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SE VÄGEN FRAMÅT!
Vi lever nu i tider då många invanda levnadsmönster brutits upp och begreppen trygghet
och säkerhet fått delvis nya och djupare betydelser. Just när vi trodde att Coronapandemin, som bröt ut våren 2020, började ebba
ut och vi kunde börja se mer optimistiskt på
framtiden, så invaderas Ukraina, ett land i vår
närhet, av en på pappret övermäktig militärmakt, Ryssland. Ett skeende, som utöver det
fruktansvärda mänskliga lidande det skapar,
fått och kommer att få betydlig större konsekvenser säkerhetspolitiskt och ekonomiskt än
någon annan kris sedan andra världskriget.
Hur det nya världsläget kommer att påverka
oss i Mora är givetvis omöjligt att förutsäga.
Vi vet bara att förutsättningarna snabbt kan
förändras och att vi måste vara beredda på
en snabb omställning för att behålla förmåga
och kapacitet att fortsatt fullgöra våra kärnverksamheter i kommunen, även i svåra tider.
Men vi får inte heller sluta tro på en bättre
värld och ett bättre Mora, sluta utvecklas eller
avstå från att satsa 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.
Mora har fantastiska förutsättningar att ut-
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vecklas även i dessa oroliga tider. Vi har
naturen, vi har handeln, vi har aktiviteterna
och upplevelserna. Men vi har också ett brett
näringsliv med allt från naturnära jord- och
skogsbruk till högteknologisk industriproduktion och en mängd tjänsteföretag som servar
företag och offentlig förvaltning. Och vi har
kreativiteten och uppfinningsrikedomen!
Utmaningar saknas dock inte i Mora, förutom
det oroliga världsläget. Utvecklingen mot allt
fler äldre i befolkningen fortsätter, vilket innebär större behov av äldreomsorg. Men även
skolan och förskolan står inför stora utmaningar. Detta kräver en stark och tydlig politisk ledning och en tjänstemannaorganisation
med hög leveransförmåga och förmåga att
snabbt ställa om vid ändrade förutsättningar.
Politikens utmaning ligger i att både se de
stora makroperspektiven – geo- och säkerhetspolitiska omvälvningar, klimat- och miljöutmaningen, mm – och samtidigt se och
lyssna in medborgarnas problem i vardagen.
Vi måste skapa förutsättningar för människor
att känna trygghet och framtidstro genom att
kunna erbjuda bra skolor, god sjukvård och
äldreomsorg, förebygga och beivra brott,
ordna bostäder och kollektivtrafik, utveckla
infrastruktur och ge företagandet goda förutsättningar att leva och utvecklas.
Alla ska kunna leva ett gott liv i Mora!

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.
Vi vill också se ett jämställt Mora där arbetet mot våld och alla former
av kränkande av den kroppsliga integriteten genomsyrar hela samhället.
Ett samhälle där våldet måste förebyggas, motverkas och offren erbjudas
skydd och stöd. Där arbetet med värderingar och manlighetsnormer får en
framträdande roll.

Vår värdegrund

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti
som står för frihet, jämlikhet, solidaritet och
alla människors lika värde!
Frihet – för att alla ska kunna säga och göra
det den vill, att förverkliga sina drömmar
och nå sina bästa stämningars längtan utan
risk för liv, jobb och hälsa, så länge det inte
inskränker någon annans fri- eller rättigheter.

Vår ledarskapsidé

I vårt socialdemokratiska ledarskap strävar
vi efter en kultur där människor blir hörda,
sedda, respekterade och delaktiga. En kultur
som odlar det meningsfulla i det politiska
engagemanget. Alla har ansvar för vilken
kultur som utvecklas i organisationen.

Jämlikhet – för att alla, oavsett kön, etnicitet, religion eller ekonomi, ska ges samma
möjligheter till utbildning, arbete, ekonomisk
utveckling och samhällets service.

Våra ledare har dock ett särskilt ansvar. Den
som har en ledarroll har, genom sitt sätt att
vara, en mycket stor påverkan på hur organisationen fungerar. Inte minst genom att sätta
gränser och ge stöd för en jämställd organisationskultur.

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.

Det socialdemokratiska ledarskapet ska vara
jämställt, demokratiskt, synliggörande, uppmuntrande, modigt, tryggt, visionärt och
uthålligt.

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!

Denna ledarskapsidé vill vi givetvis också ska
genomsyra ledarskapet i kommunen. Medarbetare och chefer ska känna trygghet i sin
yrkesroll och känna tillit till varandra och oss
politiker.
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VI SKA VÄNDA PÅ VARJE STEN
FÖR ATT ÖKA TRYGGHETEN!

Arbetet med att begränsa uppkomsten av brottslighet och segregation
börjar med en bra skola! Där läggs grunden för framtiden genom att barnen
får möta pedagoger som förmedlar nödvändig kunskap för ett jämställt,
jämlikt och demokratiskt samhälle.
Även kommunens roll och uppdrag som kulturbärare, hur vi bygger vårt
samhälle och hur kommunen är som arbetsgivare är delar i att bryta segregation och få bort våld och brottslighet.

Livslångt lärande

För att skapa en jämlik skola behövs mer
resurser och att resurserna fördelas efter
behov. De demokratiska värderingarna ska
genomsyra skolan. Varje form av kränkning
ska mötas av nolltolerans, så att alla elever
mår bra och känner sig trygga.
Skolan är för oss därför mycket högt prioriterad.
För att nå bästa möjliga utveckling och resultat för varje elev behöver skolan och föräldrarna samarbeta. Höga förväntningar ska
finnas på elever, lärare, elevhälsa, förvaltning,
föräldrar och politiker.
Organisationens arbetssätt ska vara att stödja
lärarnas professionella utveckling. Kontinuerlig
och relevant kompetensutveckling är av största vikt. För att lärare ska kunna utföra sitt arbete med att lära och förmedla kunskap kommer
organisationen att behöva ses över och grundbemanningen eventuellt behöva ökas.
För förskolebarnen är gruppstorleken avgörande för verksamhetens möjligheter att leva
upp till läroplanens krav.
Idag gäller att även våra yngsta medborgare
har rätt till en god undervisning, social lek
och den utveckling som förskolan innebär.
För oss som socialdemokrater ska det inte
spela någon roll vem du har som förälder
eller vad din vårdnadshavare arbetar med.
Att de som är barn till vårdnadshavare som är
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arbetslösa eller föräldralediga enbart har rätt
till 15 timmars förskola per vecka är en orättvisa som måste åtgärdas. Vi vill utöka denna
tid. För barnens skull!
Skolan fram till årskurs tre ska finnas nära
barnens hem. Mellanstadieskolorna kan föras
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.
Den nya gemensamma högstadieskolan som
planeras kommer att kunna ge en mer likvärdig utbildning och många organisatoriska
förbättringar.
Man ska som elev, lärare och vårdnadshavare
kunna känna sig trygg i Moras skolor. Arbetet
med trygghet och studiero behöver därför
utvärderas och utvecklas.
I samband med läroplansändringar har kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer lagts ut på flera ämnen, med följden
att ansvaret för kunskapsområdet vilar på
flera lärare. Vi behöver granska hur denna
reform i praktiken har genomförts i Mora.
Även arbetet i förskolan med barnens rätt till
sin kroppsliga och personliga integritet ska
granskas.

Detta vill vi göra

• Utökad tid på förskolan för barn till
arbetslösa och föräldralediga
• Genomföra Moras antagna förskoleplan,
för att ge förskolan bättre förutsättningar
att utvecklas
• Förskolegruppers storlek skall anpassas
efter Skolverkets riktlinjer.
• Upprustning av F-6-skolorna i hela kommunen
• Ny gemensam högstadieskola som ägs av
kommunen
• Följa upp hur undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer genomförs i
Mora kommuns skolor och förskolor
• Attraktivt gymnasium och vuxenutbildning
för att möta arbetsmarknadens och individens behov av utveckling
• Ökat samarbeta mellan högskolor och
Mora Högskolecentrum
• Förstärka elevhälsan i såväl för- och grundskolan som gymnasiet, samt utöka det
pedagogiska stödet till vuxenstuderande

• Stärka gymnasieskolans och vuxenutbildningens möjligheter att ta vara på nyanländas kompetens
• Genomlysning av fritidsverksamheten (barnens behov, möjlighet till sammanhållen
skoldag, gruppstorlekar, mm), samt gymnasieelevernas behov av fritidsaktiviteter
• Kommunens arbete med trygghet och studiero i skolan ska ses över och utvecklas
• Frigöra lärarnas tid för kompetensutveckling och utveckling av det pedagogiska
arbetet
• Främja kollegialt lärande på alla nivåer,
även på ledningsnivå
• Stärka kompetensförsörjningen i samverkan med våra grannkommuner
• Undersöka alternativ förläggning av skoltiden
• Ferieskola och organiserad läxläsning
• Nyblivna föräldrar ska erbjudas besök hos
familjerådgivningen
• Alla föräldrar ska erbjudas väl utprövade
föräldrautbildningar från förskolan till och
med högstadiet
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Kultur, sport, fritid
och demokrati
Konst och kultur är en stark drivkraft för den
demokratiska utvecklingen. 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 en identitet.
Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom
och utanför de kreativa näringarna. Att skapa
förutsättningar för kultur att blomstra är därför att skapa förutsättningar för ett levande
och demokratiskt och tryggare samhälle.
Vi behöver också återupprätta medborgarbegreppet i kommunens relation med våra
invånare och utveckla formerna för medborgardialog.
Mora har ett rikt föreningsliv med många
kultur- och intresseföreningar och många
stora föreningar inom idrotten. Vasaloppet är
en viktig ”motor”, men förutsättningarna för
föreningar att bedriva verksamhet är givetvis
väldigt olika. Kommunen behöver därför ha
ett bra system för bidragsgivning och stöd till
såväl verksamhet som lokaler/anläggningar
som jämnar ut dessa förutsättningar.
Idrottsanläggningar är i vissa fall väldigt
specialiserade och nyttjas i huvudsak av
föreningslivet, medan andra anläggningar, i
varierande grad, fyller ett allmänt behov av
motion och friskvård för kommuninvånarna.
Till den senare kategorin hör den nu nästan
50-åriga simhallen på Prästholmen. Den fyller
en viktig funktion för simundervisningen och
för alla dem som inte kan röra sig så mycket
i skog och mark. Den är också hem för en av
Moras många framgångsrika föreningar.
Men simhallen existerar på ”övertid” då dess
konstruktiva livslängd i praktiken är överskriden. Det brådskar därför att förbereda och
skapa finansiering för att bygga en ny.
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Detta vill vi göra

• Arbeta för en ny simhall, i kombination
med en musik- och teaterscen
• Ge goda och rättvisa förutsättningar för
alla typer av föreningar att fungera och
utvecklas, och där föreningar som tillvaratar ungdomars engagemang särskilt ska
prioriteras
• Bidra till att göra Moras unika kulturarv känt
genom stöd till skapandet av olika berättelser och kulturyttringar som beskriver
kommunens och befolkningens historia
och kreativitet
• Utveckla demokratiarbetet bland barn och
unga och fortsätta verka för deras möjligheter till reell påverkan inom kommunen
• Vara öppna för impulser och nya idéer från
barn och unga, där Rosa Huset är en arena
och verksamheter i byarna är en annan
• Utveckla Kulturhuset eller annan centralt
belägen lokal till en arena för socialt, kulturellt och demokratiskt utbyte och medborgardialog
• Döpa om kommunens Kundtjänst
till Kontaktcenter
• Aktivt fortsätta utveckla samarbetet mellan
för- och grundskola och kulturförvaltning
• Arbeta aktivt för att möta de hot som
det demokratiska samhället står inför när
antidemokratiska och kriminella rörelser på
olika sätt hotar det fria ordet
• Stötta bildandet av såväl ett industrihistoriskt museum, som ett idrottsmuseum
• Att införa ett 1%-mål för konstinvesteringar vid nybyggnation och stora renoveringar och 2% i utbildningslokaler

Byggande och samhällsplanering
Vi vill att Mora ska vara en attraktiv bostadsort att leva i med trygga boendemiljöer.
Vi vill kunna erbjuda en attraktiv arbetsmarknad. För att kunna göra det behövs det bostäder för alla plånböcker och arbete för alla
utbildningsnivåer. För att passa allas behov
behövs det en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och villor.
Vi vill även möjliggöra ett integrerat boende där olika boendeformer blandas och där
äldreboenden, serviceboenden och förskolor
ses som naturliga inslag i nya bostadsområden. Vi vill fortsatt se bostad som en social
rättighet.
Tack vare Moras rika friluftsliv med närhet till
naturen, finns det goda möjligheter för Mora
Kommun att vara en attraktiv plats att leva
och bo i. Vi vill locka hit dem som kan tänka
sig att flytta hit, men också uppmuntra nuvarande ortsbor att enkelt kunna njuta av och
uppskatta vår vackra bygd.
Vi vill skapa en samhörighet i centrum med
ett gångstråk från gågatan till Strandenområdet, för att knyta ihop stadskärnan och
möjliggöra för gående och cyklister att enkelt
kunna förflytta sig inom hela Mora centrum.
Vi vill varsamt modernisera stadsbilden och
skapa attraktiva mötesplatser, inte bara i
centrum för att därigenom främja den små-

skaliga centrumhandeln utan även naturliga
mötesplatser i hela kommunen för aktiviteter
för alla.

Detta vill vi göra
• Ändrade ägardirektiv för kommunens
bolag för bättre och sundare styrning och
utveckling av bolagen
• Skapa förutsättningar för nya bostadsområden i hela kommunen
• Stödja våra byars behov och möjligheter
för utveckling, upplevelser och aktiviteter, genom att avsätta särskilda medel för
detta
• Motverka segregation vid planering av
bostadsområden och annan samhällsplanering genom att blanda olika typer av
bostadstyper samt samlokalisera boenden
med äldreboenden och förskolor
• Vi vill möjliggöra och uppmuntra till
byggande av kooperativa hyresrätter
• Ansvarsfull utveckling och förnyelse av
stadsbilden
• Koppla ihop gågatan med Strandenområdet gestaltningsmässigt
• Skapa blandade boendeformer, också i
högre hus där det kan passa in i omgivningen
• Sandaområdet ska bevaras för friluftslivets
behov
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Attraktiv arbetsgivare
För att kunna säga att Mora kommun är en
attraktiv arbetsgivare behöver vi se över
anställningsformer och arbetsmiljö.

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
i verksamheterna. Därmed får fler en fast
anställning och färre behöver arbeta i otrygga anställningar vilket möjliggör för fler att
arbeta heltid utan delade turer.
Med ökad grundbemanning skapar vi också
bättre förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av den egna arbetsplatsen och möjligheten till fortbildning.
Detta ger tryggare arbetstagare och därmed
också tryggare vårdtagare. Vi vill av samma
anledning höja grundbemanningen inom
barnomsorgen.
Vi anser det 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 all personal inom vård och barnomsorg behöver en god fysik för att klara av
att arbeta ett helt arbetsliv utan arbetsrela-
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terade skador och förslitningar. Vi vill därför
verka för att all personal ska få tid för att
stärka kropp och själ genom att erbjuda möjlighet att motionera/träna på arbetstid.
Vi vill bedriva en ansvarsfull och klok personalpolitik, där varje medarbetares kompetens
kommer till sin rätt, och där varje medarbetare ges möjlighet till utveckling.
Målet är att minska sjukskrivningarna, öka
personalens trivsel och öka kvalitén inom
kommunens verksamhet för att fler ska vilja
arbeta i kommunen. Inte minst är detta en
viktig jämställdhetsfråga.

Detta vill vi göra

• Arbetskläder till personalen i förskola
och fritidsverksamheten
• Alla tjänster som annonseras ut inom kommunen ska vara heltidstjänster
• En satsning på ökad grundbemanning
• Ökad självstyrning i hemtjänstgrupperna
• Skapa mer utrymme för lärare 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
• Stimulera till fysisk träning för all personal,
i första hand för dem med fysiskt krävande
arbeten

VI SKA TA TILLBAKA DEN DEMOKRATISKA
KONTROLLEN ÖVER VÄLFÄRDEN!
I olika frågor har samhället trätt tillbaka och låtit marknadskrafterna styra på
bekostnad av allas vår rätt till en bra välfärd. Skolor och äldreboenden har
kunnat göra stora vinster på bekostnad av det demokratiska inflytandet.
Vi vill ta bort möjligheterna till vinstuttag ur välfärden.

Äldreomsorg

Vi blir fler äldre, men samtidigt friskare allt
högre upp i åldrarna. Det ökar 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 i hela kommunen, skapar
förutsättningar för ökad inflyttning när fler
hus och villor blir tillgängliga.
Behovet av särskilda boenden kommer också
att öka och kommunen behöver ha en god
framförhållning och beredskap för detta.
Vi behöver också se över hur kommunens
sjukvårdande insatser möter de verkliga
behoven, framför allt hur vi tar hand om äldre
som skrivs ut från sjukhusvård som sk medicinskt färdigbehandlade.

Övrig omsorg

Kommunens övriga omsorg handlar om
bland annat boenden enligt Lagen om Särskilt Stöd, socialpsykiatrisk verksamhet, stödboenden, placeringar enligt Lagen om Vård
av Unga, försörjningsstöd, mm. Verksamheter
som ska bedrivas med hög kvalitet och med
individens behov i centrum.
Kommunens insatser för våldsutsatta kvinnor
behöver utvecklas.

Detta vill vi göra

• Erbjuda tillgång till en förtroendeperson, för våra äldre, vid besök av
utomstående i hemmet
• Inga vinstdrivande driftformer i hemtjänst
och särskilda boenden
• Trygg, kompetent personal för ökad kontinuitet för boende inom äldreomsorg
• Bygga upp kompetensen för att på ett bra
sätt kunna möta behoven hos våra äldre
utlandsfödda
• Satsning på fysioterapeuter och arbetsterapeuter, samt utökade träningsmöjligheter för boende inom äldreomsorgen
• Stimulera och främja sociala, kulturella och
friskvårdande aktiviteter för äldre
• Se över hemsjukvårdens rehabverksamhet
och behovet av korttidsplatser för äldre
som skrivits ut från sjukhusvård

Detta vill vi göra

• Säkra tillgången till skyddat boende för
våldsutsatta kvinnor och barn
• Inga vinstdrivande driftformer av omsorgsboenden
• Arbeta mer aktivt för satsning på arbetsintegrerade sociala företag
• Insatser för att stimulera egenförsörjning
för att fortsatt hålla behovet av försörjningsstöd på en låg nivå
• Tidiga insatser för att förebygga och förhindra våld i nära relation
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VI SKA LEDA KLIMATOMSTÄLLNINGEN
OCH SKAPA FRAMTIDENS JOBB!

Vi vill skapa nya gröna jobb i hela landet genom storsatsningar på
infrastruktur, vägar, järnvägar, välfärden och grön teknik. Vi tror inte på att
skapa nya låglönesektorer eller konkurrera på världsmarknaden med dåliga
arbetsvillkor. Denna inställning ska också vägleda oss här i Mora. Genom
rätt investeringar och rätt prioriteringar kan också vi bidra i arbetet mot
klimatförändringarna.

Modern infrastruktur

Goda kommunikationer och en bra infrastruktur är nyckelfaktorer för Moras attraktivitet i
framtiden. Därför vill vi värna om medborgarnas möjlighet att enkelt och miljövänligt
transportera sig till och från arbete, fritidsaktiviteter, samt släkt och vänner. Men även
främja företagens möjlighet att snabbt och
effektivt transportera gods, anställda och
kunder till och från Mora.
För att få fler att välja tåg före bil för sina nationella resor vill vi utveckla och arbeta för att
Dalabanan, i hela sin sträckning från Mora till
Uppsala, ges högsta prioritet i de nationella
och regionala transportplanerna.
Inlandsbanan har en viktig funktion att fylla i
den gröna omställningen. Vi vill därför driva
på för att få till stånd en upprustning av Inlandsbanan och en höjning av statens anslag
för driften av densamma.
Även flyget håller på att ställa om mot eldrift
och andra fossilfria bränslen. En utveckling
vi behöver stödja för att kunna behålla vår
samhällsviktiga flygplats.
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Detta vill vi göra
• Förbinda Noret med Sandängarna genom
en gång- och cykelvägsbro över älven
• Arbeta för en upprustning och ökad användning av Inlandsbanan
• Arbeta för en flytt av godsbangården och
en återställning av ”triangelspåret” i Noret
• Arbeta för säkrare gång- och cykelväg
över Bastubacksbron
• Se till att gång- och cykelpassagen under
järnvägen ner till Sanda båthamn byggs
• Underhållet av kommunens gator och
vägar måste kraftigt utökas
• Ställa krav på bättre hantering av snövallar
vid uppfarter och entréer vid plogning
• Arbeta för en säkrare trafiklösning i Garsås
• Arbeta för att bredda bron över Vanån på
E45 vid Johannisholm
• Arbeta för en klimatsmart utveckling av
Moras flygplats, för samhällsviktigt flyg
och näringslivets behov
• Ordna med säkra skolvägar och vägen ner
till campingen i Våmhus

Kollektivtrafik och kommunikationer
Genom bättre planerade tidtabeller inom
kollektivtrafiken samt genom att öka tillgängligheten via lägre avgifter för gamla och unga
främjas det kollektiva åkandet.
Vi vill också pröva nya kollektiva trafikmedel
såsom att utnyttja Inlandsbanan för pendeltrafik på sträckan Sveg - Orsa - Mora.
En annan idé vi vill utreda förutsättningarna
för är möjligheten till kollektiv båttrafik, gärna
eldriven, som under tiden maj-oktober kan
binda ihop Mora med Sollerön/Nusnäs/Färnäs i Siljan och byar och orter runt Orsasjön.
Kanske främst för turister, men som också kan
användas av ortsbor för att på alternativt sätt
ta sig till och från sin arbetsplats.

• Arbeta för att hela Mora kommun ska utgöra en taxezon för kollektivtrafiken
• Fler direkta bussförbindelser till/från lasarettet från hela upptagningsområdet
• Arbeta för avgiftsfri kollektivtrafik för unga
och pensionärer
• Kräva och skapa förutsättningar för snabbare restider på Dalabanan
• Verka för att den trafikpliktiga flygtrafiken
mellan Mora och Arlanda upprätthålls och
på sikt utförs med utsläppsfria flygplan

Givetvis ska både pendeltåget på Inlandsbanan och båttrafiken ha möjlighet att ta med
passagerarnas cyklar.

Detta vill vi göra
• Arbeta för att få igång pendeltågstrafik
mellan Mora, Orsa och Sveg
• Utreda förutsättningarna för eldriven
båttrafik på Orsasjön och nordvästra delen
av Siljan

Arbete och näringsliv

Något som vi också ser som väldigt viktigt
för vårt näringsliv och våra industrier är att
bostadsbyggandet ökas och differentieras
så att det lockar hit både ungdomar och
barnfamiljer för att säkra näringslivets behov
av arbetskraft. En bra för- och grundskola
och ett attraktivt gymnasium är också viktiga
byggstenar i detta, och behandlas i kapitlet
Livslångt lärande.
Vi måste också ta bättre vara på och utveckla
den arbetskraft och de företag som finns i
kommunen.

Detta vill vi göra
• Arbeta för etablering av nya statliga verksamheter i Mora, när dessa uppkommer

• En offensivare och effektivare exploateringspolitik för hela kommunen
• Utveckla ett logistik-nav för väg- och järnvägstransporter öster om Färnäs
• Skapa förutsättningar för att fortsätta utveckla industriområdet Heden
• Vuxenutbildning för att möta arbetskraftsbrist, omställningsbehov och på bästa sätt
ta vara på nyanländas kompetens
• Arbeta för att underlätta för småföretagare, ekoringar, lokalt hantverk och småskaligt jordbruk
• Arbeta mer aktivt med uppsökande verksamhet och fler aktiviteter för de av kommunens ungdomar (tom 20 år) som inte
studerar eller arbetar
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Vårt hållbara Mora
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria
välfärdsländer enligt den nuvarande regeringen. Utsläppen här i Sverige ska minska
med 63 procent till år 2030 jämfört med
1990 för de utsläpp som inte har utsläppsrätter i EU och senast år 2045 ska Sverige inte
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären.
Sverige har också en nationell ambition om
att fordon på gator och vägar ska vara fossiloberoende till år 2030.
Hållbarhet handlar också om att ha en god
krisberedskap.
Nuvarande socialdemokratiska 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.
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Detta vill vi göra

• Utbyggnad och underhåll av gång- och
cykelvägar så att alla som vill kan cykla
till arbete och skola
• Utveckla området runt Saxviken, Saxviksöarna och Saxnäs till en grön oas för
morabor och besökare
• Inventera taken på kommunens och och
våra bolags fastigheter, för att sedan installera solceller där det är gynnsamt
• Satsa på att göra Mora kommuns fordonspark fossilfri till 2026
• Vara drivande i utbyggnaden av laddstationer centralt och vid våra bostadsområden
• Verka för ökade möjligheter till snabbladdning av fordon i centrala Mora
• Se till att Moras hållbarhetsstrategi beaktas och följs upp i allt beslutsfattande
• Främja insatser för kunskap och egenmakt
när det gäller klimatavtryck
• Att säkerställa en god vattenförsörjning
och vattenkvalitet för Moras invånare
• Satsa på skötsel och utveckling av parkområden, planteringar och centrala mötesplatser, i hela kommunen
• Bevaka att naturvärden och biologisk
mångfald i kommunens markinnehav beaktas vid skötsel och exploatering
• Tillgänglighetsanpassa naturreservatet
Alderängarna
• Utreda och vid behov planlägga användbara områden för kolonilotter
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