Framtidstro

vi För mora framåt!
MORA

Det här är centerpartiet
Centerpartiet är ett socialliberalt parti där frågor som företagsamhet,
landsbygd och miljö ligger i fokus. Vi tror på människors egen förmåga
att bestämma över sina liv genom egna och fria val.

Du ska kunna skapa din egen framtid i Mora!

Vi vill fortsätta
leverera
Mora växer och det märks på flera sätt att kommunen har god
tillväxt. Att växa innebär också utmaningar som kräver hållbar
planering och genomtänkta beslut.
För att kunna möta Morabornas behov framöver behöver vi bli fler,
både i näringslivet och offentlig sektor.
De senaste åren har präglats
av viktiga utvecklingsprojekt som behövs för att
Mora ska fortsätta växa:

Anna Hed
Kommunstyrelsens ordförande

Centerpartiet i MORA HAR LEVERERAT
Under Centerpartiets ledning har Mora utvecklats positivt med
goda resultat och fina utmärkelser.
Vi har bidragit till:
• En lyckad livsmedelsupphandling med flera lokala livsmedel
• En positiv utveckling av näringslivsklimatet
• Ett ökat bostadsbyggande med fler hyreslägenheter
• Boende för personer som behöver särskilt stöd och ett nytt äldreboende
• Förverkligande av familjecentralen
• En utveckling av Hemusområdet med Hemusgården
• Ett nytt industriområde på Örjanstäppan

Vi har jobbat hårt!

• Det har byggts många bo-		
städer men det finns ett
fortsatt stort behov av olika 		
former av boenden.
• Bredbandsutbyggnaden har
varit lyckad och den satsningen ska vi fortsätta med.
• Tillsammans med Trafikverket
går nu arbetet med Genom-		
fart Mora in i genomförande-		
fasen.
• Handeln fortsätter att
utvecklas och gågatan har 		
byggts om.
• Infrastrukturfrågorna behöver
fortsatt fokus. Det är nödvändigt för den fortsatta
utvecklingen i Mora och den 		
norra länsdelen.

Tre Centerpartister i Mora. Från vänster:
Anna Hed, Rose-Mari Bogg, Peter Helander.

Vi är beredda att arbeta vidare för Moras bästa!

i mora finns allt, nästan

alla vägar bär till MORA

I Mora finns det unika möjligheter att leva det goda livet. Moraandan
präglas både av kultur, tradition och entreprenörskap. Moras starka
föreningsliv är bra för folkhälsan och bidrar till att människor vill bo
och leva i vår kommun.

Fungerande kommunikationer är en förutsättning för ett växande
Mora. Mora kan säkerställas som knutpunkten i norra Dalarna genom:

• Tillsammans med föreningar, näringsliv och
aktörer som Vasaloppet
kan kommunen skapa förutsättningar som öppnar
möjligheter för fler.
• Vi vill värna om och utveckla
kultur- och föreningslivet i 		
Mora genom god samverkan 		
med eldsjälarna i bygden.

Vi vill utveckla Mora
tillsammans med
Moraborna!

Närodlad politik
ska föra mora framåt
Moras näringsliv vilar på tre starka ben: teknikföretagen, besöksnäringen och handeln. Välfärden bygger på att det finns företag som
skapar jobb och bidrar till skatteintäkter. Därför värnar Centerpartiet
särskilt om ett fortsatt bra företagsklimat.
Mora ska uppfattas som den hjälpsamma kommunen. Kommunen
genomgår en generationsväxling och vi ska göra vad vi kan för
att underlätta att fler får jobb. Med gemensamma krafter kan vi
påverka utvecklingen.

Tillsammans för vi Mora framåt!

• förbättrad genomfart
• fler gång- och cykelvägar
• tätare persontrafik på Dalabanan
• regionalt flyg till Arlanda.
Det ska vara enkelt att arbetspendla och transportera varor och
tjänster.
Det behövs en omställning till fossilfria bränslen och det ska finnas
miljövänliga alternativ i kommunen. Det är utsläppen som ska
minska, inte resorna.

Vi ska ha hållbara resor och transporter i Mora!

Vi behöver bli fler
Det behövs fler händer i arbetslivet. Därför behövs fortsatta satsningar
på utbildning, integration samt möjlighet till omställning på arbetsmarknaden.
Det måste vara enkelt att gå från utanförskap till jobb. Det är viktigt
för att alla ska få vara en del av samhället och arbeta tillsammans
med kollegor. Att ingå i ett sammanhang skapar social trygghet
och gemenskap.

I Mora arbetar vi för innanförskapet!

Utbildning är livsviktig

Kompetens för framtiden

I Mora finns en blandning av skolor vilket vi tycker är bra. Byskolor
och centrala enheter, fristående och kommunala, bidrar tillsammans
till ett brett utbud. I samtliga är det kvaliteten som står i fokus.

Gymnasiet är en viktig resurs för norra Dalarna och skolans
idrottsprofil lockar många elever från hela landet.

• Ett ökat samarbete mellan föreningsliv och näringsliv skapar nya 		
möjligheter.
• Vi behöver fler lärare och därför är god arbetsmiljö samt möjlighet
till utveckling viktigt.
• Med modern teknik kan man arbeta med nya undervisningsformer 		
och öka attraktiviteten.

I Mora är vi öppna för kreativa lösningar!

I förskolan lägger
vi grunden
Det finns ett brett utbud av förskolor i Mora, både kommunala och
fristående, vilket vi är stolta över. Barngruppens behov ska ligga till
grund för hur verksamheten planeras och drivs.

I Mora kommun bygger vi en solid grund!

Lära för livet
• Alla är olika och därför måste undervisningen anpassas efter
eleverna och inte tvärtom.
• Stöd måste sättas in tidigt.
• Det behövs mer fysisk aktivitet och därför vill vi ha pulsträning
på alla skolor.
• Vi vill satsa på högstadieskolan med profilinriktningar, som stimulerar
och uppmuntrar lärandet.

Stöd och stimulans för elevernas bästa!

• Entreprenörskap är viktigt och vi vill att fler läser UF
(Ung företagsamhet), där unga lär sig företagande.
• Lärlingsutbildningar ska utvecklas och finnas på fler program.
• Gymnasiets lokaler ska rustas upp och byggas om.
I Mora finns möjligheten att studera på högskolor och universitet
hemifrån. Vi vill synliggöra och utveckla denna verksamhet så
att den når ännu fler.

Framtidens kompetens skapas i Mora!

Social hållbarhet i ett
Mora för alla
Alltför många mår psykiskt dåligt idag. Det är en stor andel flickor
i skolåldern, men även vuxna. Detta kan vi inte acceptera.
Med Mora Familjecentral har vi kommit en bit på väg, men det behövs
mer samordnade insatser för alla med behov. God tillgänglighet måste
finnas på alla områden, inte minst för funktionshindrade.

Mora ska vara tryggt, jämlikt och fungerande!

Äldrecentraler erbjuder
trygghet och kvalitet
För oss är det självklart att all välfärd ska ha god kvalitet och att
äldre ska få samma möjlighet som yngre att välja. Valfriheten ska
vara lika stor i äldreomsorgen som inom skolan.
För att garantera trygghet och kvalitet ska vård och omsorg
planeras och samordnas. Precis som vi har barnavårdscentraler vill
vi utveckla äldrecentraler i kommunen.

Det behövs en samordnad omvårdnad för de äldre!

Kandidater till Moras
kommunfullmäktige.

Vi är resurser som kan
utveckla Mora
• Det ska finnas möjlighet att arbeta längre, för dem som vill och
har ork.
• Vi vill bygga fler seniorboenden, både i centrala Mora och ute
i byarna.

Goda krafter behövs
Det är viktigt att få känna delaktighet och ha möjlighet att påverka sin
livssituation. Det finns många goda krafter som är engagerade i vår
kommun, både i organiserad form men även helt ideella. Detta skapar
det viktiga kittet i Mora – gemenskapen.
Kontakten och dialogen mellan Morabor, kommun och andra aktörer
ska vara enkel. Med modern teknik ska medborgardialoger utvecklas
i olika former.

Tillsammans bygger vi Mora!

• Vi ser gärna att olika verksamheter som skola och äldreboende
kan byggas ihop. Det ger både en hållbar drift och en social
gemenskap där viktiga möten mellan generationer kan ske.

Resurser i samverkan behövs!

Vi vill ha en giftfri vardag
Ingen ska behöva bli utsatt för giftiga ämnen i sin vardag, varken i
livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial.
Vi vill servera närodlad mat så långt det är möjligt. Det möjliggörs genom
dialog med leverantörer och delade upphandlingar. Närodlad mat innebär bra mat som håller vårt betydelsefulla kulturlandskap öppet.

Vårt vackra Mora behöver ett fortsatt öppet
kulturlandskap!

Grön tillväxt genom
närodlad politik
Vi är övertygade om att tillväxt och bra miljö är varandras förutsättningar. Det är i de många småföretagen som jobben skapas.
Med närodlad politik menar vi att du som bor i Mora ska känna närhet
till de som beslutar och att du kan påverka din egen vardag.

Attraktiva bostadsområden
Behovet av bostäder är stort
och det behövs fler, gärna i trä.
• Vi har attraktiva områden och
planerar för fler.
• Vi arbetar för ett integrerat
Mora. Vi vill ha bostadsområden
med ett blandat utbud av
bostadsformer (hyreslägenheter,
bostadsrätter och fristående
villor) på samma område.
• Vi vill att människor i olika åldrar
och livssituationer skapar ett
samhälle med gemenskap
och tolerans.

Mora bygger på gemenskap!

hela kommunen behöver utvecklas
Det ska finnas liv och kraft i hela kommunen, med offentlig service
som är lättillgänglig för alla. Vi vill att skola, vård, omsorg och service
tillsammans med fungerande kommunikationer bidrar till en levande
landsbygd som kan blomstra och utvecklas.

Vi tror på en levande landsbygd!

Mora behöver en
hållbar utveckling
Närodlad politik är vardagsnära frågor som att:
• Öka möjligheterna att gå och cykla säkert genom att fler
gång- och cykelvägar skapas
• Servera lokalproducerad mat i skolor och servicehus
• Se till att det finns väl
fungerande bredband i
hela kommunen.
Det handlar om att skapa
förutsättningar för att leva,
bo och jobba i Mora.

Närodlad politik skapar
ett hållbart Mora!

Naturresurser ska vara det
självklara alternativet
• Vi vill att flerfamiljshus byggs av trä, för att minska koldioxidutsläppen och gynna vår egen skogsnäring.
• Vi tror att utvecklingen med solenergi bara är i sin början och att
nya byggnader kommer att ha solpaneler som naturliga byggnadsdelar.
• Skogs- och jordbruk är viktiga basnäringar. Vi värnar om ägande-		
rätten för markägarna, så att det finns förutsättningar att långsiktigt
utveckla de gröna näringarna.

De gröna näringarna bidrar till ett bättre klimat!

Rösta på centerpartiet i Mora
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