Från åskådare
till mittfältet

Vår idé om det goda
lokalsamhället

Under den första hälften av den snart
avslutade mandatperioden fick vi nöja oss
med att vara en aktiv opposition. Det var ett
hårt arbete mot en majoritet som aldrig tog
intryck och sällan tog debatt. Vi drev ändå
våra kärnfrågor i motioner och diskussioner
och vi presenterade den mest genomarbetade motbudgeten i kommunens historia.

Mottot från vår första valrörelse, hämtat från
den norske filosofen Arne Naess, gäller
fortfarande:

Sedan ett år arbetar vi inom
en ny majoritet. Mycket
måste förändras och nya
vägar har stakats ut. Vi har
drivit fram en aktiv näringspolitik som bygger på
samverkan mellan kommun,
näringsliv och civilsamhälle.
Hällefors syns åter i det regionala samarbetet. En förnyelse av äldreomsorgen har
inletts och planer för återupprättat äldreboende i Grythyttan är under arbete. Biblioteket kommer att flytta tillbaka till Tingshuset. Men det tar tid innan resultaten syns.
Och det finns mer att göra.
Vi tror att vi behövs i det arbetet, särskilt
som så många söker konflikter i stället för
konstruktiv samverkan.

För att människor ska
välja att bo i vår kommun
behövs bostäder och arbete,
men också privat och
offentlig service som gör
livet rimligt bekvämt.
Annars upplever vi bara
småortens nackdelar och
inte dess fördelar.
Vi kommer att fortsätta enligt den linjen,
envist, sakligt och långsiktigt.
Vi har ibland blivit beskyllda för att bara se
till Grythyttan. Och visst, det var där vi såg
hur den kommunala inriktningen gick fel.
Men vi ser inte Grythyttan som en kontrast
till resten av kommunen utan som en modell
för hur alla delar kan stärkas. Det starka
varumärket Grythyttan blir då en tillgång för
hela kommunen.

Ge oss ditt röst för att gå vidare med en
positiv och långsiktig inställning i det
kommunala arbetet!

Våra kandidater
till kommunfullmäktige
Emil Gustafsson
Maria Jansson Andersson
Hans-Otto Pohlmann
Åsa Andersson Sandberg
Erkki Vuorijärvi
Ulla Werdin
Wilhelm Tham
Barbro Stein
Lars Heimdahl
AnneLie Eriksson-Lindén
Bertil Johnson
Elisabeth Norén
Sture Beckman

Vi vill bygga vidare
på det vi har

Vi vill föra samman
alla goda krafter

Givetvis är våra befintliga företag viktiga.
Men det är tyvärr inte där vi kan förvänta
oss de nya jobben. Däremot kan de
etablerade företagen vara en
utvecklingsfaktor genom att utgöra
hemmamarknad för de nya.

Sedan många år har kommunen haft en
negativ befolkningsutveckling. För att vända
den fordras en klar linje att arbeta efter och
vi måste engagera alla goda krafter i arbetet.
Vi har därför envetet drivit frågan om en ny
och tydlig kommunstrategi.

Utveckla våra
utbildningar. Hällefors
kommun har blivit något av
en utbildningskommun. Det
ser vi som en tillgång för
utveckling och förnyelse. Vi
vill arbeta för att nya inriktningar utvecklas, gärna i
samarbete med andra
kommuner.
Vi har motionerat om körkortsutbildning i
gymnasiet och fortsätter att driva den frågan,
eftersom körkort ofta är ett villkor på
arbetsmarknaden.
Vidga Restaurang- och hotellhögskolans
nätverk. Grythyttan är navet i ett måltidskoncept som vunnit både nationell och
internationell ryktbarhet. Om den positionen
ska behållas, fordras en långsiktig vidareutveckling.
Vi vill arbeta för att högskolan förstärks och
berikas med en omgivande miljö av företag
och organisationer.
Ännu en restaurangutbildning. Det utbildas
kockar i världs-klass i vår
kommun. Men vi har
upptäckt att det finns ett
behov av en mer praktiskt
inriktad utbildning efter
gymnasiet. Vi vill därför undersöka möjligheterna för en kompletterande
yrkeshögskola.
Planera långsiktigt. Kommunen har
försummat behovet av mark och lokaler för
företag. Trots våra motioner och kritik har
den översiktliga planeringen legat i träda.
Nu måste arbetet komma igång!

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.
Kommunal samverkan. Sedan länge finns
ett gott samarbete mellan länets fyra norrkommuner (Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg
och Hällefors). Vi menar att de alla kan bli
effektivare, duktigare och mindre sårbara
genom att utveckla samarbetet.
Starkare IT-försörjning. Kommunen har
kommit långt med IT-utbyggnaden 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.
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.
Äldreomsorg för 2000-talet. Alltför länge
har äldreomsorgen utgått från att åldrande
är en sjukdom. För de allra flesta är det
bättre bostäder och service efter individuella
behov som fordras. Vård- och omsorgsboende
ska följa behoven och vi ser den lokala
anknytningen som viktig. Därmed står vi fast
vid att ett 15-tal platser ska finnas i
Grythyttan.

