i den nya
regionen för att säkra det vi har och påverka utvecklingen.
c Kommunal samverkan. Sedan länge finns ett gott samarbete mellan
länets fyra norr-kommuner (Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och
Hällefors). Vi menar att de alla kan bli effektivare, duktigare och
mindre sårbara genom att utveckla samarbetet.
c Bättre IT-försörjning. Kommunen har kommit långt med ITutbyggnaden men än har inte alla nåtts. Vi vill gå vidare med
täckningen och dessutom arbeta upp ett kompetenscentrum för IT
som omfattar de fyra samarbetskommunerna.
c Allas plats i samhället. När arbetsmarknaden sviktar är risken stor
att några hamnar i utanförskap. Vi ser det som nödvändigt att
kommunen aktivt arbetar med att motverka den utvecklingen,
oavsett om det gäller infödda eller invandrare.

Församlingsarbete i motvind
Vi blev det största partiet i kyrkofullmäktige. Tyvärr ledde inte det till
något väsentligt inflytande, eftersom de båda övriga grupperingarna
valde att samverka för att hålla oss utanför.
Den ambitionen drevs ännu längre vid valet av kyrkoråd, då majoriteten
inte bara tog för sig en plats för mycket utan också tog sig rätten att
bestämma vilka personer som skulle företräda oss. Båda dessa aktioner
har senare förklarats ogiltiga, eftersom de strider mot de regler som
gäller.
Trots problemen har vi försökt förändra och förbättra församlingens
verksamhet. Vi har föreslagit
u att de förtroendevalda ges utbildning för sitt uppdrag
u att kyrkorådets sammanträden ska vara offentliga
u att en årlig mötesplan upprättas och
u att kyrkogårdarnas skötsel förbättras
Vi arbetar nu vidare med följande frågor:
w Bättre personalpolitik och mer lagarbete mellan personal och
förtroendevalda.
w Utvecklad samverkan med föreningslivet och andra aktörer.
w En aktuell och informativ hemsida för församlingen.
w En genomarbetad strategi för församlingens framtid.

