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En välfärd att lita på
Den senaste mandatperioden har präglats av nedskärningar i 
välfärden, allt för snåla anslag till kommunens välfärdstjänster 
såsom skola och äldreomsorg samt utförsäljningar av 
allmännytta. Istället för att möta de behov som finns inom för-
skola, skola och äldreomsorg har den styrande majoriteten pri-
oriterat oansvarigt höga överskottsmål och miljonregn över 
det kommunala fastighetsbolaget.

Ludvika behöver en politisk kursändring där välfärd i hela kom-
munen prioriteras mycket tydligare än idag. Det måste bli ett 
stopp på utförsäljningar och tydligare satsningar på att 
bekämpa sociala klyftor i vår kommun. En röst på Vänsterpar-
tiet är en garant för en sådan kursändring, där skolor och äld-
reomsorg får ökade anslag och där vi tillsammans skapar en 
hållbar kommun.

I detta valprogram presenterar vi en lång rad konkreta förslag 
som skulle skapa en påtagligt starkare välfärd och göra konkret 
skillnad i många kommuninnevånares vardag.

Vänsterpartiet går till val på att förbättra Ludvikas välfärd. 
Den högerpolitik som präglat kommunen den senaste mandat- 
perioden måste brytas. Det måste bli ett slut på nedskärningar 
och utförsäljningar. En röst på Vänsterpartiet är en röst för 
att ersätta dagens högerpolitik med en progressiv välfärds- 
politik. 

Tillsammans kan vi skapa en välfärd att lita på i hela Ludvika



Skola och förskola
En helt avgörande fråga de kommande åren blir att möta de 
stora och väldigt eftersatta behov som finns inom förskola och 
skola i Ludvika. Ökade anslag för att möjliggöra att möta varje 
barns behov av stöd är helt avgörande. 

I dag satsar Ludvika mindre än nästan alla andra kommuner på 
skolan. En välfungerande skola som satsar på stöd och resurser 
för att möta varje barns behov måste prioriteras. Genom ompri-
oriteringar i kommunens budget kan ytterligare flera miljoner 
om året satsas på skolan. 

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kva-
litativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv 
och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka 
och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras 
till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur 
och konst. För att säkra tillgången till detta så ska Ludvika kom-
mun lämna en kulturgaranti till barn i för- och grundskolan.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod:

ü Mer pengar till skola och förskola
ü Resurspersoner inom skolan som arbetsmarknadsprojekt
ü Avgiftsfri förskola för barnfamiljer med låg inkomst
ü Fri skolfrukt för alla barn från F-klass till och med årskurs 6
ü Utveckla öppna förskolan som en naturlig mötesplats
ü Fördjupad kommunal samverkan kring Skapande skola
ü Inför kulturgaranti för barn i förskola och grundskola
ü Utveckling av estetiska lärprocesser i skolan



Vård- och omsorg
Tillsammans med skolan är äldreomsorgen ett område som på 
senare år nedprioriterats. Riktade statsbidrag för att stärka äld-
reomsorgen har följts upp av lokala sparprogram med minska-
de anslag till personal och stora nedskärningar som följd.

En av de stora utmaningarna inom kommunens äldreomsorg 
är den allt för stora personalomsättningen. Med en stor andel 
timanställd personal får den äldre ofta träffa väldigt många per-
soner när de får sin omsorg. Att ersätta de otrygga timvikari-
aten med fasta jobb är både en kvalitetsfråga för att skapa en 
god omsorg, men det är också en anständighetsfråga att 
kommunens inte ska utnyttja otrygga anställningar. Välfärds- 
arbetarna förtjänatar fasta jobb med rätt till heltid. 

För Vänsterpartiet är det också en självklarhet att äldreom- 
sorgen i Fredriksberg måste stärkas och att det särskilda boen-
det med egen demensavdelning på Säfsgården ska återetable-
ras. Den nedskärning som gjordes för ett par år sedan har inne-
burit en lägre nivå av omsorg i Fredriksberg. Man ska inte behöva 
flytta bara för att man blir gammal och i behov av större omsorgs- 
insatser. Vi kräver att Säfsgården återställs.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod:

ü Schysta arbetsvillkor - ersätt timvikariat med fasta jobb
ü Minimera förekomsten av delade turer
ü Mer pengar till äldreomsorgen
ü Återställ Säfsgården till SÄBO med demensavdelning
ü Äldreomsorg utan vinstintresse - inga välfärdskapitalister i   
      Ludvikas äldreomsorg
ü Bevara habiliteringsersättning och undanta den vid beräk 
      ning av försörjningsstöd
ü Inför kulturgaranti för barn i förskola och grundskola



Kultur- och fritid
I Ludvika kommun finns en stort och aktivt föreningsliv som gör 
fantastiska insatser. Vänsterpartiet ser föreningslivet som en 
viktig del i att förbättra integrationsarbetet och skapa en bra 
kommun att leva i. Många föreningar sliter hårt med knappa 
resurser. Vi vill under kommande mandatperiod fortsätta och 
ytterligare höja de föreningsbidrag som betalas ut.

Vänsterpartiet vill se ökade satsningar inom fritidsområdet 
ibland annat Marnäs. Vi anser att LudvikaHem som ett socialt 
ansvarstagande bostadsbolag ska bekosta en fritidsgård i Mar-
näs. Vi vill också att kommunen fortsätter att utveckla den fina 
verksamhet som bedrivs inom kulturskolan. Vi vill att verksam-
heten flyttas till Folkets hus i Ludvika och att terminsavgiften 
för barn och ungdomar avskaffas. Det ska inte vara en klass-
fråga om man ska kunna lära sig att spela ett instrument, dansa 
eller ta del av någon annan av kulturskolans verksamheter.

Vi vill säkerställa att alla barn och ungdomar har möjlighet att ta 
del av alla de många fritidsaktiviteter som finns i vår kommun 
genom att inrätta en fritidsbank där man kostnadsfritt kan 
låna sport- och fritidsutrustning.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod:

ü Ökade anslag till föreningslivet
ü Öppna en fritidsgård i Marnäs
ü Avgiftsfri kulturskola
ü Flytta Kulturskolan till Folkets Hus
ü Öppna en kommunal friidsbank
ü Öka ungas möjlighet till inflytande
ü Stimulera allmänhetens delaktighet och  
     deltagande i kulturella aktiviteter



Arbetsmarknad
Ludvika har en oroande hög arbetslöshet och kommunen mås-
te jobba betydligt mer aktivt med jobbskapande åtgärder. Inte 
minst drabbas väldigt många barn i vår kommun, där många  
lever i ekonomiskt utsatta familjer. 

Under den senaste mandatperioden har Vänsterpartiet lagt ett 
flertal förslag på konkreta åtgärder som kan leta till fler jobb och 
samtidigt minska kommunens allt för höga kostnader för för-
sörjningsstöd. Genom olika arbetsmarknadsinsatser kan kom-
munens dessutom öka utbudet av välfärdstjänster, inte minst 
till äldre. På så sätt kan fler jobb skapas samtidigt som våra äld-
re får en bättre service och kommunens sparar pengar. 

Flera av de satsningar vi vill göra för att öka utbudet av väl-
färdstjänster till äldre återfinns under avsnittet ”Ökad service 
till äldre”. Vi vill också flytta ansvaret för exempelvis städning 
och inköp från hemtjänsten till arbetsmarknadsenheten. På så 
sätt får omsorgspersonalen mer tid över till omsorgsinsatser 
samtidigt som nya jobb kan skapas för personer som idag står 
långt från arbetsmarknaden. 

Vi vill också att Ludvika kommun ökar samarbetet och stöttar 
framväxten av fler ickevinstdrivande sociala företag som också 
kan skapa många nya jobb.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod:

ü Ökade satsningar på jobbskapande åtgärder, ta människor  
      från arbetslöshet och utanförskap till egen försörjning
ü Stärk kommunens samarbete med sociala företag
ü Överför ansvaret för städning och inköp från hemtjänsten  
      till arbetsmarknadsenheten
 



Bostadspolitik
Vänsterpartiet vill använda det kommunala fastighetsbolaget 
LudvikaHem för att utveckla socialt och ekologiskt hållbart bo-
ende i Ludvika kommun. Vi vill bland annat se en storsatsning 
inom allmännyttan på så kallad hyresgästnära solel – något 
som skulle sänka bostadsbolagets kostnader men också inne-
bära sänkta boendekostnader för de boende i allmännyttan. Vi 
vill även att LudvikaHem blir delaktiga i arbetet med att etable-
ra en så kallad ekoby vid Bysjöstrand.

Ludvikahem behöver öka sina anslag till sociala insatser i sina 
bostadsområden. Vi vill bland annat se en fritidsgård i Marnäs. 
Detta är möjligt om man sänker bolagets borgensavgift och 
minskar kravet på avkastning från kommunens sida. Som ett 
allmännyttigt bostadsbolag finns alla möjligheter för Ludvika-
Hem att ta en betydligt mer aktiv roll i arbetet med att skapa ett 
socialt hållbart Ludvika men det kräver att kommunen ock-
så ger bolaget de ekonomiska förutsättningarna för detta. Då 
måste dagens avkastningskrav skrotas.

De utförsäljningar som genomförts under mandatperioden har 
urholkat Ludvikahems ekonomi. Lönsamma fastigheter har 
sålts av till ett privat investmentbolag och risken för fortsatta 
utförsäljningar under kommande mandatperiod är stor. Vän-
sterpartiet är garanten för att inga fler lägenheter säljs ut.

ü Värna allmännyttan - inga utförsäljningar
ü Ludvikahem ska vara delaktiga i Ekoby Bysjöstrand
ü Storsatsning på hyresgästnära solel
ü Ökade sociala insatser från Ludvikahem
ü Planering för blandade upplåtelseformer vid planering av  
      nya bostadsområden



De kommunala bolagen
På senare år har allt mer av kommunal verksamhet bolagise-
rats. Det har i vissa fall inneburit en påtagligt sämre öppenhet 
och minskad demokratisk kontroll. När Vänsterpartiet vid oli-
ka tillfällen i fullmäktige föreslagit olika satsningar inom fastig-
hets- och bostadsbolagen har majoriteten svarat att man inte 
anser att det är saker som fullmäktige ska lägga sig i. 

Vänsterpartiet anser att kommunfullmäktige behöver ta ett 
större ansvar för styrningen av de kommunala bolagen. Vi an-
ser att man bör överväga att återföra ägandet av kommunens 
fastigheter till kommunal förvaltning. Om verksamheten ska 
drivas i bolagsform är det absolut nödvändigt att öppenheten 
och den demokratiska styrningen förbättras avsevärt. 

Det innebär bland annat att handlingar och protokoll ska be-
handlas på samma sätt som i kommunala nämnder, att fullmäk-
tige involveras betydligt mer i bolagens budgetarbete och att 
tanken om att fullmäktige inte ska lägga sig i bolagens verksam-
het skrotas. De kommunala bolagen ska i allt praktiskt fungera 
och hanteras på samma sätt som de kommunala nämnderna. 

Ett annat stort problem är att det kommunala fastighetsbolaget 
i flera år tagit in betydligt mer i hyra från skola och äldreomsorg 
än vad man haft i kostnader för att tillhandahålla verksamhets-
lokaler. Stora ekonomiska vinster har byggts upp i fastighets-
bolaget. Pengar som istället borde ha använts till fler anställda 
i omsorgen och ökade resurser i skolan. Eventuella vinster ska 
alltid återföras till välfärden.

Genom att sänka kommunens hyror med 10 miljoner om året 
och genom att återföra de vinster som byggts upp inom fastig-
hetsbolaget de senaste åren kan ett nödvändigt tillskott till väl-
färden skapas. Det är hög tid att välfärden prioriteras framför 
de kommunala bolagen.



Ekonomi för stärkt välfärd

Det är också nödvändigt att Ludvika kommun försöker hitta en 
mer lämplig ägare till den gamla folkhögskolan i Brunnsvik. En 
verksamhet som dras med stora och återkommande förluster, 
och som kräver att skattemedel pumpas in i bolaget för att hålla 
det flytande. 

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod:

ü Ökad öppenhet i de kommunala bolagen
ü Överväg att återkommunalisera kommunens  
     verksamhetslokaler och skrota LKFAB
ü Stärk fullmäktiges kontroll över bolagens budget
ü Vinster i de kommunala bolagen ska återföras till välfärden 
ü Anpassning av befintliga fastigheter ska prioriteras  
     framför nyproduktion i de fall detta är ett mer miljövänligt 
     alternativ

För att möjliggöra ökade satsningar på välfärden måste kom-
munens ekonomi omprioriteras. Det så kallade överskottsmålet 
måste anpassas så att skola och äldreomsorg får mer resurser. 
Ett överskott på en procent (ca 20 miljoner) är tillräckligt för att 
klara oförutsedda kostnader. 

För att inte öka skuldbördan på kommande generationer mås-
te kommunen också bli mer återhållsam när det gäller investe-
ringar. De senaste årens rekorddyra investeringar i tveksamma 
förskoleprojekt såsom Biskopsgården och f.d. dagcentralen på 
Ludvika gård måste få ett slut. 

När Ludvika kommun för några år sedan överförde ägandet av 
sina fastigheter till det kommunala fastighetsbolaget uppstod 
ett stort ekonomiskt utrymme.



Delar av detta utrymme behöver användas till ökat fastighets-
underhåll, men Vänsterpartiet anser att tio miljoner om året 
också måste användas till att sänka hyrorna inom välfärden. 
Förslaget innebär tio miljoner om året i ökade anslag till välfär-
den.

Kommunen bör även prioritera att använda de fastigheter man 
äger, istället för att hyra in fastigheter från privata fastighets-
bolag. Exempelvis borde kommunen flytta skolans kansli från 
hyrda lokaler i Marnäs till gruvkontoret i Grängesberg. Det är 
billigare och bättre att kommunen använder sina egna ägda lo-
kaler. 

Vi vill även att kommunen avyttrar förlustprojektet Brunnsvik. 

Kommunens köp av den gamla folkhögskolan har hittills inne-
burit att man tvingats låna över 10 miljoner kronor för att täcka 
underskott i verksamheten, samtidigt som intäkterna är så små 
att man inte klarar av att genomföra nödvändigt underhåll.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod:

ü Omfördela 10 miljoner om året från LKFAB till välfärden
ü Stärk välfäden med 20 miljoner om året genom ett mer 
realistiskt och ansvarsfullt överskottsmål
ü Återhållsamhet vid investeringar
ü Använd egna fastigheter istället för att hyra av andra 
ü Avyttra det ekonomiska förlustprojektet Brunnsvik



Hela kommunen ska leva
Ludvika kommun är en geografiskt utsträckt kommun. Det är 
viktigt att kommunal service finns i de olika kommundelarna. 
Vänsterpartiet är starkt kritiskt till att man bland annat avlö-
vat äldreboendet Säfsgården i Fredriksberg. Detta innebär en  
påtagligt lägre nivå av omsorg för äldre i Fredriksberg. Därför 
vill vi att kommunen under mandatperioden återetablerar ett 
fullvärdigt särskilt boende på Säfsgården som även erbjuder 
demensplatser.

Man ska inte tvingas att flytta från Fredriksberg för att man blir 
gammal och i behov av stora omsorgsinsatser.

Vi vill också att kommunen utlokaliserar kommunala jobb till 
gruvkontoret i Grängesberg. På samma sätt som skolung- 
domar förväntas åka till centrala Ludvika för högsradiestudier 
kan kommunala tjänstepersoner åka till arbetsplatser i Gränges- 
berg. En ordentlig utlokalisering av kommunala jobb innebär 
dels att man nyttjar befintliga fastigheter som kommunen  
redan äger, men det innebär också att man stärker Gränges-
berg med fler arbetstillfällen. 

Vänsterpartiet har under mandatperioden i flera omgångar  
föreslagit att olika kommunala verksamheter ska flyttas till 
gruvkontoret, men förslagen har alltid röstats ner. Vänsterpar-
tiet kommer även under nästa mandatperiod att driva frågan 
om utlokalisering av kommunala jobb. Såväl frågan om Säfsgår-
den som frågan om att utlokalisera kommunala jobb till Gräng-
esberg kommer att vara högt prioriterade frågor om vi efter 
valet hamnar i  förhandlingar om att bilda majoritet med andra 
partier i kommunen.

ü Kommunala jobb till Grängesberg
ü Återställ Säfsgården



Ökad service till äldre
För att öka utbudet av välfärdstjänster till de äldre i kommu-
nen, och för att skapa fler jobb till flera av de personer som idag 
står långt ifrån arbetsmarknaden vill Vänsterpartiet genomföra 
ett antal olika arbetsmarknadsprojekt. På så vis kan kommu-
nens kostnader för försörjningsstöd sänkas, samtidigt som 
våra äldre får tillgång till fler välfärdstjänster. 

Vi vill att Ludvika kommun inför en så kallad fixartjänst för äld-
re. Det innebär att äldre personer gratis kan få hjälp med olika 
enklare sysslor i hemmet som innebär en risk för exempelvis 
fallolyckor. Det här är något som finns i många kommuner. 

Förutom att öka tryggheten för våra äldre innebär detta en 
minskad risk för fallolyckor med mänskligt lidande och höga 
omsorgskostnader som följd. 

Fallolyckor är idag ett stort problem. Bara i Dalarna råkar årligen 
ungefär 1.700 äldre personer ut för så allvarliga fallolyckor att 
det kräver sjukhusvård. Omkring 40 äldre om året råkar ut för 
så allvarliga fallolyckor att de avlider. 

Att införa kommunal fixartjänst är ett sätt att aktivt motverka 
detta. I dag finns fixartjänst i över hälften av landets kommuner. 
Det är hög tid att även Ludvika inför detta. 

Vi vill även att kommunen arbetar aktivt med att bryta det di-
gitala utanförskap som växer sig allt större i takt med att sam-
hällets olika funktioner anpassas för den nya digitala tekniken. 

Många äldre personer hamnar idag utanför viktiga samhälls-
funktioner på grund av detta. Det finns också många personer 
som av ekonomiska skäl inte kan hänga med i den tekniska 
utvecklingen. Därför bör Ludvika kommun införa så kallade 
IT-lotsar, som erbjuder stöd och tillgång till teknisk utrustning.



Vi vill se IT-lotsar i alla större kommundelar, förslagsvis lokalise-
rade vid kommunens olika bibliotek. Där ska den som så önskar 
ha möjlighet att låna datorer och surfplattor samt få hjälp att 
utföra olika digitala ärenden såsom att ta del av digitala myn-
dighetstjänster, boka biljetter, genomföra videosamtal med an-
höriga med mera. 

Vi vill även att tjänsten tillhandahålls på kommunens särskilda 
boenden och trygghetsboenden med hemtjänst. Vi vill även att 
kommunen återinför matdistribution till äldre. Det är inte rimligt 
att omsorgspersonalen i hemtjänsten lägger tid på att värma 
snabbmat när vi har en väl fungerande kostorganisation med 
egna tillagningskök i kommunen. 

För att säkerställa att de äldre får tillgång till vällagad och nä-
ringsriktig kost, samtidigt som vår duktiga omsorgspersonal 
kan fokusera på omsorgsarbete vill vi att kommunen erbjuder 
matlådor för hemkörning från de kommunala köken. 

Gemensamt för dessa förslag är att de på ett ytterst påtagligt 
sätt ökar kommunens service till de äldre i hela kommunen, 
samtidigt som ett stort antal personer som idag lever på för-
sörjningsstöd och i utanförskap kan få meningsfulla jobb och 
en egen försörjning. En möjlighet kan vara att kommunen upp-
handlar dessa tjänster från icke vinstdrivande sociala företag 
alternativt att de genomförs direkt i kommunal regi genom 
kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod:

ü Införa avgiftsfri fixartjänst till äldre
ü Återinföra matdistribution
ü Införa IT-lotsar i alla större kommundelar



Våra kandidater till fullmäktige
1. Lars Handegard
2. Ida Friberg
3. Jonas Fürtig Hjerppe
4. Audrina Handegard
5. Hans Esselöv
6. Sten G Johansson
7. Nall Anneli Bringås
8. Jenny Nodén
9. Tommy Håkansson
10. Göran Börjesson
11. Louise Jakobsson
12. Lennart Wetterskog
13. Roland Andersson
14. Ulla Cassel
15. Conny Bringås
16. Cissy Carlsson
17. Jan Larsson
18. Tommy Nyholm
19. Angela Tejde
20. Per-Ragnar Fredriksson
21. Jan Norman
22. Jan Persson 

Läs mer om vår politik på vår hemsida

www.vludvika.se



Rösta på Vänsterpartiet
I valet den 11 september söker Vänsterpartiet ditt stöd för att 
ändra den politiska kursen i Ludvika kommun. En välfärd att lita 
på kräver mer resurser till skola och äldreomsorg. Vi vill med 
ditt stöd se till att skola och äldreomsorg får mer pengar, att fler 
jobbskapande åtgärder tar människor från utanförskap och bi-
dragsberoende till jobb. Genom att flytta kommunala jobb till 
Grängesberg och genom att återetablera ett fullvärdigt äldre-
boende på Säfsgården i Fredriksberg stärker vi välfärden i hela 
kommunen.

Genom att återinföra matdistribution, införa kommunal fixar-
tjänst och inrätta så kallade IT-lotsar vill vi öka kommunens ser-
vice till de äldre. 

Vi har politiken för en välfärd att lita på. 

Rösta på Vänsterpartiet den 11 september



Rösta på Vänsterpartiet den 11 september


