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VI VILL FORTSÄTTA UTVECKLA 
LINDESBERGS KOMMUN  
Vi har utvecklat Lindesbergs kommun väldigt mycket 
under den här mandatperioden. Nu vill vi fortsätta 
det arbetet. Samtidigt är det viktigt att vi tar 
ordentligt ansvar för ekonomin. En långsiktigt hållbar 
ekonomisk utveckling är prio 1. Om vi inte har det är 
det svårt att bedriva ett trovärdigt utvecklingsarbete i 
kommunen. Därför är alla vallöften beroende av den 
ekonomiska utvecklingen under mandatperioden.  

Valprogrammet 
Valprogrammet innehåller de olika områden som är speciellt utpekade för 
perioden 2019-2022. Det syftar till att skapa ett samhälle där vi känner en 
gemenskap och där vi tillsammans skapar möjligheter att lyckas i livet.  
Vägen dit är inte en persons verk, det är vi som invånare i Lindesbergs 
kommun som tar oss dit med politiken som verktyg. Det är du, det är jag. 
Det är vi som gör det tillsammans.  



JOBB OCH NÄRINGSLIV  
Jobb och arbetsmarknad 
Framtiden ligger i möjligheten att kunna få ett arbete.  
För att fler ska få chansen att komma in på arbetsmarknaden vill vi utveckla 
den goda samverkan som finns mellan det lokala näringslivet, 
arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet. Vi vill se fler 
exempel på samarbeten med det lokala näringslivet. Ett bra exempel är 
Industriprogrammet på Lindeskolan som vi startar i nära samarbete med 
företag i kommunen.  
Att kunna svenska är många gånger en förutsättning för att kunna få ett 
arbete. De som läser SFI och elever på språkintroduktionen på gymnasiet 
behöver få tätare kontakt med arbetslivet. 
 
Därför vill vi: 
- Starta ett näringslivsråd. 
- Rikta feriearbetet mot olika yrkeskategorier. 
- Att SFI-studier ska varvas med arbetsplatsförlagd praktik på 50%.  

Näringslivsutveckling 
För att klara jobben måste Lindesberg ha ett starkt näringsliv byggt på 
små, medelstora och stora företag. Ett näringsliv där vi hjälps åt och skapar 
goda förutsättningar som gör att vi blir attraktiva som kommun och plats 
för framtida etableringar. Ett sådant område är industriområdet i Frövi med 
tillgång till järnväg och annan infrastruktur. 
 
Därför vill vi: 
- Aktivt jobba för att få nyetableringar till kommunen och för att  
 möjliggöra för befintliga företag att expandera. 
- Att vi tillsätter extra medel för att kunna ha korta  
 handläggningstider vid etableringar. 
- Fortsätta arbetet med en plan för utvecklingen av norra  
 delen av nya industriområdet i Frövi, för att tillmötesgå efterfrågan  
 på industrimark. 
- Öka andelen arbetsintegrerande sociala företag i kommunen.  
- Satsa på en omlastningscentral för gods i Storå.  



BARN OCH UTBILDNING SAMT 
VÅRD OCH OMSORG  
Barn- och utbildning 
Utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att själv kunna bestämma sin 
framtid. Därför är det viktigt att vi ger våra barn verktygen de behöver för 
att gå in i vuxenlivet med öppna dörrar och möjligheterna framför sig. Alla 
elever ska ges möjlighet att själva kunna välja sin framtid. Därför behöver vi 
öka måluppfyllelsen i kommunens skolor. 
 
Därför vill vi: 
- Öka den fysiska aktiviteten i skolan i form av rastaktiviteter mm.  
- Fortsätta arbeta för att minska barngrupperna i förskolan. 
- Starta en verksamhet på Lindeskolan för elever med diagnoser  
 inom autismspektrumet. 
- Öppna en fritidsgårdsverksamhet öppen även för äldre ungdomar  
 upp till 20 år.  

Vård och omsorg 
Vård och omsorg är väldigt viktigt för de i behov av stöd och hjälp. 
Vetskapen om att i vår kommun kan man åldras i trygghet är viktig. Detta är 
möjligt tack vare att vi investerar i välfärden och att vi har fantastisk 
personal som älskar sitt jobb. Vi ser att fler behöver stöd i livets olika 
skeden och att vi blir fler äldre i kommunen. Vi ska erbjuda och ge det stöd 
och trygghet som behövs. 
 
Därför vill vi: 
- Utöka anhörigstödet. 
- Ordna en lokal för social samvaro att umgås i. 
- Se fler boenden för 65+ i kommunen. 
- Satsa på digitalisering inom socialförvaltningens områden. 
- Öka dagpengen för våra personer på daglig verksamhet. 
- Fortsätta arbetet med att erbjuda all personal  
 heltidsanställningar. 
- Vi stödjer Socialdemokraterna i Region Örebro län att det ska  
 finnas tre akutsjukhus i länet.  



KOLLEKTIVTRAFIK OCH 
INFRASTRUKTUR  
Kollektivtrafik 
Lindesbergs kommun ska ha en kollektivtrafik man kan lita på. Vi vill se över 
hur vi kan skapa fler och bättre möjligheter för invånare att använda buss 
och tåg. Genom en större attraktion kan omfattningen öka. 
 
Därför vill vi: 
- Undersöka behovet av en lokal busslinje i Lindesbergs tätort med  
 en mindre och lägre buss. 
- Att gymnasiekorten ska fungera fram till 22.00 alla dagar i veckan. 
- Jobba för tågstopp i Vedevåg. 
- Ordna en bra lösning för kollektivtrafiken i 
 Guldsmedshyttan. 
- Verka för att regionen inför flextrafik i kommunen och se över hela  
 kollektivtrafiken. 
- Verka för gratis kollektivtrafik för 65+.  

Infrastruktur 
Att kunna leva och bo i kommunens olika orter kräver att infrastrukturen 
också håller god nivå. Därför är vägar för såväl bilister, gångtrafikanter och 
cyklister samt även fiberutbyggnaden prioriterat. 
 
Därför vill vi: 
- Öka bidraget till landsbygdsutveckling. 
- Höja vägstandarden i kommunen. 
- Satsa på 100% fiberutbyggnad alternativt nyare teknik där det är  
 aktuellt. 
- Verka för att tillsammans med Trafikverket bygga ihop kommunens  
 större orter med cykelvägar, exempelvis till Gusselby, Frövi,  
 Ullersäter och Fornaboda.  



BOSTÄDER OCH MILJÖ  
Bostäder för hela livet 
Tillgången på bostäder är grunden för jobb och tillväxt i vår kommun. 
Därför ska vi kunna erbjuda bra och varierade möjligheter att bo i 
kommunens orter. Vi ska fortsätta arbetet med att möjliggöra 50 nya 
bostäder per år. Det kommunala bostadsbolaget LIBO ska bidra till att vi 
skapar en variation av boendeformer och bedriva en social bostadspolitik 
så att fler har råd att bo i en bostad av god kvalitet. 
 
Därför vill vi: 
- Erbjuda en variation av bostäder i kommunens olika orter. 
- Utveckla sjönära boende. 
- Fortsätta utveckla Frövi som ett attraktivt boendealternativ. 
- Att handläggningstiderna för byggplaner ska vara korta.  
- Att kommunen kontinuerligt ska kunna erbjuda byggklara tomter.  

Miljö - framtidens hållbara kommun 
Lindesbergs kommun är idag i framkant vad gäller miljöområdet. Det gäller 
både arbetet med att handla ekologiskt/närodlat och de miljösatsningar 
som det kommunala bolaget Linde Energi AB gör. Det vill vi fortsätta 
utveckla. Vi vill att Lindesbergs kommun jobbar för att bli en av Sveriges 
grönaste kommuner 2022. 
 
Därför vill vi: 
- Att varje nybyggnation har någon sorts egenförsörjning av energi. 
- Ser över kommunens fastigheter och tillämpa 
 hållbara lösningar för energiförsörjning. 
- Att vi väljer närproducerad mat i större utsträckning. 
- Skapa en miljöfond för privatpersoner att söka bidrag ur till grön  
 omställning för privatbostäder.  



KULTUR, UPPLEVA OCH 
UMGÅS  
Kultur – När samhället växer, växer behovet av en levande kultur 
Kulturen är en viktig del i människans liv. Genom ökad tillgång till olika 
kulturupplevelser och uttrycksmöjligheter utvecklar vi oss själva och våra 
sinnen. Kulturen är inte bara viktig för ökad attraktivitet utan genererar 
även tillväxt och arbetstillfällen. 
 
Därför vill vi: 
- Utveckla Stripa gruvmiljö till ett kultur- och upplevelseområde. 
- Utveckla biblioteken till att vara en mötesplats i större utsträckning. 
- Att biblioteksbussen ska erbjuda olika intryck och upplevelser  
 på olika platser i kommunen. 
- Utveckla konceptet ”Kultur i byn”, med mindre kulturevenemang  
 runt om i kommunen. 
- Se en flexibel och föränderlig museiverksamhet på olika platser i  
 kommunen.  

Uppleva och umgås i vår kommun 
Vi ska ha en kommun där vi trivs, där vi vill leva och känna stolthet över 
platsen vi bor på. Vi har valt att lyfta fram några särskilda punkter som blir 
specifika vallöften för perioden 2019-2022. 
 
Därför vill vi: 
- Höja standarden på våra parkområden i kommunen. 
- Bygga utegym i Frövi. 
- Bygga spontanidrottsplats i Frövi. 
- Se över möjligheter att ordna ett utomhusbad i centrala  
 Lindesberg. 
- Se över möjligheterna att skapa ett par ställplatser för  
 husbilar och husvagnar på Loppholmarna. 
- Tillsammans med regionen skapa flera cykelleder och teknikbana  
 för Mountainbike i Lindesbergs kommun. 
- Utveckla samarbetet mellan kommunen, föreningslivet och  
 studieförbunden i kommunen.  



I  L I N D E S B E R G S  K O M M U N 

TILLSAMMANS UTVECKLAR VI 
LINDESBERGS KOMMUN!  
Vi skapar framtidens kommun tillsammans. Det gör vi 
genom tydliga satsningar på områden som står för 
utveckling och framtidstro.  
 
Vi ska föra en politik som tar ansvar för att 
Lindesbergs kommun ska vara en bra plats för våra 
barn att växa upp i, för familjer att leva hela livet och 
den plats där man som äldre vill bo och känna lycka.  


