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fRAMTidENs    MoRA
RöStA GrÖNt

Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där 
klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfi entlighet 
avlöser varandra vill vi vara en varm röst och arbeta för ett 
hållbart samhälle med moderna lösningar och ökad 
medmänskligheten.

Vi måste bygga ett hållbart samhälle där våra barn tryggt kan 
växa upp med vetskapen om att även deras barn kan fortsätta 
leva på samma sätt som vi gör idag. Mora har möjligheten att 
bli en kommun i framkant både vad gäller skola och 
äldreomsorg men även inom företagande och turism. 

Vi gröna har ett stort ansvar för våra barn och barnbarn. De ska 
ha möjlighet att andas ren luft, dricka och bada i rent vatten 
samt att växa upp utan farliga kemikalier i kroppen. Politiken 
måste bli varmare. Inte klimatet

Det är på kommunal nivå som de stora besluten, de som staten 
och EU fattar, ska bli konkreta och omvandlas till handling. Det 
är därför viktigt att politiken tar nya tag och blir mer långsiktig 
och hållbar. Politik ska inte handla om att vinna nästa val, utan 
bör utgå ifrån vad som är bäst för kommunen på lång sikt. Som 
politiker är det viktigt att vi i alla beslut alltid frågor oss –”är 
det här hållbart i längden?” 

FrAMTidENs MoRA - RöStA GrÖNt



Som det är nu fattas många beslut med ett kortsiktigt tänk 
och ofta är besluten förhastade med bristfälligt underlag. I ett 
demokratiskt och hållbart samhälle ska både opposition och 
medborgare få möjlighet att yttra sig i viktiga frågor. Vilket inte 
sker idag.

Ett hållbart förhållningsätt innebär att vi tar hand om de 
byggnader vi har och investerar i klimatsmarta lösningar med ett 
lokalt-ekonomiskt-kretslopp i fokus. Låt oss verka för att lokalt 
själva kunna producera vår egen energi och mat.

Vår värld står inför en stor utmaning. För att kunna minska 
effekterna utav den klimatförändring som vi har skapat krävs en 
omställning och en satsning mot en miljövänlig energi-
försörjning. Det positiva med omställningen är att det fi nns 
lösningar på problemen men också att det kommer att skapa 
massor av arbetstillfällen på många håll i samhället.

Kommunfullmäktige har makt. I valet till kommunfullmäktige 
kan du som väljare utöva makt över din och kommande 
generationers framtid. Stöd en konstruktiv röst i kommun- 
fullmäktige som vet hur man gör skillnad på riktigt. 

För ett hållbart Mora, rösta grönt den 14 september. 
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 HåLlBARt MoRA

Grunden i all vår politik är hållbarhet. När ett beslut fattas 
måste vi fråga oss själva, är det här hållbart för framtiden? Att 
driva en hållbar politik handlar lika mycket om ekonomi som 
om sparande utav naturresurser och utsläpp. Att låta 
byggnader förfalla till den grad att de måste rivas och vi tvingas 
bygga nytt kan varken ses som miljövänligt eller ekonomiskt. 
Vad är det värt att kommunen gör ett plusresultat när vinsten 
kommer ifrån bristande underhåll eller från sönderstressad 
personal. 

Ett hållbart samhälle handlar även om att vi som bor i Mora 
ska trivas och att fl er människor vill fl ytta hit. Vi måste skapa 
ett samhälle där vi ges möjlighet att arbeta och bo. Det är även 
viktigt att skapa förutsättningar för en rik fritid med möjlighet 
att utveckla sina fritidsintressen.

hÅLlBARhET



1. Införa en hållbarhetschecklista som ska användas i alla 
kommunens beslut för att säkerställa att vi gör allt vi kan för 
att sträva mot ett hållbart samhälle.

2. Se över behovet att upprätta en underhållsplan för 
kommunens fastigheter vilken syftar till att rätt summa pengar 
avsätts till underhåll och att säkerställa att våra fastigheter 
behåller sitt värde.

3. Investera i egna klimatsmarta förnybara energikällor (t.ex. 
vindkraft, solenergi & biogas).

4. Personal inom Mora kommun ska känna trygghet i sin 
anställning och ska få större infl ytande över sina tjänster.

5. Våra kompetenta tjänstemän ska ges möjlighet att jobba för 
framtidens Mora, där deras arbete utgår ifrån ett 
hållbarhetstänk baserat på vetenskap.

6. Mora ska bli en kommun i framkant som jobbar med 
moderna, klimatsmarta lösningar för att kunna ställa om till ett 
hållbart samhälle.

 HåLlBARt MoRA

FÖR ETT HÅLLBART MORA
VILL MILJÖPARTIET



 SkoLA & fÖRsKOLA

SkoLA & fÖRsKOLA
Förskolan och skolan är viktiga för vårt samhälle. Det är där vi 
lämnar våra barn fl era dagar i veckan och det är där de formas 
och utvecklas till de mäniskor som de blir. Skolan är alldeles för 
viktig för att vara ett problem. Nästan hälften av alla pengar som 
används i kommunen går till skola och förskola.

Skolfrågan är inte en valfråga. Det är en fråga om våra barns liv 
och framtid. När vi hela tiden skär ner i skolan blir konsekvensen 
att det enskilda barnets behov inte tillfredställs, grupperna blir 
större samt att lärarna får en för hög arbetsbelastning. Vi kan inte 
tolerera det här längre. Vi måste tillsätta de resurser som krävs 
och att åter ge lärarna chansen att få vara just lärare.

Vi tycker att det är viktigt att skolorna inte detaljstyrs utav poli-
tiker. De ska styras utav kunniga rektorer som tillsammans med 
lärare ges möjlighet att själva utveckla sin skola/förskola efter 
dess specifi ka behov.



Miljön som barnen vistas i är otroligt viktig för deras utveck-
ling och hälsa. Vi kommer inte längre att tolerera nergångna 
lokaler som snart inte längre går att rädda pga eftersatt 
underhåll.
 
Barnen har rätt till en giftfri miljö. Ingen förälder ska vara 
orolig för att ens barn får i sig gifter från leksakerna på 
förkolan, mögel i lokaler eller kemkalier i maten.

1. Se över de lokaler som barnen vistas i och satsa mera på 
underhåll

2. Vi vill verka för att förskolor och skolor ska bli en giftfri 
miljö

3. All frukt som serveras ska vara ekologisk

4. Maten som serveras i skolorna ska i yttersta mån vara 
lokalproducerad och ekologisk. Den fi sk som serveras ska 
vara MSC-märkt.

5. Mer personal till skolor och förskolor

6. För att säkerställa att barnens behov tillgodoses och att 
barnkonventionen följs vill vi införa en barnchecklista.

 SkoLA & fÖRsKOLA

FÖR eN bÄTtRE sKOLA & 
fÖRsKOLA VILL MILJÖPARTIET



InTEGratIoN
Miljöpartiet är ett öppet parti som tar avstånd från alla former 
utav rasism, främlingsfi entlighet och diskriminering. Vi ska 
verka för en ökad integration i kommunen och värna om ett 
varmare samhälle där alla människor har rätt att leva och bo.

Integration är en viktig nyckel för att vi ska få ett fungerarande 
Mora i framtiden. Vi står inför stora pensionsavgångar och det 
krävs att vi kan fylla dessa luckor med kompetens och 
arbetskraft från andra delar utav landet eller med människor från 
andra länder.

- Vi vill uppmuntra och stötta positiva engagemang som 
syftar till att öppna fl er dörrar till Moras gemenskap

InTEGratIoN

FÖR eN bÄTtRE iNtEGratIoN
VILL MILJÖPARTIET



FeMinISm & 
jäMsTÄLlDhET

Mora kommun ska vara en kommun som verkar för 
feminism och jämställdhet. Alla ska behandlas lika oavsett kön, 
ursprung eller sexuell läggning. 

1. Utbilda kommunens personal i ojämställdhet

2. Se över behovet att könskvotera inom vissa yrkesgrupper

3. Öka andelen utbildade manliga pedagoger i förskolan

4. Undersöka jämställdheten inom de verksamheter som får kom-
munala bidrag

FeMinISm & jäMsTÄLlDhET

FÖR aTt fRÄMja feMinISm & 
JäMsTÄLlDhET VILL MILJÖPARTIET



FoLkHÄLsAN
Vi ska värna om folkhälsan och jobba för att möjliggöra en 
hälsomsam livsstil bland kommunens invånare. För att 
förbättra den psykiska folkhälsan anser vi att det är viktigt att 
minska stressen på våra arbetsplatser. Tidspress och otrygga 
anställningar kan leda till ångest och utbrändhet. Detta är lättast 
att motverka inom de egna förvaltningarna där personalens 
hälsa måste få ett större fokus.

Flera studier pekar på att en dålig fysik ofta hänger ihop med 
en dålig psykisk hälsa. Stress och ångest gör ofta att människor 
ökar i vikt. Det kan vara en av anledningarna till att Dalarnas 
befolkning, med Mora i topp, är den mest överviktiga i landet. 

fOLkHÄLsA



VåRd, äLdREoMsORg 
& hEMtjäNsT

1. Personal ska ges möjlighet att påverka schemaläggningen

2. Se över behovet med ledsagarservice för äldre

3. Inga delade arbetspass

4. Tryggare anställningar

5. Utarbeta ett fungerande vikariesystem inom vård och 
omsorg.

6. Se över möjligheten att inför 2,5 timmars betald friskvård i 
veckan för alla med fysiskt tunga jobb

VåRd, äLdREoMsORg & hEMtjäNsT

FöR eN bÄTtRE vÅRd, äLdREoMsORg & 
hEMtjäNsT VILL MILJÖPARTIET



DemOKraTI

DemOKraTI

För att skapa ett hållbart samhälle krävs en fungerande 
demokratisk ordning. Som det är nu fattas många beslut med ett 
kortsiktigt tänk och ofta är besluten förhastade och fattade på 
bristfälligt underlag. I ett demokratiskt och hållbart samhälle ska 
både opposition och medborgare få möjlighet att yttra sig i 
viktiga frågor. Vilket inte sker idag.

1. Förmedla planerade beslut i tid

2. Inga förhastade beslut

3. Skapa tydligare direktiv för tjänstemän om när 
tjänsteskrivelser ska lämnas in

4. Låta allmänheten komma till tals

FÖR eN bÄTtRE DemOKraTI 
VILL MILJÖPARTIET



EtT mILJöväNlIGt MoRA

EtT mILJöväNlIGt 
moRA

Framtidens energi kommer att vara förnyelsebar. Vi kommer 
att producera en stor del utav vår energi själva. Tekniken 
fi nns redan och det är dags för Mora att satsa ännu mer på 
egen produktion utav förnyelsebar energi. Att producera sin 
egen energi har stora fördelar dels genom att vi gör oss 
mindre beroende utav oljebolagen men även för att det 
skapar en mängd arbetstillfällen.

Mora kommun är redan idag ägare utav ett vindkraftverk 
som producerar tillräckligt med energi för att täcka omkring 
70% utav de kommunala fastigheternas energiförbrukning. 
Det här vill vi utveckla och fortsätta satsa på. Målet är att 
hela Mora kommun ska drivas av 100% förnybar energi.

1. Satsa på förnybar energi
2. Skapa en fossiloberoende fordonsfl otta
3. Alla beslut inom Mora kommun ska granskas mot 
        en miljöchecklista
4. Se över möjligheten för en biogasanläggning och/eller       
        biogastankstation
5. Plantera fl er träd i stadskärnan
6. Se över möjligheten med laddstationer för elbilar

FÖR eTt mILJövÄNligaRE moRA 
VILL MILJÖPARTIET



MoRA 
uNgDOMsStAD

Att växa upp i Mora ska vara spännande och utvecklande. Mora ska 
erbjuda aktiviteter för alla ungdomar som grundar sig i 
ungdomarnas önskan och intressen. Ett väl fungerande föreningsliv 
är en av grundpelarna i en stark ungdomsstad men lika viktigt är att 
ge förutsättningar för de ungdomar som inte tycker om sport.

Vi vill att vuxna i Mora ska lyssna mer till sina ungdomar och lägga 
resurser på att lyfta ungdomsaktiviteter och skapa ett större utbud 
för de yngre kommuninvånarna.

Att ge ungdomar rätt förutsättningar och att stötta dem i projekt som 
de själva är med och driver har många goda effekter. Dels kan man 
lyfta individernas självkänsla och framtidstro för Mora. Andra 
positiva effekter kan bli minskad användning av alkohol och 
narkotika. Vidare bidrar detta till att minska t.ex. spelberoende, 
mobbing samt bidra till en större empati och förståelse för andra 
medmänniskor.

1. Stötta Mora ungdomsråd och ge dem större infl ytande i 
        samhället
2. Utgå ifrån ungdomarnas önskemål och skapa positiva 
        samlingsplatser
3. Bygga en spontanidrottsplats i Mora

MoRA uNgDOMsStAD

FÖR eN bÄTtRE uNgDOMsStAD 
VILL MILJÖPARTIET



HåLlBAR 
saMhÄLlSpLANERINg 
Mora ska bedriva en hållbar samhällsplanering som grundar 
sig i vad som är bäst för miljön och var medborgarna vill bo 
och bygga. För att skapa en framtid

1. Bygga för att minska behovet utav transporter

2. Offentliga byggråd när nya bostadsområden anläggs

3. Bygga i trä istället för betong

4. Bygga fl er billiga bostäder

hÅLlBAR saMhÄLlSpLANERINg

FÖR eN hÅLlBAR saMhÄLlS- 
pLANERINg VILL MILJÖPARTIET
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