Handlingsprogram för Liberalerna i Torsby 2018-2022
För att rädda klimatet och miljön måste vi agera nu




Övergå till förnyelsebara bränslen till alla kommunens transporter
Fortsatt energieffektivisering i kommunens fastigheter som också behöver förses med fler
solfångare och solceller.
Närproducerade livsmedel och minskat matsvinn i kommunens kök

De sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första



Det behövs fler trygghetsboende på flera ställen inom kommunen.
Vi vill att äldre med hemtjänst kan få välja om de vill få maten lagad hemma istället för att få
matlådor hemskickade

Alla ska kunna förverkliga sig själva, med eller utan
funktionsnedsättning
Vi anser att kommunen skall
 vara en föregångare som arbetsgivare och öka antalet anställda med funktionsnedsättning och
vara en bra arbetsgivare för dem.
 samverka med föreningslivet för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att
kunna delta i kultur-, idrotts -och fritidsaktiviteter

Mer motion och idrott gör oss friskare


Det behövs en sporthall byggs i Torsby och vi vill att den ska byggas i samarbete med
näringslivet

Politik som skapar möjligheter och ställer krav




Det behövs förstärkning på många arbetsplatser inte minst inom vård och omsorg. De nya
kommuninnevånarna från andra länder är därför en stor tillgång.
Helt avgörande för god integration är att de nya lär sig svenska och får ett arbete.
För att integrationen ska bli lyckad så att vi kommer att trivas tillsammans krävs det att gamla
som nya kommuninnevånare anstränger sig och respekterar varandra..

Fri att leva ditt liv som du vill





Kommunen måste minska löneskillnaden mellan kvinnor och män.
Arbetet med att ta bort deltider och delade turer måste intensifieras.
Alla som arbetar inom kommunen ska veta hur man upptäcker och motverkar våldsbejakande
extremism och hedersvåld.
Flickorna ska själva få bestämma hur de vill klä sig och vilka de vill umgås med

Framtiden börjar i klassrummet



Ordentlig upprustning av Kvistbergskolan behövs
Distansundervisning i vissa ämnen är en förutsättning för skolorna utanför Torsby tätort.

Ökat fokus på bildning och kvalitet
Finnskogen är ett unikt kulturarv vi har att vårda. Vi stödjer arbetet med att får finngårdarna som ett
världsarv.

Att låta företagen växa betyder nya livschanser för individer




Kommunens upphandling skall göras så att lokala företag har möjlighet att leverera varor och
tjänster
Näringslivet och skolan ska skapa lärlingsplatser för elever på komvux och gymnasiet.
Skogen är ryggraden i kommunens näringsliv. Företag som satsar på vidareutveckling av
skogsprodukter skall stimuleras och nya hus skall byggas i trä.

