
Valet är ditt för Ljusnarsbergs framtid.
Din röst i kommunvalet i Ljusnarsberg är värdefull. Efter 4 år i Kommunfullmäktige och i 
Kommunstyrelsen har vi lärt oss väldigt mycket. Vi har varit med i arbetet som har gjort att 
kommunen förra året gick + 5 miljoner jämfört med budget. 
Vi har även lärt oss av misstag då vi tidigt trodde vi kunde vara överallt och undersöka allt 
själva på endast ett fåtal eldsjälar. Men vi har lärt oss otroligt mycket av den tuffa perioden 
och partiet har sakta men säkert växt.
För att du ska få lite hjälp inför söndagens val så kommer här några saker som du får av oss, 
om vi får nöjet att förvalta just DIN röst.
Vi i Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg kommer att stå för 

• ett  målmedvetet  arbete  mot  att  skolorna  i  Ljusnarsbergs  Kommun  anställer 
speciallärare som lättare kan fånga upp de svaga eleverna och deras behov, mycket 
tidigare. Skolan/förskolan gör idag ett bra arbete som resulterar att vi som föräldrar i 
Mp är trygga med våra barn där, men ovan hjälp är en viktig pusselbit som behöver 
förstärkas nu. 

• en  nära  uppföljning  av  försöket  som  sker  i  Orsa  där kommunen  själva  äger 
nötkreaturen  som  senare  blir  den  ekologiska  och  närproducerade  maten  för  våra 
skolungdomar och äldreboenden. 

• en förståelse och en satsning på turistnäringar i kommunen. För att skola, vård och 
omsorg ska kunna få mer pengar och resurser i framtiden så behöver vi bli fler. Genom 
att  kommunen  gör  ett  bra  första  intryck,  så  ökar  chanserna  betydligt  att  de 
människorna  vill  återkomma.  Den  spiralen  ska  vi  bygga  vidare  på.  Vi  har  stora 
möjligheter att utveckla det som redan finns rinnande genom kommunen (Nittälven) 
och det som är runt hörnet väldigt centralt. (Laxtjärn och Rydbergsdal)

• ett arbete för integration av alla i samhället. Ett arbete där vi fortsätter på den 
DEMOKRATISKA VÄGEN att få Sveriges alla 290 kommuner att ta samma ansvar 
som vi och andra gör just nu.

• ett  nytt  tankesätt  inom  föreningslivet.  Mp  har  tidigare  fört  fram  förslag  på  ett 
uppmuntringsbidrag till  föreningarna som idag bedriver  idrott/kultur  aktiviteter  för 
bl.a. ungdomar. Ett betydligt mer generöst ”starta upp” bidrag har vi tidigare föreslagit 
till nya föreningar. Självklart ska även föreningsledarstipendierna komma tillbaka. 

• ett engagemang för att processen kring ett nytt industriområde ska stå klart. Vi kan inte 
säga att det är klart om 6- 9 månader, den dagen det behövs. 

• ett  löfte  om att  vi  inte  glömmer  bort  er  föräldrar  i  förskola  och  skola,  utan  att 
kontakten med er och era synpunkter lyfts upp med tätare intervaller än idag.

• att ni får 7st engagerade människor som trivs i kommunen och som vill göra det bästa 
för så många av er som vi bara förmår.

Ronnie  Edvardsson,  Natalie  Peart,  Jessica  Kähäri,  Jimmy Gustavsson,  Kevin  Peart,  Sue 
Fagrell och Evelina Stark.


