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Se vägen framåt! 
Mora har en fantastisk historia och ett rikt kulturarv att förvalta och utveckla. Människorna i dessa 
bygder har alltid varit kreativa och självständiga. I den mylla som den svenska modellen utgör har 
näringsliv och innovationskraft genom decennierna utvecklat orten till det regioncentrum för norra 
Dalarna som Mora är idag. 
Vi står nu delvis inför en ny era. Industrisamhället, baserat på tillverkning och ingenjörskonst, håller 
obevekligt på att ställa om till ett informations- och upplevelsesamhälle där information, kunskap och 
”det goda livet” värderas högt. 
Mora har fantastiska förutsättningar att utvecklas även i denna nya era. Vi har naturen, vi har handeln, 
vi har aktiviteterna och upplevelserna. Men vi har också kvar ett brett näringsliv med allt från naturnära 
jord- och skogsbruk till högteknologisk industriproduktion och en mängd tjänsteföretag att serva företag 
och offentlig förvaltning. 
Kommunen och den omgivande regionen är också stor nog att ha goda förutsättningar att erbjuda 
medborgarna en god offentlig service i form av skola, omsorg och vård. Men vi har också fått kämpa 
hårt, och ibland förlorat, för att behålla en del av medborgarna mycket efterfrågad offentlig service. 
Utmaningar saknas inte. Den demografiska utvecklingen med en större andel äldre och fler barn, 
samtidigt som andelen förvärvsarbetande i Mora sjunker innebär större behov av äldreomsorg och 
ställer högre krav på skolan, samtidigt som skatteunderlaget minskar. Detta kräver en stark och tydlig 
politisk ledning och en tjänstemannaorganisation med hög leveransförmåga. 
Politikens utmaning ligger i att både se de stora makroperspektiven – klimat- och miljöutmaningen, 
globaliserat ägande och global handel, konsekvenser av avregleringar, migration och integration – och 
samtidigt se och lyssna in problemen i vardagen och i lokalsamhället skapa förutsättningar för 
människor att känna trygghet och framtidstro – bra skolor, god sjukvård och äldreomsorg – förebygga 
och beivra brott, ordna bostäder, ordna med kollektivtrafik och infrastruktur och ge företagandet goda 
förutsättningar att leva och utvecklas. 
Alla dessa perspektiv har vi försökt sammanlänka i denna politiska plattform för ett tryggt och 
framtidsinriktat Mora. Vi har sedan nära två år på många olika sätt lyssnat in vilka frågor och problem 
som berör medborgare och anställda i kommunen i smått som stort, försökt hitta socialdemokratiska 
lösningar på dessa och sammanställt olika förslag och gjort prioriteringar bland dessa som vi nu väljer 
att gå till val på. 
Jämlikhetsfrågor och integrationens utmaningar och möjligheter är sådant som påverkar hela samhället 
och bygger på centrala värden i vår socialdemokratiska ideologi. Vi har därför valt att inte peka ut 
dessa frågor som särskilda politikområden, men i varje politikområde har vi vägt in hur vi med våra 
förslag främjar såväl en ökad jämlikhet som en god integration. 
Med denna valplattform, och fortsatt stora öron mot medborgarna, går vi med tillförsikt in i valrörelsen 
2018 med målet att öka vår representation i kommunfullmäktige och bli majoritetsledare för att på så 
sätt skapa de bästa förutsättningarna för att leda regionstaden Mora in i framtiden. 
 
Vi vill tacka alla medborgare, medlemmar, förtroendevalda och andra som på olika sätt bidragit till 
arbetet med denna politiska plattform. Tillsammans ska vi nu inte bara bli lokförare på tåget mot 
framtidens Mora. Det är vi som lägger ut rälsen! 
 
Styrelsen för Mora Arbetarekommun 

http://www.twitter.com/morasosse
http://www.twitter.com/morasosse
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Vår vision för Mora 
Vår vision är att Mora ska vara ett tydligt centrum – en regionstad – i norra Dalarna. Attraktivt för 
människor och företag, med ett brett utbud av upplevelser, handel, bostäder, arbets- och 
utbildningsmöjligheter, och där trygghet och närhet skapar trivsel och god livskvalitet för alla. 

Vår värdegrund 
Socialdemokraterna är ett politiskt parti som står för frihet, jämlikhet, solidaritet och alla människors lika 
värde! 
Frihet – för att alla ska kunna säga och göra det man vill, utan risk för liv, jobb och hälsa, så länge det 
inte inskränker på någon annans fri- eller rättigheter. 
Jämlikhet – för att alla, oavsett kön, etnicitet, religion eller ekonomi, ska ges samma möjligheter till 
utbildning, jobb, ekonomisk utveckling och samhällets service. 
Solidaritet – för att vi alla tillsammans, på olika sätt, stöttar dem av oss som på grund av sjukdom, 
arbetslöshet eller andra omständigheter har det svårt. 
Alla människors lika värde – för att alla människor föds lika, men växer upp med olika sociala, 
ekonomiska och kulturella förutsättningar, förutsättningar som inte i något avseende definierar en 
människas värde! 
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Livslångt lärande 
I skolan läggs grunden för resten av våra liv och skolan ska ge alla barn och ungdomar bästa möjliga 
förutsättningar att utvecklas, få kunskap och färdigheter som rustar dem för ett gott liv. 
Skolan har därför mycket hög prioritet! 
För att förverkliga målen vill vi socialdemokrater i Mora mobilisera politiken, professionen, föräldrar och 
elever. Skolans arbete bygger på principen om alla människors lika värde, respekt för olikheter och 
mångfald, jämställdhet och demokratiska värderingar och metoder. Skolan har också ett uppdrag 
att arbeta kompensatoriskt för att ge alla barn optimala förutsättningar att utvecklas. Höga 
förväntningar ska gälla i allt skolarbete och är ett uttryck för tilltron till varje människas förmåga att 
utvecklas. 
Skolan är en del av samhället och ska sträva efter att kunskapsinlärningen förankras i kommunen 
och samhället utanför skolan. 
För att nå bästa möjliga utveckling och resultat för varje elev behöver skolan och föräldrarna 
samarbeta. Höga förväntningar ska finnas på elever, lärare, förvaltning, föräldrar och politiker. 
Förväntningarna kan uttryckas skriftligt och förnyas kontinuerligt. 
För att uppnå skolans målsättning ska organisationens arbetssätt vara att stödja lärarnas 
professionella utveckling. Detta innebär att kontinuerlig och relevant kompetensutveckling är av 
största vikt. 
Förskolan och skolan t o m årskurs 3 ska arbeta i mindre enheter. För förskolebarnen är 
gruppstorleken avgörande för verksamhetens möjligheter att leva upp till läroplanens krav. 
Mellanstadieskolorna förs samman till enheter som har tillräcklig storlek för att ge förutsättningar 
för lärarnas pedagogiska utvecklingsarbete, optimala undervisningsenheter, funktionella skollokaler 
och elevernas behov av större sociala nätverk. 
Vidare vill vi att en ny gemensam högstadieskola för Moras samtliga högstadieelever byggs. Denna 
skulle ersätta de nuvarande högstadierna vid Morkarlbyhöjden och Noretskolan. Skulle en fristående 
högstadieskola tillåtas etableras i Mora spolieras dock de planeringsmässiga och ekonomiska 
förutsättningarna för en satsning på ett samlat högstadium i kommunal regi! 
Gymnasieskolan bör fortsatt drivas gemensamt med Orsa och Älvdalen, men skolbyggnaderna är i 
stort behov av upprustning och/eller om- och nybyggnad för ekonomisk och pedagogisk hållbarhet. 

Våra prioriterade frågor 
• Alla barn ska kunna läsa i åk 3! 
• Planera för en ny gemensam högstadieskola och upprustning av F-6-skolorna 
• Attraktivt gymnasium och vuxenutbildning för att möta arbetsmarknadens behov och stärka 

gymnasieskolans och vuxenutbildningens möjligheter att ta vara på nyanländas kompetens 
• Etablering av yrkeshögskoleutbildning och eventuellt en högskolefilial i Mora 
• Frigöra tid för kompetensutveckling och utveckling av det pedagogiska arbetet 

Andra saker vi kommer att driva 
• Genomlysning av resursanvändning och resultat i hela skolverksamheten 
• Se över antal och lokalisering av förskole- och skolenheter 
• Undersöka alternativ förläggning av skoltiden 
• Ferieskola och organiserad läxläsning 
• Främja kollegialt lärande på alla nivåer, även på ledningsnivå 
• Stärka kompetensförsörjningen (lönekriterier, samverkan med andra kommuner, mm) 
• Alla föräldrar ska erbjudas väl utprövade föräldrautbildningar från förskolan t o m högstadiet 
• Genomlysning av fritidsverksamheten (barnens behov, möjlighet till sammanhållen skoldag, 

gruppstorlekar, mm), samt gymnasieelevernas behov av fritidsaktiviteter 
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Livskvalitet för alla 
Konst och kultur är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen. Kulturen utgör en arena 
för samtal och debatt. Genom kulturen får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya tankar, 
idéer och perspektiv. Den granskar och ifrågasätter samhället, dess makthavare och strukturer. Kultur 
ger oss människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa oss en identitet. Att 
skapa förutsättningar för kultur att blomstra är att skapa förutsättningar för ett levande och demokratiskt 
samhälle. Kulturen är en viktig del av välfärden. Sverige har haft en generös kulturpolitik med målet att 
alla ska kunna delta i kulturlivet – detta är en del av den svenska modellen. 
Socialdemokraterna har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet 
personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i 
EU. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och 
anställa. Sverige behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa all de komplexa utmaningar vi står 
inför. Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och 
utanför de kreativa näringarna. 
Vi blir fler äldre, men samtidigt friskare allt högre upp i åldrarna. Det kommer att skapa ökad 
efterfrågan på boenden för friska äldre, som vill ha ökad tillgång till gemensam service i form av 
samlingslokal, matsal, hemtjänst och andra servicefunktioner. En framsynt planering för sådana 
trygghetsboenden, integrerade i utvecklingen av nya bostadsområden och ute i våra byar, skapar 
dessutom förutsättningar för ökad inflyttning genom att fler hus och villor kan bli tillgängliga på 
bostadsmarknaden. 
Genom en ansvarsfull och klok personalpolitik, där varje medarbetares kompetens kommer till sin rätt, 
vill vi också öka trivseln och tryggheten för vår personal och därigenom öka kvalitén i hemtjänst, 
äldreomsorg och andra omsorgsverksamheter. 

Kultur 
Våra prioriterade frågor 
• Att driva frågan om skapandet av en musik- och teaterscen i Mora 
• Att utveckla och göra Moras unika kulturarv känt genom ekonomiskt stöd till skapandet av olika 

berättelser och kulturyttringar som utmärker kommunens och befolkningens historia och kreativitet 

Andra saker vi kommer att driva 
• Att vara öppna för impulser och nya idéer från barn och unga, där Rosa Huset är en arena 

och verksamheter i byarna också ska stimuleras 
• Att inom ramen för ungdomsdemokratiarbetet fortsätta verka för stor möjlighet till påverkan 

och förändring inom kommunen 
• Att främja arenor för kulturutbyte 
• Att aktivt fortsätta utveckla samarbetet mellan för- och grundskola och kulturförvaltning 
• Att arbeta aktivt för att möta de hot som det demokratiska samhället står inför när 

auktoritära antidemokratiska respektive kriminella rörelser på olika sätt hotar det fria ordet 
• Initiera bildandet av ett industrihistoriskt muséum 
• Initiera bildandet av ett idrottsmuséum 
• Att ge goda och rättvisa förutsättningar för alla typer av föreningar att fungera och utvecklas, 

där föreningar som tillvaratar ungdomars engagemang särskilt ska prioriteras 
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Äldreomsorg 
Våra prioriterade frågor 
• Trygg personal och ökad kontinuitet för brukarna 
• Satsning på sjukgymnaster och arbetsterapeuter, samt utökade träningsmöjligheter 
• Ingen fri etablering av privat hemtjänstverksamhet enligt LOV och stor restriktivitet vad gäller 

vinstdrivande driftformer av äldreboenden 

Andra saker vi kommer att driva 
• Genom en god personalpolitik öka personalens kompetens och trivsel och därmed skapa 

trygghet hos våra äldre i hemtjänsten och särskilda boenden. 
• Bygga upp kompetensen inom äldreomsorgen för att på ett bra sätt också kunna möta 

behoven hos våra äldre utlandsfödda 
• Bättre personalkontinuitet i hemtjänsten 
• Skapa fler möjligheter till träning för äldre för att stärka muskler och balans 
• Stimulera och främja sociala, kulturella och friskvårdande aktiviteter för äldre 

Övrig omsorg 
Våra prioriterade frågor 
• Återinföra habiliteringsersättningen i daglig verksamhet 
• Stor restriktivitet vad gäller vinstdrivande driftformer av omsorgsboenden 

Andra saker vi kommer att driva 
• Ytterligare satsning på sociala företag och andra alternativa arbetsformer (extratjänster, etc) 
• Insatser för att stimulera egenförsörjning ska fortsatt hålla försörjningsstödet på en låg nivå 
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Tillväxt och utveckling 
Vi vill att Mora ska vara attraktiv som bostadsort och kunna erbjuda en attraktiv arbetsmarknad. Här 
behövs bostäder för alla plånböcker och jobb för alla, oavsett utbildningsnivå. 
Arbetslösheten i Mora är just nu jämförelsevis låg beroende på att många, både i det privata 
näringslivet och i den offentliga sektorn nu går i pension. Det skapar stor efterfrågan på arbetskraft, 
vilket i sin tur kräver nya bostäder, både billiga hyresrätter, bostadsrätter och villor.  
Vi vill möjliggöra ett integrerat boende där olika boendeformer blandas och där äldreboenden, 
serviceboenden och förskolor ses som naturliga inslag i nya bostadsområden. 
Mora har goda förutsättningar att erbjuda goda levnadsbetingelser i form av friluftsliv och närhet till 
naturen, men vi måste också värna och utveckla kulturlivet i Mora, både vårt traditionella kulturarv, 
men också möjligheterna att skapa nya attraktiva kulturupplevelser för dem som kan tänka sig flytta 
hit. 
Vi behöver varsamt modernisera stadsbilden och skapa attraktiva mötesplatser i centrum för att 
därigenom främja den småskaliga centrumhandeln. Utvecklingen i våra externa handelscentra 
främst i Noret och på Tuvan får inte gå oss ur händerna. 
Goda vägar och cykelvägar, bra tåg- och flygförbindelser och en fungerande lokal och regional 
kollektivtrafik är nyckelfaktorer för Moras attraktivitet i framtiden. Det handlar både om medborgarnas 
möjlighet att enkelt och miljövänligt transportera sig till och från arbete, fritidsaktiviteter, släkt och 
vänner, och företagens möjlighet att snabbt och effektivt transportera gods, anställda och kunder till 
och från Mora. 
Därför är det viktigt att vi snabbt kommer igång med ombyggnationen av Rv70/E45 genom Mora. För 
att få fler att välja tåg före bil för sina nationella resor är det av yttersta vikt att Dalabanan i hela sin 
sträckning från Mora till Uppsala ges högsta prioritet i de nationella och regionala transportplanerna. 
Flyglinjen Mora–Arlanda är också en livsavgörande förutsättning för lokaliseringen av de många 
exportberoende företagen i Mora och våra grannkommuner. 
Attraktiva cykelvägar och en fungerande kollektivtrafik är för många en livsnödvändighet och en 
förutsättning för att vi på sikt ska klara av de högt ställda miljömål Sverige har satt upp. Förläggning av 
cykelvägar och busshållplatser, liksom turtäthet i lokal och regional trafik bör i högre grad planeras för 
att underlätta och stimulera nyttjandet och därmed öka resandet, än att anpassas efter våra nuvarande 
resemönster. 

Byggande och samhällsplanering 
Våra prioriterade frågor 
• Släppa fram byggande av högre hus och blandade boendemiljöer 
• Sandaområdet ska bevaras för båt- och friluftslivets behov 
• Motverka segregation vid planering av bostadsområden och annan samhällsplanering genom att 

blanda olika typer av boende och exempelvis samlokalisera äldreboende/förskola, 
äldreboende/”vanliga” lägenheter, etc 

Andra saker vi kommer att driva 
• Ansvarsfull förnyelse av stadsbilden 
• Väl integrerade bostadsområden 
• En ny samlad högstadieskola 
• En långsiktig bostadsförsörjningsstrategi 
• En offensivare och effektivare exploateringspolitik 
• Plan- och exploateringsprocessen behöver synkroniseras 
• Inbjuda exploatörer till ”idé-tävlingar” 
• Bereda möjligheten att också bygga bostäder som kooperativ hyresrätt 
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Kollektivtrafik och kommunikationer 
Våra prioriterade frågor 
• Kräva trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda 
• Arbeta för att hela Mora kommun ska utgöra en taxezon för kollektivtrafiken 
• Återupprätta tågpendeln mellan Mora och Orsa 
• Fler direktförbindelser till/från lasarettet från hela upptagningsområdet 

Andra saker vi kommer att driva 
• Arbeta för avgiftsfri kollektivtrafik för unga och pensionärer 
• Kräva och skapa förutsättningar kortare restider på Dalabanan 

Infrastruktur 
Våra prioriterade frågor 
• Centrum- och buss/tåg-nära cykelparkeringar 
• Arbeta för en flytt av godsbangården och en återställning av ”triangelspåret” i Noret 
• Driva att kommunen vid kommande upphandling av banktjänster har kontanthantering med som ett 

viktigt upphandlingskriterium 

Andra saker vi kommer att driva 
• Bygga Genomfart Mora 
• Planera för GC- och ”blåljusbro” mellan lasarettet och Sandängarna 
• Driva på för upprustning av Vasaloppsvägen 
• 2 tim avgiftsfri parkering på kommunens parkeringar i centrum (med P-skiva, SMS- eller 

kortbetalning) 
• Lösa parkeringssituationen i centrala Mora, vägvisning och samordnade P-avgifter 
• Nytt stickspår till Siljanssågen 
• Nej till utökat handelsområde norr om Färnäs Kvarn 
• Utveckla industrimarken öster om Färnäs 
• Utveckla industriområdet Heden (öster om E45 mot Orsa) 

Arbete och näringsliv 
Våra prioriterade frågor 
• Skapa god beredskap för varierat bostadsbyggande och tillgång till industrimark 
• Arbeta för etablering av nya statliga verksamheter i Mora 
• Vuxenutbildning för att möta arbetskraftsbrist, omställningsbehov och på bästa sätt ta vara på 

nyanländas kompetens 

Andra saker vi kommer att driva 
• Att i samverkan med landsting/region främja en god kompetensförsörjning och god service 

för våra medborgare vid Mora Lasarett 
• Värna flygtrafiken Mora-Arlanda och därmed flygplatsen 
• Dalabanan 
• Rv70/E45, samt Vasaloppsvägen 
• Tillgång på mark för industri och handel 
• Bostäder! 
• Bra för- och grundskola, attraktivt gymnasium 
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Vår hållbara kommun 
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Utsläppen här i Sverige ska minska 
med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990 för de utsläpp som inte har utsläppsrätter i EU. Sverige 
har också en nationell ambition om att fordon på gator och vägar ska vara fossiloberoende till a ̊r 2030. 
Nuvarande rödgröna regering investerar i det gröna samhällsbygget och tar därigenom initiativ som 
skyndar på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Investeringar i det klimatsmarta, skapar jobb 
och välfärd byggs. Detta arbete vill vi implementera i den kommunala verksamheten genom högt 
uppsatta och tydliga mål för hur vi i Mora kommuns egen verksamhet och i samhällsplaneringen på 
bästa sätt kan bidra till de nationella klimatmålen. 
Hållbarhet handlar också om social hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och 
jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett 
samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner 
tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. 
Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart 
och förändringsbenäget. 
Slutligen handlar hållbarhet också om att skapa ekonomiska förutsättningar och organisatorisk 
förmåga i kommunen att långsiktigt möta medborgarnas nya och förändrade behov av all den service 
kommunen ska eller förväntas tillhandahålla. 

Miljö 
Våra prioriterade frågor 
• Initiera en satsning på att göra Mora kommuns fordonspark fossilfri 
• Utbyggnad av gång- och cykelvägar så att så många som möjligt kan cykla till arbetet 
• Att bevaka att naturvärden i kommunens markinnehav på ett klokt sätt beaktas vid all exploatering 

Andra saker vi kommer att driva 
• Förbinda Måmyren (Mora lasarett) med Sandängarna genom en gång- och cykelvägsbro 

med kapacitet att hantera ambulanser och andra lättare räddningsfordon. 
• Möta det växande intresset för elbilar genom att på strategiska platser bygga ut 

laddningsstationer för snabbladdning 
• Föra en aktiv och offensiv näringslivspolitik med fokus på investeringsstöd till företag som 

vill ställa om för minskad klimatpåverkan 
• Att driva frågor och problemlösning kring vattenförsörjning – och vattenkvalitet 
• Att tillse att miljögiftprojektet där kemikalier och organiska ämnen kartläggs intensifieras 
• Att bevaka den gasprospektering som pågår i vår kommun 
• Att bevaka att Saxnäs grön- och bostadsområde saneras 

Ekonomi och verksamhetsstyrning 
Våra prioriterade frågor 
• En ekonomisk översiktsplan för de kommande åtta-tio åren för att skapa nödvändig beredskap att 

möta de ekonomiska och demografiska utmaningarna Mora och norra Dalarna står inför 
• En politisk organisation och ett sätt att följa upp verksamheten som möjliggör en effektiv styrning 

och ett tydligt ansvarsutkrävande 



 

 11 

Attraktiv arbetsgivare 
För att kunna säga att Mora kommun är en attraktiv arbetsgivare behöver vi se över anställningsformer, 
arbetsmiljö och förmåner. 
Idag har vi en bemanningspool som fördelar arbetet ut till avdelningar och hemtjänstgrupper. De som 
utgår från bemanningspoolen är både fast anställda och timvikarier. 
För att minska behovet av en central bemanningspool vill vi höja grundbemanningen ute i 
verksamheterna. Därmed får fler en fast anställning och färre behöver arbeta som timvikarier och 
möjliggör för fler att arbeta heltid utan delade turer. Detta ger tryggare arbetstagare och därmed 
också tryggare vårdtagare. Vi vill av samma anledning höja grundbemanningen inom barnomsorgen 
där det är möjligt. 
Med ökad grundbemanning kan man även få bättre förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av sin 
egen arbetsplats genom t ex fortbildning. 
Det är också mycket viktigt för arbetsmiljön, trivseln och verksamheternas möjlighet att möta 
medborgarnas behov, att vi ger ledare och chefer förutsättningar och verktyg att utöva ett gott 
ledarskap. 
Vi anser att även personal inom vård och barnomsorg behöver en god fysik för att orka jobba ett helt 
arbetsliv och slippa arbetsrelaterade skador och förslitningar. Vi vill därför verka för att även dessa ska 
få tid för att stärka kropp och själ genom att minst 1tim/v motionera/bygga muskler. 
Målet är att sjukskrivningarna ska minska, personalens trivsel och kvalitén i kommunens 
tjänster ska öka och att fler därför ska vilja arbeta i kommunens verksamheter. 
Inte minst är detta en viktig jämlikhetsfråga. 

Våra prioriterade frågor 
• Alla tjänster som annonseras ut inom kommunen ska vara heltidstjänster 
• En klok satsning på ökad grundbemanning 
• Satsning på kompetensutveckling 

Andra saker vi kommer att driva 
• Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet 
• Ökad självstyrning i hemtjänstgrupperna 
• En effektivare bemanningspool 
• Skapa mer utrymme för lärarna att fullgöra sitt pedagogiska uppdrag 
• Ökad delaktighet och bättre kvalitet i fortbildningen av personal 
• Skapa goda förutsättningar för ledare och chefer att utöva ett gott ledarskap 
• Flexibla arbetstider för småbarnsföräldrar som av olika anledningar inte kan jobba kvällar 

eller helger 
• Stimulera till fysisk träning för all personal, i första hand för dem med fysiskt krävande 

arbeten 
• Möjlighet till alternativa driftformer, utan vinstintresse 

 
 
 

 


