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Klimat:
Vi vill att kommunen ytterligare vässar sitt 
arbete med energieffektivisering. Dessutom 
ska produktionen av klimatneutral och 
förnybar energi intensifieras genom fortsatt 
installation av solcellsanläggningar på 
kommunkoncernens fastigheter. Det behövs 
också successivt byggas fler laddstolpar till 
elfordon i kommunen. 

Cykelvägarna behöver också fortsatt byggas 
ut och underhållas. Ju fler som väljer cykel 
istället för bil desto bättre blir miljö och 
folkhälsa.                                                      

Bättre och billigare kollektivtrafik med  fler 
förbindelser till arbete, fritid och skola är 
också viktigt för att få ned utsläppen. 

Biologisk mångfald:
Vi  vill att kommunen bidrar till att öka 
andelen skyddad skog, bl.a. genom att bilda 
reservat eller andra former av områdesskydd. 
Kommunen bedriver redan ett skonsamt 
skogsbruk på sin egen mark och det vill vi 
värna. Vi vill också påverka för ett hyggesfritt 
skogsbruk i hela kommunen för att värna den 
viktiga biologiska mångfalden.

Vidare vill vi att kommunen minskar andelen 
klippta gräsmattor och omdanar en större del 
av sina grönytor till olika typer av ängsmark, 
som blommande planteringar eller 
betesmark. Ett grönare centrum med mer 
grönska i bostadsområdena och utrymmen för
hyresgästerna att odla är också prioriterade 
frågor.

En god förvaltning av våra sjöar, vattendrag 
och våtmarker är också en hjärtefråga för oss.

Anställa en kommunekolog tillsammans med 
Ludvika skulle vara mycket värdefull i den 
fortsatta utvecklingen av våra kommuner.     

                                                                           
Vid planering och byggnation är det av stor 
vikt att hänsyn tas till växter och djur samt 
det ekologiska systemet för att vi ska bevara
ett långsiktigt hållbart samhälle.

Avfall/resurshushållning:
Sopsorteringen måste öka och soporna 
alltmer betraktas som en tillgång i ett grönt 
samhälle (cirkulär ekonomi). 
Återanvändning av byggnadsmaterial 
(samma princip som på Nytäppans 
Återbruksbutik) där kunder ska kunna köpa 
billigt byggnadsmaterial som privatpersoner 
eller företag lämnar till återvinningen.

Kommunen ska tillsammans med WBAB 
verka för en ”folkbildningskampanj” som 
ökar allmänhetens förståelse för 
resurshushållning och återvinning och på 
det sättet minska mängden restavfall och få 
bättre ordning på de FTI-stationer som idag 
har stora problem.

Hälsa:
Vi vill prova kortare arbetstid i första hand 
för personal inom omsorgen (ned mot 30 
timmarsvecka) för att motverka utbrändhet 
och sjukskrivningar men också för att göra 
yrket mer attraktivt. Till att börja med 
kanske det ska gälla personer över 50 eller 
55 år.

Friskvården måste få större fokus. Vi vill öka
friskvårdsinsatserna till personal som ”har 
det tungt” på jobbet. En avdelning för detta 
bör inrättas när Allégården byggs om och 
den ska bland annat innehålla 
varmvattenbassäng i rehabiliteringssyfte. 
Detta bör också kunna nyttjas av 
allmänheten efter remisser från sjukvården. 

             (fortsätter på nästa blad)     
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Skolan:
Elever som har svårt att klara skolgången 
måste få ännu bättre stöd där även familjen är
involverad. Fler assistenter (eller hjälplärare) 
skall finnas som stöd för dessa barn/ 
ungdomar såväl i klassrummet som utanför. 
Det bidrar till en lugnare och bättre 
studiesituation för alla elever. 

Stärka elevhälsan i deras förebyggande 
arbete. Idag försvinner stora belopp ur 
kommunens kassa för placeringar av unga 
som faller ur ramen.

Satsningar på att göra utemiljöerna grönare 
och skapa fridfulla vrår både ute och inne kan 
också vara ett bidrag till en lugnare 
studiesituation i klassrummet. Naturligtvis 
måste också aktivitetsytor för lek och idrott 
finnas och vara inbjudande.

Äldreomsorg:
Musik,, sång och teater måste få större 
betydelse i äldreomsorgen. Samarbete med 
skola och barnomsorg kan också stimulera 
många äldre.                                               
Tillgång till en dietist som ser till att de får rätt
kost utifrån sina behov är viktigt.

Kosten:
Öka andelen av lokal- och närproducerad 
ekologisk mat till skola och omsorg. Väl 
tilltagna tider för måltiderna.

Kultur/ konst:
Vi vill vässa kommunens kultur- och 
konstprofil genom att avsätta medel för en 
muralmålning på gaveln till Johan Ahlbäcks 
ateljé. 

OBS! Bilden är bara ett exempel på hur det kan se ut, 
den riktiga målningen skall göras av en konstnär.

Demokrati:
För att få fler delaktiga i kommunens 
utveckling (även mellan valen) vill vi införa 
”Faluförslaget” i Smedjebacken.

Enskilda personer eller grupper kan lämna 
förslag som andra kan se, rösta på eller 
inspireras av, till egna förslag. Tanken är att 
vissa av dem sedan går vidare till Kommun- 
fullmäktige för ställningstagande.


