Fem intensiva
kommunala månader
Efter valet följde diskussioner om att skapa
en stabil majoritet i kommunen. Grythyttelistan såg inte medverkan i en majoritet som
något självändamål – om vi inte fick gehör
för våra ståndpunkter kunde vi lika gärna arbeta i opposition. Vi krävde
därför ett gemensamt handlingsprogram för att gå vidare. Ett sådant program arbetades fram och kompletterades med arbetsformer för samarbetet.
Den första stora frågan gällde att hitta en organisation som kunde få
kommunens ekonomi i balans. För att hålla samman prioriteringar och
resursfördelning gavs kommunstyrelsen det samlade ansvaret. Den förändringen är nu genomförd.
Den nya majoriteten har också tagit tag i överskottet av kommunala
lokaler, något som kostar 2-3 miljoner kronor om året. Som ett första led
ska nu förvaltningen flytta in Formens Hus.
Under arbete är vidare ett resecentrum i Hällefors och planering för en
cykelväg mellan Hällefors och Grythyttan.
Den negativa befolkningsutvecklingen är kommunens största problem. Vi
tror inte att en ensidig regional tillväxtidé förmår att skapa utveckling i
regionens yttre delar. Därför måste kommunen själv spela en aktiv roll,
baserad på en väl förankrad, övergripande strategi. Strategin ska också
prägla en genomarbetad översiktsplan som ger möjligheter till boende och
näringar i kommunens alla delar. Även det arbetet är sjösatt.
Från första början har vi framhållit att förskola, skola och omsorg är
viktiga även för en utveckling av näringslivet. Ombyggnader i Sörgården
löser nu förskolans behov. I nästa steg kommer vi att klarlägga hur äldreomsorgen ska svara upp mot medborgarnas behov av olika boendeformer
och servicegrader.
Vi kommer också att arbeta för en yrkeshögskola med restauranginriktning. En annan viktig fråga är fortsatt IT-utbyggnad och en stärkt lokal
teknikkompetens på det området.
Har du idéer, synpunkter och förslag? Kontakta gärna våra företrädare; se
andra sidan.

Församlingarbete med förhinder
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 gällande regler.
Trots problemen driver vi ihärdigt våra frågor:
● Större öppenhet och bättre information om församlingsarbetet.
● Bättre skötsel av kyrkogårdarna.
● Bättre personalpolitik och mer lagarbete mellan personal och
förtroendevalda.
● Utvecklad samverkan med föreningslivet och andra aktörer.
● En genomarbetad strategi för församlingens framtid.
Har du idéer, synpunkter och förslag? Kontakta gärna våra företrädare.

Våra representanter i kommun och församling:
Emil Gustafsson (KF-ledamot)
070-2327802
Maria J Andersson (KF-ledamot)
070-331 19 37
Hans-Otto Pohlmann (KF-ledamot, KS-ledamot, omsorgsutskottet, allmänna utskottet) 0738139940
Åsa Andersson Sandberg (ersättare i KS, bildningsutskottet)
070-7489021
Bertil Johnson (ordförande i
BoAB) 0730529895

Elisabeth Norén (ersättare i Bergslagens Miljö- och Byggnämnd)
0591-14583
Sture Beckman (kommunal
revisor) 070-6967921
***
Anna-Lena Woll (kyrkofullmäktige) 076-1013401

Sören Henriksson (kyrkofullmäktige) 070-575 45 16

