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Lokalt partiprogram 2018
Denna första version har utformats utifrån de synpunkter
som antagits vid partiets styrelsemöten i Malung-Sälen.
LPo Malung-Sälen är partiet för dig som vill vara med att
bygga Malung-Sälens kommuns framtid.
Vi vill arbeta för att få en ärligare och rättvisare kommun
där samma rättigheter och skyldigheter ska gälla alla i
kommunen.
Alla ska ha ”råd” att bo kvar och åldras i vår kommun.
Besparingar ska ske, där det påverkar minst.
Vi måste sluta låna!!
LPo Malung-Sälen samlar människor med olika politiska
tillhörigheter i partiet, allt för kommunens bästa där
praktiska lösningar går före ideologiska låsningar.

DET BÄSTA FÖR HELA KOMMUNEN
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LPo Malung-Sälen vill arbeta med följande frågor:
1. Se till att de som betalar skatt också är de som får servicen. Under

flera mandatperioder har fjället och dess företagare fått en allt större
del av skattekakan. Det vill vi ändra på.
2. I Malung-Sälens kommun har man haft begränsad möjlighet att
komma med förslag till beslut. Vi vill verka för en allmän rätt att
lämna in medborgarförslag.
3. Vi tycker att den kommunala byråkratin i Malung-Sälen är allt för
krånglig där kommunens protokoll ibland är omöjliga för
medborgaren att tolka. Vi vill förändra och öka transparensen i
kommunens styrelser och nämnder. Göra det enklare att förstå vilka
beslut som fattas.
4. Kommunens ekonomi lämnar mycket övrigt att önska, vi vill återställa
kommunens ekonomi genom en långsiktig budget där vi tar ut mer av
dem som fått mest under de senaste mandatperioderna.
5. Det har framkommit att såväl tjänstemän som politiker är dåligt
insatta i kommunallagen, vi vill därför starta ett nytt utbildningsorgan
för att höja kompetensen hos kommunens tjänstemän och politiker i
kommunallagen.
6. I de senaste mandatperioderna har flera fall av misstänkt jäv
förekommit. Vi vill motverka korruptionen och jävsbesluten genom en
kommission mot jäv bestående av en representant från varje parti.
7. Chefen för kommunens lekmannarevisorer har de senaste
mandatperioderna haft en direkt koppling till näringslivet på fjället. Vi
vill hämta lekmannarevisorer från någon av byarna i dalgången jämt
fördelade mellan norr och söder, utbilda dessa och motivera till
förtroendeskapande arbete i styrelser, nämnder och kommunala
bolag.
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8. Personalbristen vid kommunens äldrevård är idag att beskriva som
katastrofal. Vi vill verka för att äldreboenden ska finnas anpassat till
behovet. Vi vill även att det mobila äldrestödet skall få betydligt
större resurser.
9. Malung-Sälens kommun har Sveriges största besöksnäring men är
likväl en av landets fattigaste kommuner. Vi vill balansera
infrastrukturinvesteringarna mot motprestationer från näringen till
byarna. Vi vill balansera kommunens kostnader mot skatteintäkterna
från näringen. Detta kan t.ex. ske genom en förändrad VA taxa och
vattenmätare i fritidshusen på fjället.
10.Vi vill göra det enklare att få byggnadslov i byarna från norr till söder.
11.Malung-Sälens kommun har något av svenskt rekord i antalet
nedlagda byskolor. Vi vill verka för att decentralisera skolan och
undersöka möjligheten öppna nedlagda byskolor genom att skjutsa
barnen som bor i de centralt belägna byarna ut till våra lugna små
byskolor i stället för som nu sker in till stora skolor.
12.Våra barn och ungdomar är våran framtid, vi vill därför vårda och
utveckla kulturskolan.
13.I flera av våra byar finns nedlagda små affärer, kiosker och andra
verksamheter. Vi vill ge rejäla regelbundna stöd till verksamheter som
vill starta i byarna.
14.Vi vill verka för bättre landbaserade kommunikationer i kommunen.
Det kan t.ex. handla om att erbjuda alla skolbarn och alla pensionärer
gratis busskort.
15.Kommunens vägnät har de senaste vintrarna varit i mycket dåligt
skick. Vi vill verka för ett bättre underhåll och snöröjning på lokala
vägnätet.
16.För näringslivet i Malung-Sälens kommun är en förnyad trafikplikt
mellan Mora flygplats och Stockholm viktig. Den nya
charterflygplatsen i Sälen kommer inte att kunna användas för
regionala flyg.
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17.För att inte våra myndigheter ska behöva lägga några mer pengar i
rättsliga tvister runt vindkraftens vara eller inte vara kommer vi att så
snart majoritet finns verka för ett kommunalt vindkraftsveto.
Kommunen ligger numera i ett av flygvapnet utlyst
restriktionsområde vilket gör att alla nya försök till vindkraftbyggen i
kommunen kommer att avslås.
18.Med tanke på de fruktansvärda scener som utspelar sig runt om i
landet där vargen får leva fritt kommer vi att motverka alla försök att
plantera in varg i kommunen. Vi kommer även att aktivt verka för en
omskrivning av §28 jaktlagen så att man på enskilds initiativ när som
helst får försvara sina tamdjur om fara uppstår. Vi vill inte ha någon
frilevande varg i kommunen.
19.LPo Malung-Sälen vill arbeta för utveckling av lokalt anpassade
förvaltningslösningar över statliga naturskyddade områden. Det är
viktigt att bygga upp engagemang och ansvar och nyttja lokal och
traditionell kunskap. Det är viktigt att ge lokalbefolkningen större
delaktighet och inflytande över förvaltning och skötsel.
20.Med tanke på att inte alla har tillgång till dator kommer vi för att hålla
kontakten mellan människor och de valda ombuden i LPo MalungSälen att försöka utse en kontaktperson i varje by att ta emot förslag
på motioner och interpellationer.
21.Slutligen vill vi säkerställa att kommunallagens Likställighetsprincip
och Reglering av balanskravsresultat blir lagar som alltid ska gälla
även i Malung-Sälens kommun.
Likställighetsprincipen
2 Kap 3 § Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl
för något annat.
Reglering av balanskravsresultat
11 Kap 12 § Om balanskravsresultatet enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om kommunal redovisning
för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige
ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten
det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom.

