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Vi brinner för de långsiktiga frågorna!
Vår politik bygger på en ekologisk, en social och en ekonomisk
hål lbarhet. Förutom att Ludvika kommun ska vara en förebild vad
gäl ler den ekologiska omstäl lningen så finns det andra långsiktiga
frågor som vi vil l prioritera. För att Ludvika ska bli starkare i
framtiden behövs ett helhetsgrepp kring bostäder och
infrastruktur, och vi behöver minska Ludvikas sårbarhet genom ett
breddat näringsl iv. Vi måste lyfta sociala frågor för att ge al la
människor rätt förutsättningar för att lyckas. Vi måste fortsätta
utveckla skolan och förskolan för att ge våra barn en bra start i
l ivet och vi måste lägga ett större fokus på att hjälpa människor in i
arbetsl ivet. Dessutom behövs en långsiktigt stabil ekonomi med en
plan för framtida rekryteringsbehov, för att kunna bibehål la en god
kommunal service.



Miljö
Ludvika kommun har ett bra mil jöarbete, men för att nå de
långsiktiga mil jö- och kl imatmålen återstår mycket arbete. Vi vil l
arbeta för levande skogar och sjöar, en giftfri l ivsmil jö och ett
samhäl le som är långsiktigt hål lbart.

Miljöpartiet vil l
■ Öka andelen ekologisk mat i kommunens kök. Vi vil l att kommunen

ska väl ja mat efter säsong, köpa närodlat och använda
djurskyddskriterier i upphandl ingar. Kommunen ska också väl ja
l ivsmedel med lägre kl imatpåverkan.

■ Att den el kommunen köper in ska vara mil jömärkt, och att de
kommunala bolagen ska producera, köpa och säl ja en ökad andel
mil jövänl ig el . Fortsätta satsningen på solenergi vid kommunens
lokaler.

■ Stäl la ökade mil jökrav vid kommunala upphandl ingar, til l exempel
genom att stäl la krav på omstäl lning til l fossilfria transporter.

■ Minska matsvinn i skolan, exempelvis genom att barnen i förväg får
väl ja mat.

■ Införa inpasseringssystem på Björnhyttan som gör att man kan
slänga sitt avfal l när det passar en själv, så kal lat ”grönt kort”.



Livsmiljö och näringsliv
Ludvika kommun ligger mycket vackert och har mycket att erbjuda
sina invånare. För att bevara och utveckla kommunen behövs dock
mer arbete med att utveckla kommunens skönhetsvärden. Det
behövs också fler bostäder och ett mer varierat näringsl iv.

Miljöpartiet vil l
■ Öka takten i bostadsbyggandet. Fler bostäder behövs för

näringsl ivet, för att unga som vil l flytta hemifrån och för äldre som
vil l bo mer bekvämt och centralt.

■ Marknadsföra Ludvika som turistkommun, med särskilt fokus på
naturturism. Kommunens friluftsanläggningar utvecklas, til l
exempel genom att lyfta fram cykel leder, vandringsleder, fiskesjöar,
vindskydd och gril lplatser.

■ Att Väsmanstranden, Engelska parken och Roths äng utvecklas til l
platser för l iv och aktivitet.

■ Verka för att gamla och kulturel lt värdeful la byggnader bevaras.

■ Använda riksvägsreservatet til l att utveckla näringsl iv, bevara
grönområden, förstärka befintl iga vägar och bygga bostäder.

■ Hitta nya sätt att hål la landskapen öppna och röja sly.

■ Skapa en mer levande stadskärna, bland annat genom att verka för
att andra verksamheter än detal jhandel etablerar sig där, samt satsa
på trygghetsvärdar på stan.

■ Se til l att önskemålen från Vision Grängesberg blir verkl ighet. Vi vil l
även genomföra visionsarbete i andra kommundelar.



Trafik och transporter
Trafik och transporter står för en betydande andel av dagens
koldioxidutsläpp. Trafik är också något som engagerar många
invånare.

Miljöpartiet vil l
■ Satsa på nya gång- och cykelvägar, särskilt med fokus på att barn

och unga ska kunna ta sig säkert til l skola och fritidsaktiviteter.

■ Verka för att få tätare turer inom kollektivtrafiken, för att göra det
kol lektiva resandet mer attraktivt. Vi vil l också satsa på avgiftsfri
kol lektivtrafik för pensionärer under lågtrafik samt för
skolungdomar dygnet runt.

■ Investera i mer belysning längs cykelvägar. Vi vil l bland annat
prioritera cykelvägen mellan Grängesberg och Ludvika. Vi vil l även
driva på för att Trafikverket prioriterar belysning på cykelvägen
mellan Nyhammar och Grangärde.

■ Bygga ut laddinfrastruktur för elbilar, så att man kan ladda och
använda elbil i hela kommunen.

■ Prioritera bättre underhål l av vägar och cykelvägar. Vi vil l också att
kommunen ska använda mer mil jövänl ig asfalt.

■ Erbjuda ökad service för cykl ister, genom fler offentl iga
cykelpumpar, fler cykelstäl l , och cykelgarage vid tågstationerna i
Ludvika och Grängesberg samt uthyrning av lastcyklar och elcyklar
på bibl ioteket.



Förskola och skola
De senaste åren har antalet barn i kommunen ökat och därmed
antalet platser i förskolan. Nu är det dags att satsa mer på kval itet i
förskolan och skolan. Barn och ungdomar ska få vil jan och
redskapen att lära och utvecklas genom livet. Barn ska lära sig att
läsa, skriva, räkna, skapa och delta i samhäl let. Det finns inte
lyckade och misslyckade barn – al la har rätt att lyckas och
utvecklas.

Miljöpartiet vil l
■ Arbeta förebyggande genom att satsa på tidiga insatser för barn

med särskilda behov, samt nol ltolerans mot kränkningar i skolan.

■ Ta fram en rekryteringsplan för förskolan och fritids, för att se hur
dessa verksamheter ska få en bra bemanning trots avsaknad av
utbildade förskol lärare och fritidspedagoger. T.ex. skul le införande
av icke-pedagogiska tjänster kunna avlasta förskolans personal .

■ Återinföra syskonförtur för att främja arbetsmil jö för både barn och
personal .

■ Rusta Vasaskolans utemil jö, så den blir l ikvärdig med övriga skolor.

■ Införa lektorstjänster på skolorna, för att stärka kval iteten i skolan.

■ Öka idrott och rörelse i skolan, för att främja studieresultat och
folkhälsa, gärna i samarbete med lokala idrotts- och
friluftsföreningar.



Äldre
Sveriges befolkning blir al lt äldre. Det är positivt att många får
vara friska längre och en trygg äldreomsorg kan medverka til l
detta. Vi vil l ge de äldre en kreativ och aktiv vardag där kultur och
utevistelse i stimulerande mil jöer är naturl iga inslag.

Miljöpartiet vil l
■ Satsa på avgiftsfri kol lektivtrafik för pensionärer under lågtrafik.

■ Genomföra ett pilotprojekt där man väl jer ett äldreboende och
utvecklar en upplevelsebaserad grön mil jö, med rabatter, odl ingar
och djur.

■ Använda kultur och underhål lning som en del av sysselsättningen
inom omsorgen.

■ Arbeta för en ökad grundbemanning i omsorgen, samt erbjuda stöd
til l körkort som ett sätt att få fler behöriga medarbetare inom
omsorgen.

■ Säga nej til l vinstintressen i offentl ig verksamhet, vinster ska
återinvesteras i verksamheten.

■ Skapa fler trygghetsboenden.



Attraktiv arbetsgivare
Under den senaste mandatperioden har sjukskrivningarna i
kommunen sjunkit. Nu är det dags att tänka framåt och satsa mer
på förebyggande arbetsmil jö, med bra ledarskap, och att Ludvika
ska bli en attraktiv arbetsgivare.

Miljöpartiet vil l
■ Ta fram en plan för rekrytering och kompetensförsörjning för att

locka fler medarbetare til l kommunen och för att klara framtida
utmaningar med bemanning.

■ Arbeta för en ökad grundbemanning i omsorgen, samt erbjuda stöd
til l körkort som ett sätt att få fler behöriga medarbetare inom
omsorgen.

■ Att Ludvika kommun ska vara en arbetsplats där människor med
olika bakgrund, oavsett etnicitet, ålder el ler sexuel l läggning är
välkomna.

■ Ta fram en rekryteringsplan för förskolan och fritids, för att se hur
dessa verksamheter ska få en bra bemanning trots avsaknad av
utbildade förskol lärare och fritidspedagoger.

■ Kommunens arbetsplatser ska placeras utifrån det som är bäst för
verksamheten, inte utifrån var det finns tomma lokaler.



Integration
Vi ser positivt på att Ludvika är ett mångkulturel lt samhäl le med
stark arbetskraftsinvandring och att människor från många delar
av världen är med och bidrar i vårt samhäl le.

Vägen til l integration går genom språk och jobb, därför behöver vi
satsa mer på SFI och arbetsmarknadsåtgärder. Vi vil l ha ett
samhäl le där al la känner trygghet och där al la får utrymme att
själva bestämma hur de vil l leva sitt l iv.

Miljöpartiet vil l
■ Att fler ska komma i jobb el ler egen försörjning, för att bryta

ojämlikhet och segregation, och för att minska kostnaderna för
försörjningsstödet.

■ Att kommunen gör en arbetsmarknadssatsning som riktar sig til l
arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden.

■ Skapa fler platser på SFI (svenska för invandrare) och erbjuda
kväl lslektioner, samt individanpassa SFI för de som har svårast att
lära sig svenska.

■ Att den som bor i Ludvika ska kunna växa upp och leva i trygghet
utan förföl jelse på grund av etnicitet, trosuppfattning,
könsidentitet, funktionsförmåga el ler sexuel l läggning.

■ Verka för att stödja inkluderande aktiviteter i samverkan med
föreningar och organisationer.



Kandidater til l
kommmunfullmäktige

1. Åsa Wikberg
Nationalekonom med intresse för
frågor som rör hål lbarhet, långsiktigt
ekonomisk balans och ungas
uppväxtvil lkor. På fritiden blir det
cykl ing, stickning och
trädgårdsarbete.

2. Mikael Hjort
Jag är en civil ingenjör i teknisk fysik
som jobbar med elkraft på ABB, där
jag även är förtroendevald för
Sveriges Ingenjörer. Jag brinner för
hål lbarhetsfrågor och att Ludvika
ska vara en attraktiv kommun att bo
och arbeta i, t.ex. genom mer
solcel ler i kommunen och att vi ska
bygga lägenheter med lägre hyra. På
fritiden spelar jag gärna vol leybol l ,
dansar el ler lyssnar på talbok.



3. Aron Knifström
Arbetar som tidningsdistributör. Jag vil l
att Ludvika minskar utsläppen av
växthusgaser, att vi använder energi
mera effektivt och att hårda mil jökrav
stäl ls på energiproduktion och den
energi kommunen köper. Det är också
viktigt att vi satsar mera på naturvård i
Ludvika.

4. Mohammed Ibrahim
Jobbar som arbetsförmedlare med
journal istisk bakgrund. Mina
hjärtefrågor är arbetsmarknad,
integration, skolan och vuxenutbildning.
Småbarnsförälder som gil lar att spela
säl lskapsspel.

5. Christian Karlsson
Civil ingenjör som har jobbat ca 6 år på
ABB. Al lmänintresserad, pol itiskt
intresserad med fokus på historia och
mil jö. Ser framför mig hur Ludvika reser
sig ur dammet och ansluter til l riksstråk
för gods och persontransport och att det
bl ir fler kontaktytor mellan Ludvika och
byarna.



Vil l du veta mera om vår politik?
Besök vår hemsida mp.se/ludvika och föl j oss på

facebook.com/MpLudvika/

Kontakt
Skriv gärna til l oss på ludvika@mp.se el ler kontakta
Åsa Wikberg, 0736-350899, asa.wikberg@mp.se

Bli medlem!
Gil lar du vår politik och funderar på att göra nåt mer

än att rösta grönt? Bl i medlem i Mil jöpartiet!
Läs mera på mp.se/bl imedlem




