
Framtidsprogram 2014 
Ett ännu bättre  
Örnsköldsvik för alla!



Vi vill göra mer  
för fler jobb

Vi vill arbeta för ett levande och hållbart Örnsköldsvik genom
 En aktiv klimatpolitik för framtidens jobb.

 Ett ännu bättre företagsklimat för fler jobb.

 Att erbjuda 100 särskilda ungdomsjobb i 
kommunen varje år.

 Att skapa fler kommunala ferie- och sommarjobb.

 Att utveckla ”en väg in” för ungdomar  
– framtidens Navigatorcentrum.

 Att utveckla samarbetet med den sociala 
ekonomin för fler jobb.

 Att stärka Höga kusten som varumärke inom 
besöksnäringen.

 Att minska de ofrivilliga deltiderna inom 
kommunen.

 Att använda den kommunala upphandlingen 
för att ställa sociala krav, krav på praktikplatser 
samt möjliggöra för mindre lokala producenter/
leverantörer att lägga anbud.

Glenn Nordlund

Jobben är för de allra flesta en väldigt viktig och 
positiv del av livet. Arbetet ger egen inkomst, 
gemenskap och utveckling. För att fler ska få 
jobb och för att vi ska få större inflyttning till 
kommunen behöver det skapas fler arbetstill-
fällen. Jobb och företag ger också förutsätt-
ningar för att kunna bygga välfärd.

Vi behöver utveckla företagsklimatet på olika sätt. Den kom-
munala servicen, till såväl nya företag som vill etablera sig 
som befintliga företag som vill växa, ska förbättras. 

Vi arbetar för ett Örnsköldsvik för alla och därför vill vi bättre 
kunna möta funktionsnedsattas behov av jobb, sysselsättning 
och aktiviteter.

Vi anser att mångfald berikar och skapar mervärde för kom-
munens utveckling. En aktiv integration är viktig för framti-

dens Örnsköldsvik. Det skapar jobb, tillför kompetens och 
bidrar till välfärden.

Den höga ungdomsarbetslösheten är ett slöseri med mänsk-
liga resurser. Att ha ett jobb att gå till och att få känna fram-
tidstro som ung ger energi och kraft att gå vidare i livet. Vi 
behöver knäcka arbetslösheten inte minst när det gäller våra 
ungdomar och därför vill vi införa en 90-dagars garanti som 
innebär att individuella insatser sätts in från första dagen av 
arbetslöshet. Den unge ska garanteras utbildning, praktik eller 
jobb inom 90 dagar. Här behöver vi samarbeta mer! 

Samtidigt som många går arbetslösa har vi en situation där 
företag, kommuner och landsting har svårt att få tag på den 
arbetskraft som man behöver. 

Ett fördjupat samarbete mellan skolan och näringslivet utveck-
las för att på sikt skapa förutsättningar för att klara personal-
behovet. Vi fortsätter samarbetet med näringslivet kring 
”Arbetsmarknadskunskap i skolan”.  

”Vi bygger framtidens Örnsköldsvik. 
Ett Örnsköldsvik där vi blir fler.”



Vi arbetar vidare för att    

Vi vill arbeta för en  
ännu bättre skola

 Minska klassernas storlek i de yngre åldrarna 
och satsa på fler speciallärare, specialpedagoger 
och övriga kompetenser som stödjer eleverna. 

 Utveckla läraryrket genom kompetensutveckling 
och karriärmöjligheter.

 Minska det administrativa arbetet för lärare 
och skolledare för att ge tid till planering och 
utveckling.

 Ge mer resurser till barn och elever med behov 
av särskilt stöd.

 Utveckla elevrådsarbetet för att ge unga mer 
inflytande och en demokratisk fostran.

 Öka utbudet av barnomsorg på kvällar,  
nätter och helger.

 Satsa mer på förskolornas och skolornas  
inom- och utomhusmiljöer.

 En modern skola färdigställs i Bredbyn.  

 En planering av ändamålsenliga lokaler  
i Björnaområdet görs.

 Tillgodose skolans behov av lokaler i centrum.

 Tillsammans med näringslivet ge fler barn 
tillgång till Komtek.

Vi siktar på att Örnsköldsviks skolor ska vara 
bland de bästa i Sverige!

Goda kunskaper är och kommer alltid att förbli en mycket 
viktig del av livet. Att lära sig att läsa, skriva och räkna är en 
rättighet för var och en, likaså att ha inflytande över sin var-
dag. Det kräver en likvärdig utbildning för alla! 

Den nedåtgående trenden som varit i skolan under flertalet 
år måste vändas. Vi kan se små förbättringar men det är långt 
kvar till dess att vi är nöjda. Därför vill vi satsa ytterligare på 
skolan. 

Eleverna ska mötas av skickliga och engagerade lärare som 
ges bra förutsättningar för att bedriva undervisning. Rekto-
rerna måste också ges goda möjligheter att vara pedagogisk 
ledare. 

Behovet av stöd och hjälp varierar under skolgången. Vi vill

garantera varje enskild elev det stöd som behövs för att nå 
målen.

Den moderna tekniken ska vara en självklarhet. Elever ska ha 
den digitala kompetensen, som motsvarar krav som samhället 
ställer när de lämnar skolan.

Gymnasieskolan ska ha ett nära samarbete med arbetsliv och 
näringsliv samt universitet och högskolor. Alla elever ska ges 
möjlighet att få grundläggande behörighet till högre studier.

Kvalitén i förskolan och fritidshemmen ska bli ännu bättre med 
utbildad personal som stimulerar lek, trygghet och lärande 
och med bra och ändamålsenliga lokaler.

Alla har ett ansvar för att alla ska få känna trygghet när de går 
till skolan! Alla har ett ansvar att motverka mobbing! Trygga 
barn lär mer!

Birgith Olsson Johansson

”Trygga barn lär mer.”



Vi arbetar vidare för att utveckla  
en ännu bättre välfärd

Vi arbetar vidare för att

För oss Socialdemokrater är livskvalitet att  
garanteras inflytande över våra liv och få hjälp 
med det vi inte kan klara själva. Vi ska självklart 
ha hög kvalitet och kontinuitet i våra verksam-
heter. Att ha gemenskap med andra och ett bra 
och tillgängligt boende hela livet är viktigt. För 
att klara behovet av boende för många äldre i 
framtiden finns ett program för hur det strate-
giska arbetet ska ske.

För oss handlar valfrihet om var, när och hur man får sin hjälp. 
Det handlar också om att man faktiskt kan påverka den service 
och hjälp man får i sin vardag och inte nödvändigtvis vilka 
som utför tjänsterna. För oss är det viktigt att våra skatteme-
del går till att öka kvalitén i verksamheten. Mer personal går 
faktiskt före vinster i välfärden.

För att klara det framtida rekryteringsbehovet behöver kom-
munen kunna erbjuda goda arbetsvillkor, utvecklingsmöjlighe-
ter, kompetensutveckling och bra arbetsmiljö. Vi jobbar också 
för att fler unga ska välja omsorgsyrket. Då är det inte minst 
viktigt att rätten till heltid och möjlighet till deltid får genom-
slag.

 Ett nytt vård och omsorgsboende med 90 
platser byggs i Själevad. Det ska stå klart 2017.

 Påbörja projektering av ytterligare ett nytt 
vård- och omsorgsboende under 2018.

 Stimulera tillskapandet av fler trygghets-
bostäder runt om i kommunen.

 Utveckla Träffpunkterna så att fler kan  
ta del av utbudet.

 Utveckla stödet till anhöriga.  

 Utveckla valfriheten genom den flexibla 
kommunala hemtjänsten.

Anna-Belle Strömberg

”Mer personal går  
före vinster i välfärden”



Ett levande och  
hållbart Örnsköldsvik

Vi arbetar därför för att
 Genomföra ett ”Friluftslyft” för ett friluftsliv  
för fler.

 Motverka tidig utslagning inom idrotten.

 Stödja rekrytering och utbildning av framtida 
ledare inom föreningslivet.

 Fortsätta att utveckla våra bibliotek.

 Bygga en Skatepark i Örnsköldsvik som ska  
vara klar 2015.

 Öka stödet för underhåll av föreningsägda 
lokaler och anläggningar.

 Utreda möjligheten att utveckla Kulturhuset 
Sliperiet.

 Utveckla Herrgårdsudden och Konstdalen i 
Nätra.

 Kulturhus och samlingslokal utvecklas i 
Köpmanholmen.

 Stärka vår industrihistoria.

Örnsköldsvik ska kunna erbjuda förutsättningar 
för ett gott liv i hela kommunen med en hållbar 
utveckling som grund.  En trygg och säker kom-
mun där utvecklingen i centrum och på lands-
bygden hänger ihop och är varandras förutsätt-
ningar. Där ett starkt förenings- och kulturliv ger 
många möjligheter till medskapande, upplevel-
ser och berikar. 

Föreningslivet och kulturen är i mångt och mycket själva kittet 
i vårt samhälle. Det ideella föreningslivet är ett verktyg för de-
mokrati. Här möts människor med olika bakgrund och erfaren-
heter som utbyter tankar och idéer. Tillsammans förverkligas 
många av idéerna efter demokratiskt fattade beslut. Kulturen, 
idrotten och friluftslivet är alla viktiga inslag för att vi ska kunna 
leva ett innehållsrikt liv i bred bemärkelse. Vi vill utreda möjlig-
heten att utveckla Kulturhuset Sliperiet.

Kulturskolan, alla samlingslokaler, kulturföreningarna, studie-
förbunden och våra bibliotek är en viktig grund för att kunna 
bygga ett rikt och aktivt kulturliv på. Särskilt viktigt är det att 
ge förutsättningar för barn- och ungas delaktighet i kultur- och 
föreningslivet.

Anna Sundberg

”Framtidens Örnsköldsvik bygger  
vi på demokrati och ung tillväxt.”



Trygghet och fysiska  
miljöer för en hållbar framtid

 Förbättra tillgängligheten för alla.

 Stärka insatserna kring psykisk ohälsa, missbruk 
och stödet till barn i socialt utsatta miljöer.

 Fullfölja utbyggnaden av IVPA (I väntan på 
ambulans) vid deltidsbrandstationerna.

 Använda den kommunala upphandlingen för att 
premiera företag som tar ett miljö- och socialt 
ansvar.

 Utveckla våra lekparker.

 Öka det kollektiva resandet.

 Öka underhållet av gator och vägar.

 Nå minst det nationella målet att maten inom 
kommunens verksamheter ska vara ekologiskt/
och eller lokalproducerad.

 Minska matsvinnet från de kommunala 
verksamheterna samt att matavfallssortering 
genomförs.

 Arbeta för att Åsbergstunneln byggs.

 Utreda gratis kolletivtrafik för unga.

 Förlänga gatubelysningstiderna på helgerna.

Vi arbetar för att 

De fysiska miljöerna vi rör oss i till vardags har såväl en 
funktionell betydelse som att det påverkar hur Örnsköldsvik 
uppfattas ur ett estetiskt perspektiv. Vi ska fortsätta på ett 
medvetet sätt planera och bygga ett samhälle som kan möta 
framtidens förändringar i klimatet. Det gäller såväl gator,  
vägar, grönområden och inte minst tillgången på bra och 
tryggt boende i livets olika skeenden är viktigt.

Trygghet och hälsa är avgörande faktorer för den sociala 
hållbarheten. Ur ett folkhälsoperspektiv är det särskilt ange-
läget att vi lyfter frågor kring barnens hälsa. För att bygga 
ett hållbart samhälle är det grundläggande att vi människor 
mår bra. Därför är det också viktigt att stärka insatserna kring 
psykisk ohälsa och ge föräldrar stöd inte minst i kampen mot 
drogerna.

”När du som mest behöver stöd och hjälp 
ska samhället vara som starkast”



     Vi arbetar vidare för att 
 Fortsätta fiberutbyggnaden.

 Fullfölja upptändning av gatubelysning.

 Fler servicepunkter kommer till.

 Det byggs bostäder i hela kommunen.
 Renovera simhallen i Köpmanholmen.

 Stödja Anundsjö IF i bygget av en allaktivitetshall 
i Bredbyn.

 Stödja Björna IF i bygget av en allaktivitetshall i 
Björna.

 Fördubbla byskötselpengen.

 Öka stadskärnans attraktivitet.

 Handeln i centrum stärks.

 Utveckla ett ännu starkare samarbete i 
Umeåregionen.

 Med avstamp från Kulturhuvudstadsåret utvecklar 
vi kulturen tillsammans.

Bygd och stad i balans 
i en gemensam och stark region
Jobb och företag skapas där kunskap och goda kommunika-
tioner finns. Vår arbetsmarknad kräver god tillgång till arbets-
kraft och på samma gång behöver arbetssökande tillgång till 
en större arbetsmarknad. Med Botniabanan och satsningen  
på Kunskapsnod Örnsköldsvik förbättras möjligheterna för 
tillväxt och hållbar utveckling. Det samarbete som vi i Umeå-
regionen inlett utvecklar en gemensam och stark arbetsmark-
nadsregion.

Örnsköldsvik har prisats av Hela Sverige ska leva för ett stra-
tegiskt arbete för landsbygdsutveckling. Det arbetet fortsätter 
med full kraft och utifrån tanken en bygd och stad i balans. 
En attraktiv stadskärna med starka serviceorter som ger kraft 
till utveckling i hela kommunen. Ett särskilt program för den 
fortsatta satsningen på vår landsbygd har nyligen slagits fast. 
Med stöd i det programmet kraftsamlar vi kring vår lands-
bygd.

”Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik,  
en hållbar och tillgänglig kommun med ung  

tillväxt – att leva i, att arbeta i och att besöka.”



Den Socialdemokratiska politiken på kommunal nivå 
går hand i hand med den nationella Socialdemokra-
tiska politiken som prioriterar satsningar på jobb, 
skola och välfärd framför skattesänkningar. 

Tillsammans med en Socialdemokratisk regering ges 
kommunen bättre förutsättningar för att höja lärar- 
yrket och skolledarnas attraktivitet och status samt  
att höja deras löner.

Socialdemokratisk politik  
behövs i Sverige och i Örnsköldsvik
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www.socialdemokraterna.se/ovik  •  0660-600 000

Kristina Nilsson.

 Kunskapslyft i skolan och bättre 
förutsättningar för barnen.

 Större krav på utförare inom välfärd  
och skola.

 Ny arbetsförmedling med större 
möjligheter för kommunala sam-
arbetsprojekt.

 En aktiv nationell näringspolitik.

 Kunskapssatsningar på arbetssökande. 

 Ökat stöd till landsbygden.

 Satsningar för ökat bostadsbyggande.

 Infrastrukturinvesteringar i hela landet.

 Ökad forskning för nya hållbara jobb.

 Fler platser i högre utbildning.

En Socialdemokratiskt ledd regering skulle stärka  
kommunens egna satsningar genom bland annat

”Socialdemokraterna har en politik för hela landet.”

X:a Kristina  

till Riksdagen!

Glenn Nordlund Stefan Löfven


