Framtidsprogrammet
2022 - 2030
Hagfors kommun är en vidunderligt vacker kommun där
möjligheterna är många. Det
finns kunskap, tradition och vilja
att skapa här och nu men även
för framtida generationer.
Oberoende realisters politik sätter utveckling av vår kommun främst.
När vi talar om utveckling menar vi
hela kommunen och inte enbart de
största tätorterna.
Den kommunala servicen ska var god
och kommunens medarbetare ska ha
goda arbetsvillkor. Vi ska ta hand om
våra äldre på allra bästa sätt och våra
barn ska ges de bästa förutsättningarna.
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Tillsammans skapar vi den bästa
platsen att leva, arbeta och bo i:
Hagfors kommun.
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Idrott & fritid
OR anser att det är dags att satsa på delarna där människor engagerar sig,
ungdomar utvecklas och där en meningsfull fritid skapas. Vi ser att tillgången till
idrott och fritid spelar en betydande roll för folk att ska vilja flytta hit och stanna
i kommunen. OR vill att de ideellt arbetande människorna i vår kommun ska få
lättare hjälp till stöttning och mer uppmärksamhet.

•
•

•

OR vill arbeta för att entreprenörer
och föreningslivet ges möjlighet att
utveckla verksamheter i Värmullsåsen.
OR vill att vi ska jobba med den
kommunala turistbyrån för att möta
olika behov som finns bland turister
och turistnäringen när det gäller tider och platser runt om i kommunen.
OR kommer arbeta för anläggandet av ställplatser för
husvagnar
och
husbilar
i
Hagfors och Ekshärad så tillgängligheten för turister, besökare och deltagare vid olika evenemang ökar.

•
•

•
•

OR vill skapa en multisportarena i
anslutning till Älvstrandens Bildningscentrum.
OR vill se över gamla järnvägsbanken och möjligheterna där för
upprustning gentemot turism och friluftsliv fram till kommungränsen mot
Filipstad.
OR vill se över möjligheterna för
etablerandet av en kommunal skatepark.
OR vill bidra till ridsportintresset i
vår kommun och hjälpa dess verksamheter att växa.

•
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Infrastruktur
De allmänna kommunikationerna måste förbättras och utvecklas, såväl inom
Hagfors kommun som till och från den. Tillgängligheten till hela kommunen ska
vara enkel för privatpersoner och näringsliv. De digitala kommunikationerna
ska omfatta alla och dess standard ligga i höjd med utvecklingen i övriga
Sverige.
VÄGAR
• OR vill bygga en ny Sundsbro.
• Det stora vägnätet till och från kommunen måste hållas i mycket god
standard. Det är ett villkor för vår
tunga industri och de som pendlar
inom/utom kommunen.
• Kommunala vägar inne i våra samhällen måste fortsätta att förbättras
för att öka säkerheten för fotgängare,
cyklister och bilismen.
• OR vill satsa på nya cykelvägar.
BOENDE
• OR vill fortsätta att värna det kommunala bostadsbeståndet och skapa
attraktiva boenden.
• Vi vill stimulera till nybyggnation i
hela kommunen.
DIGITAL INFRASTRUKTUR
• Alla inom kommunen ska ha stöd av
snabba bredbandslösningar. Det kan
vara via fiber, mobila nätverk eller
framtida teknologier.
• Det ska vara enkelt att nå kommunala
tjänster med digitala lösningar.

RESANDET
• Flyget och flygplatsen är mycket viktiga för kommunens näringsliv. Flyget
gör det enklare att ta sig ut i världen
och att besöka Hagfors.
• Busstrafiken ska möjliggöra för medborgare i alla kommundelar att ta
sig till service, butiker, sjukvård och
evenemang. Detta kan utvecklas ytterligare. Vi ser gärna att mindre bussar fyller ut den befintliga tidtabellen
med flera turer.
• OR vill att skolungdomarna ska ha
möjlighet att åka gratis på linjebussar inom kommunen under lov, helger
och på kvällstid.
TÅGFÖRBINDELSER
• OR tycker det är viktigt att vi verkar
för tågförbindelser i närområdet.
Satsningar på Inlandsbanan och
Fryksdalsbanan är viktiga för företag
i kommunen.
• På sikt vill vi se en järnvägsanslutning
till Hagfors via Inlandsbanan. Det
skulle innebära en stark konkurrensfördel för våra företag, minskad tung
trafik på våra vägar och en stor klimatfördel.
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Kultur
OR vill se en större satsning på kulturen i vår kommun och ser ett stort behov
och värde i återbildandet av en kultur-utvecklingsenhet. OR vill bidra till en
ökad delaktighet inom kulturlivet för barn och unga, och vill kunna erbjuda
god tillgång av aktiviteter för barn-och unga inom kulturen. OR ser den enorma kulturskatt som våra muséer, hembygdsföreningar och kommunen i stort
både förvaltar och ruvar på. Vi vill bidra till stärkandet av vårt gemensamma
kulturarv och främja en god generationsväxling och livskraftighet i vårt rika
kulturella föreningsliv.
•

•
•

OR vill återinföra kulturutvecklingsenheten och genom den stärka möjligheten för kulturskapare och det kulturella föreningslivet att verka och få
rådgivning inom vår kommun.
OR vill öka kulturskolans budget för
att stärka dess viktiga verksamhet mot
barn och unga.
OR vill stärka kommunens ungdomars
möjlighet att göra sin röst hörd och
påverka kommunens kulturutveckling.

•

•
•

OR vill utveckla en filial för Fasadens
kulturverksamhet i Ekshärad, detta
för att ge fler ungdomar i hela Hagfors kommun någonstans att trivas,
bedriva och utveckla sina intressen.
OR vill skapa en arena för arrangemang och utomhusaktiviteter inom
Hagfors kommun.
OR vill främja turism, interkommunalt
och regionalt samarbete genom att
verka för en pilgrimsled som följer
utmed Klarälvdalen.
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Landsbygdsfrågor
Vår vackra natur med skogen, sjöarna, jordbruksbygderna och de gamla
bruksbygderna är en fantastisk resurs i kommunen. De är viktiga för kommunens framtida utveckling med attraktiva boendemiljöer, turism och företagande kopplat till landsbygd. Vi ska värna trenden att vilja bo och verka på
landsbygden. OR jobbar för att aktivt och på olika sätt stoppa, minska och/
eller påverka effekterna av dammutrivningar i Hagfors kommun. OR ser att det
breda föreningslivet är mycket viktigt för kommunens fortsatta utveckling såväl
för medborgarna som för näringslivet.
•
•
•

Vi vill öka möjligheterna att bygga i
strandnära områden.
Vi vill synliggöra våra vackra sjöutsikter genom att slyrensa vid utsiktspunkter.

•
•

Det ska vid behov planeras och byggas olika sorters boenden utanför tätorterna.
OR kommer på olika sätt agera gentemot företag, myndigheter, domstolar samt riksdag och regering i frågor som rör dammutrivningar, för att
åtgärder inte ska drabba människor,
fastigheter eller lokalsamhället på ett
negativt sätt.
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Miljö
Hagfors kommun ska ha ett hållbarhetsperspektiv i alla sina verksamheter.
•

•

Kommunens investeringar ska alltid
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Man ska alltid undvika skadliga metoder och material där det
finns mera hållbara alternativ och
där ekonomin tillåter detta.
Vi vill vara en del i processen att ställa om vårt samhälle till miljövänliga
energilösningar.

•

•
•
•

OR vill driva på utbyggnaden av
laddstationer för att påskynda övergången i kommunens fordonsflotta
från fossila drivmedel till eldrift.
Vi arbetar för att kunna behålla del
av skatter/vinster från energiproduktionen i kommunen.
Utbyggnad av solcellsenergilösningar, som solcellspark och/eller på befintliga byggnader.
Hagfors kommun ska ha absolut
minsta möjliga matsvinn.
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Näringsliv
OR uppskattar våra företagare i Hagfors kommun. Vi vill underlätta för Hagfors
kommuns företagare att bedriva sina verksamheter. Vårt parti ska fortsätta
arbetet för ökade investeringar och etableringar. Hagfors kommun ska aktivt
marknadsföras regionalt, nationellt och internationellt. Vi anser det viktigt att
sträva efter enkla upphandlingar där miljö, samarbete samt sociala och lokala
förutsättningar ingår. OR vill öka all vår företagsamhet, men vill särskilt lyfta
det lokala lant- och skogsbruket samt turismen.
•

•
•

Det ska vara enkelt att starta företag
i Hagfors kommun. OR vill ha ett
”snabbspår” för företagsetableringar.
Planlagd industrimark till företagsetableringar ska finnas på flera platser i
kommunen.
OR ska arbeta för att Hagfors
kommun ingår i Stödområde 1.
Sverige är indelat i tre stödområden med olika stödnivåer för bland
annat regionalt investeringsstöd.

•

•
•
•

Vi ska öka attraktionskraften för nyetableringar. Som att exempelvis visa
på goda boendeförhållanden, livskraftiga byar, bra skolor och barnomsorg.
Hagfors kommun ska aktivt och ihärdigt marknadsföras som fördelaktig
etableringsort.
Vi vill förbättra möjligheten att vara
deltidslantbrukare.
OR ska verka för att en fångvårdsanstalt klass 2 anläggs i kommunen.
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Skolan
OR fortsätter arbetet att skapa en bättre lärmiljö för våra elever. Där vi fokuserar på undervisningskvaliteten, elevernas resultat och lärarbehörighet, men
även skolmiljön i form av moderna skolor. Grundskolan ska förstärkas så att
alla elever ska ha möjlighet att nå gymnasiebehörighet. Våra elever ska, efter
sin förmåga, besitta högsta möjliga kunskaper vid avslutad skolgång.
GRUNDSKOLAN
• I Hagfors kommun ska det finnas fyra
kvalitetsmässigt likvärdiga grundskolor. Vi ska ha en F till 6-skola i Råda,
en F till 6-skola i Sunnemo, en F till
9-skola på Kyrkheden och en F till
9-skola i Hagfors.
• OR vill göra det enklare att välja skola, för att underlätta att bo i alla våra
kommundelar.
• OR ska arbeta för att skolskjuts ska
vara möjligt med bussar inom ordinarie tidtabell.
• Vårt mål är att alla elever ska ha möjlighet till fortsatta studier efter avslutad grundskola.
• Betygsresultaten ska över tid bli jämnare och högre, som ett resultat av ett
medvetet kvalitetsarbete med fokus
på de enskilda eleverna såväl som
på hela klasser.
• Vi vill införa digital läxhjälp så att
alla kommunens elever kan erbjudas
det stödet.
• Vi vill se en ny eller renoverad skola
på Kyrkheden.
• I Sunnemo vill vi ersätta dagens moduler med en fast utbyggnad av skolan.
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GYMNASIESKOLAN
• Vi vill verka så att nuvarande storlek
och bredd i linjeutbudet bibehålls.
• Vi vill se fortsatta satsningar på kulturoch idrottsutbildningar.
• Samarbeten med verksamheter utanför skolan inom teknik- och vårdutbildningarna ska behållas och fördjupas.
• Med digitala lösningar och Lärcenter vill vi öka möjligheterna till ett
livslångt lärande med Hagfors som
utbildningsort.
VUXENUTBILDNINGEN
• OR vill fortsätta utveckla vuxenutbildningen och Yrkes-SFI med anpassade
utbildningar som leder till egen försörjning.
• Vi ska verka för ett ökat samarbete
med Klarälvdalens Folkhögskola.
• OREftergymnasiala utbildningar
• OR vill utveckla och fördjupa samarbetet med Karlstads Universitet och
Bergskolan.
• Vi vill att möjligheterna till distansutbildningar utökas vid det lärcenter
som nu byggs inom Älvstrandens
Bildningscenter. Då möjliggörs ett
livslångt lärande ’på plats’ vilket gynnar individer, näringslivet och kommunala verksamheter.
• Vi vill se en fortsatt utökad satsning
på digitala utbildningar.
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Stöd, vård och omsorg
Hagfors kommun ska ha en meningsfull och socialt hållbar vård av våra äldre.
Det är viktigt att man kan åldras i trygghet och kunna påverka sin livssituation.
Människor i svåra levnadssituationer ska alltid ha det bästa stöd vi kan erbjuda.
All den personal som arbetar inom våra sociala förvaltningar ska känna glädje
och tillfredsställelse i arbetet.
•
•
•
•

•
•
•

•

•
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OR vill se flera alternativa boenden
för våra äldre som exempelvis seniorboenden.
Vården och omsorgen för våra äldre
behöver kvalitetssäkras så man får
den vård man behöver.
ORI vill ha förlängda öppettider på
våra vårdcentraler.
OR tycker det är dags att öppna ögonen för ungdomars psykiska ohälsa,
att vi tidigt fångar upp dem samt ser
till att de får professionell hjälp och
stöd i tillfrisknande.
Par ska inte behöva separeras, mot
deras vilja, med anledning av vårdinsatser.
Personer över 85 år ska ha rätt till
särskilt boende utan boendeutredning.
Våra äldre ska serveras god, näringsrik och nylagad mat lagad på lokala
råvaror och efter säsong så långt det
är möjligt.
Personalen inom vård och omsorg
ska ha god arbetsmiljö och goda
arbetsvillkor samt inflytande över sin
arbetssituation med till exempel påverkningsbara scheman.
Hagfors kommun måste vara konkurrenskraftig vid rekryteringen av
personal. Det är avgörande för kontinuiteten och kvaliteten i våra sociala
verksamheter.

•
•
•

•
•
•

•
•

Vi ska arbeta för att på sikt minimera delade turer.
Vi vill arbeta för att skapa ett omsorgens hus i de gamla sjukhuslokalerna
tillsammans med Region Värmland.
Vi vill införa servicetjänster på våra
särskilda boenden som tar hand om
tvätt, städ och disk för att frigöra tid
för baspersonalen så att de får ägna
sig åt sin kompetens att ge vård och
omsorg.
Den sociala dagverksamheten ska utvecklas och göras tillgänglig för fler.
Hemtjänstpersonalen ska ha ytterjackor tillhandahållna av arbetsgivaren.
Kommunens Säbo ska vara utrustade
så att det hålls ett jämnt inomhusklimat oavsett årstid (markiser och luftvärmepumpar med AC).
Gemensamma aktiviteter för boende
på Säbo ska utökas för ökad trivsel
och känsla av gemenskap.
Personal som ska arbeta inom vård
och omsorg ska ha tal- och skrivkunskaper i Svenska motsvarande årskurs 9 för att på så sätt säkerställa
dokumentation och muntlig överrapportering. Det är oerhört viktigt att
fullständig förståelse råder mellan
vårdtagare och vårdpersonal.
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Lokal produktion
OR vill verka för att stödja och förbättra förutsättningarna för våra livsmedelsproducenter i Hagfors kommun. Vi tror på att vara lokalt lojala mot all lokal
produktion och handel. Vi vill att kommunen går i spetsen för att öka den lokala
utvecklingen av detta.
•

Vi ska i så stor omfattning som möjligt
öka kommunens inköp av närproducerade produkter och tjänster.

•

Vi vill underlätta för och stödja det
befintliga samt nyetableringar inom
småskaligt lantbruk i kommunen.
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Trygghet
OR vill skapa en kommun där alla, invånare liksom besökare, känner sig trygga. Detta från mobbningen på skolgården och i sociala medier till den oroliga
nattvandraren och ensamma åldringen.
•
•

Vi fortsätter att tända upp nedsläckta
delar av kommunen med ny klimatsmart belysning.
Vi fortsätter verka för en utökad och
ännu bättre närvaro av polisen. Polis
som är synlig och jobbar aktivt för att
skapa en trygg och säker kommun.

•
•

Vi vill öka insatserna i det drogförebyggande arbetet. Särskilt bland
ungdomar och inom skolan.
OR vill införa samarbetslösningar lokalt bland medborgarna för att skapa
trygghet.

SVERIGES
STÖRSTA
LOKALA
PARTI

www. o beroend erea lister.se

Vi vill utveckla,
inte avveckla!
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