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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 sät-
ter 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 förutsätt-
ningarna.

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.

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.

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, hembygds-
föreningar 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.

Landsbygdsfrågor
Vår vackra natur med skogen, sjöarna, jordbruksbygderna och de gam-
la 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 nä-
ringslivet.
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Lokal produktion
OR vill verka för att stödja och förbättra förutsättningarna för våra livs-
medelsproducenter 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.

Miljö
Hagfors kommun ska ha ett hållbarhetsperspektiv i alla sina verksam-
heter.

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 internatio-
nellt. 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.

Skolan
OR fortsätter arbetet att skapa en bättre lärmiljö för våra elever. Där vi 
fokuserar på undervisningskvaliteten, elevernas resultat och lärarbehö-
righet, 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.

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 bäs-
ta stöd vi kan erbjuda. All den personal som arbetar inom våra sociala 
förvaltningar ska känna glädje och tillfredsställelse i arbetet.

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.
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Vi vill utveckla,
inte avveckla!
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Ti
llv

er
ka

d 
av

 C
RE

A
TI

V
EP

A
C

K
.S

E

www.oberoendereal is ter.se

SVERIGES
STÖRSTA
LOKALA
PARTI


