
Alla ska med
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Miljöpartiet vill att Ludvika kommun

ska vara en förebild när det gäller den

ekologiska omställningen för en

hållbar värld. Klimatkrisen och

världens sjätte massutrotning kommer

påverka alla. Samhället måste möta

detta med åtgärder på flera nivåer.

Miljöpartiets politik bygger på en

ekologisk, social och ekonomisk

hållbarhet.

Ett hållbart Ludvika - för en ökad

beredskap

Utsläpp av växthusgaser och förlust av

biologisk mångfald är två av de största hoten

mot ett gott liv för oss människor. För att

möta dessa utmaningar behöver vi både

arbeta förebyggande och rusta samhället mot

de hot som inte kan undvikas.

Vi vill se fler solceller på kommunala

fastigheter, och med en egen

energiproduktion får vi också en större

motståndskraft vid kriser. Med en lokal

elproduktion säkrar vi drivmedel till eldrivna

fordon.

För att möta förlusten av biologisk mångfald

krävs att vi stärker den kommunala

kompetensen inom området. Exempelvis

behövs fler åtgärder mot invasiva arter,

strategier för att gynna pollinerande insekter

och skydd av biologiskt värdefull natur.

Skogsbruket och vattenkraften behöver också

utvecklas med större hänsyn till biologisk

mångfald. Vad gäller kommunens

skogsinnehav behövs också ett fokus på

skogens rekreationsvärde, och det behövs

mer skyddad natur. Redan nu vet vi att

lantbruksföretag tvingas köpa in pollinerare

för att få en bra skörd. Samtliga kommunala

verksamheter behöver genomlysas utifrån ett

miljö- och klimatperspektiv.

I Ludvika vill vi

● satsa på förnyelsebar

energiproduktion och

energieffektivisering

● återbesätta tjänsten som

kommunekolog

● ta fram en koldioxidbudget för

Ludvika kommun

● säkra den biologiska mångfalden

● vidta åtgärder för att kommunen

bättre ska kunna stå emot

extremväder

● bevara jordbruksmark från

exploatering

● stärka kommunens it-säkerhet

● minska matens klimatpåverkan samt

öka inköpen av ekologisk och lokalt

odlad mat

● ha en klimatsmart samhällsplanering



Förskola & Skola

Grundskolan i Ludvika har länge varit långt

ifrån att uppnå de högt ställda mål som

fullmäktige satt upp för skolområdet. Skolan

har idag en låg andel behöriga lärare, och

många beskriver skolmiljöerna som stökiga

för barnen och stressiga för lärarna. Det

behövs mer resurser för att möta barn med

särskilda behov och barn som inte längre

klarar av att gå till skolan. För lärare behövs

mer tid till kärnuppdraget och att de får löner

som ses som konkurrenskraftiga.

Inom förskolan har man länge larmat om

konsekvenserna av alltför stora barngrupper.

Här behövs ett långsiktigt arbete för att få

mindre barngrupper och en mer hållbar

arbetsmiljö för personalen.

Vi vill också att det ska finnas utrymme att

köpa in traditionella läromedel som

komplement till de digitiala.

I Ludvika vill vi

● minska barngrupperna i förskolan

● satsa mera på traditionella läromedel

som komplement till de digitala

● stärka läraryrkets attraktivitet genom

bra löner och god arbetsmiljö

● arbeta förebyggande genom att satsa

på tidiga insatser för barn med

särskilda behov

● verka för nolltolerans mot

kränkningar i skolan

● se en särskild satsning på

hemmasittare och andra barn med

särskilda behov

● öka idrott och rörelse i skolan för att

främja studieresultat och folkhälsa

● att fler barn och unga ska kunna ta sig

säkert till skola och fritidsaktiviteter

En bra kommun att bo och leva i

Ludvika har mycket att erbjuda, och

kommunen har en fantastiskt naturmiljö. Det

rika föreningslivet erbjuder ett rikt utbud av

aktiviteter. Ludvika har invånare med rötter i

många delar av världen, och den

internationella prägeln är något vi ska vara

stolta över och förvalta väl.

Vi tror att det finns mycket att vinna på att

synliggöra och tillgängliggöra våra

naturmiljöer, exempelvis genom att bygga

övernattningsstugor, utveckla våra

fiskevatten, ordna cykelleder, vandringsleder

och grillplatser. Det kan göra Ludvika mer

attraktivt som turistkommun. Även miljöerna

runt våra äldreboenden behöver utvecklas,

till exempel genom planteringar och inslag av

levande djur.

I det goda samhället behöver alla vuxna få en

möjlighet till en meningsfull sysselsättning,

så att vi bryter det långvariga utanförskapet

som många befinner sig. I ett första steg vill

vi att kommunen slår samman individ- och

familjeomsorgen med

arbetsmarknadsenheten för att öka

kommunens handlingskraft. Under de

ekonomiskt tunga år som kommer, behöver

kommunen fokusera på kärnverksamheter

såsom skola, omsorg och miljö. Vi vill därför

se ett utvecklat samarbete med våra

grannkommuner.

I Ludvika vill vi

● utveckla Ludvika som friluftskommun

och som destination för naturturism

● utveckla miljöerna runt kommunens

äldreboenden

● att alla vuxna ska ha rätt till en

meningsfull sysselsättning och att det

långvariga utanförskapet bryts

● arbeta för en ökad grundbemanning

inom omsorgen

● att kommunen fokuserar på sina

kärnverksamheter och förbättrar

arbetsmiljön inom de områden där

sjukskrivningarna är höga


