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Vänsterpartiets prioriterade huvudfrågor:

1.En satsning på miljön genom ett långsiktigt försök
med avgiftsfri kollektivtrafik.

2.Mer resurser till skolan och äldreomsorgen för fler 
anställda och högre kvalitet. 
Inga privata vinster inom skola och äldreomsorgen
– Välfärden är inte till salu.

3.Kamp mot arbetslösheten!



Ett grönare och mera öppet Örnsköldsvik
genom en rödare majoritet

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi vill omfördela makt och 
resurser så att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka 
samhället och sina egna liv.

Örnsköldsvik är en bra kommun att leva i. Vi i Vänsterpartiet vill ta ansvar för 
att kommunen ska utvecklas vidare och kunna möta de stora utmaningar som
vi står inför – klimatkrisen, ojämlikheten, arbetslösheten, de ökande 
klassklyftorna, rasismen och orättvisorna mellan kvinnor och män.

Varje skattekrona ska satsas där den gör störst nytta utifrån behoven. 
Behoven i verksamheten och för underhåll är så stora att effektiviseringar inte
räcker. Med en ny riksdagsmajoritet kommer  kommunens ekonomi att 
förbättras men vi är beredda att om det är nödvändigt höja skatten under 
mandatperioden.

Kommunens egen verksamhet och samverkan med förenings- och näringsliv 
skall vara öppen och rättvis. Med Vänsterpartiet som en starkare part i en 
röd-röd majoritet garanteras ökad dialog och lyhördhet mellan politiker och 
medborgarna.



Miljö och klimat
I alla politiska beslut måste nu hänsyn tas till klimat och hållbarhet. Örnsköldsviks 
kommun ska gå i spetsen för att minska klimatbelastningen. 

• Minska vårt bilberoende genom ett långsiktigt försök med en avgiftsfri och tätare 
kollektivtrafik.

• Fler cykel- och promenadvägar, som prioriteras vid snöröjning.

• Verka för mer lokalproducerad och ekologisk mat i omsorgen och skolan.

Skolan
Örnsköldsvik ska ha en bra skola. Genom att ge den demokratiskt styrda offentliga 
skolan större resurser kan vi höja verksamhetens kvalitet, minska ojämlikhet och 
skapa fler jobb. 
Inga skattepengar för skola och förskola ska gå till företag, som är ute efter att ta ut 
vinst.

• Öka grundbemanningen och heltidsanställ vikarier i lokala vikariepooler så att 
lärare, förskollärare och fritidspedagoger har bra förutsättningar att undervisa och 
stötta barnen och en god arbetsmiljö.

• Säkra resurser till läromedel, undervisningsmaterial och verksamhetsanpassade 
lokaler. Skolledare och lärare måste kunna göra ett professionellt jobb.

• Barngruppernas storlek måste möjliggöra en god lärmiljö. Inför en maxgräns på 15 
barn på förskolan.

Vård och omsorg
Antalet äldre och personer med vård- och omsorgsbehov ökar. Genom att ge den 
demokratiskt styrda kommunala vården och omsorgen större resurser kan vi höja 
verksamhetens kvalitet, minska ojämlikhet och skapa fler jobb. 
Inga skattepengar för vård och omsorg ska gå till företag, som är ute efter att ta ut 
vinst.  

1. Öka grundbemanningen och heltidsanställ vikarier i lokala vikariepooler så att 
personalen har bra förutsättningar att ge god vård och omsorg och en god 
arbetsmiljö.

2. Vi säger nej till LOV inom hemtjänsten. Öka i stället omsorgstagarnas inflytande 
över kommunens insatser och  ge dem egna timmar att bestämma över.

3. Verka för utökad rätt till omsorg på det egna modersmål!et.



Arbetslösheten
Staten är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken men kommunen är också en viktig 
aktör på arbetsmarknaden. Kommunen behöver öka insatserna för att i samverkan 
med Arbetsförmedlingen minska arbetslösheten och då särskilt prioritera de unga.

• Inrätta kommunala ungdomsjobb. Öka de uppsökande insatserna för de arbetslösa 
ungdomar som varken går i skolan, har praktik eller söker arbete. Inga ungdomar 
ska gå arbetslösa mer än 90 dagar.

• Fasa ut Fas 3 och inrätta ”arbetsmarknadsjobb” för personer som är 
långtidsarbetslösa eller har försörjningsstöd p.g.a. den försämrade a-kassan. 
Jobben kan vara inom sociala företag och föreningar eller för att avlasta ordinarie 
personal inom kommunen.   

• Skapa ökade möjligheter till anställningar inom kommunen för personer som har 
nedsatt arbetsförmåga p.g.a. en funktionsnedsättning. 

Kultur och fritid 
Vänsterpartiet vill att kommunen i samverkan med föreningslivet, folkbildningen 
och kulturarbetarna ökar kulturens utrymme i Örnsköldsvik. 
Kommunens stöd till föreningslivet ska vara rättvist samt fördelas och följas upp 
utifrån tydliga spelregler. Stöd till bredd- och ungdomsverksamhet är viktigast.

• Gör om Sliperiet till ett rent kulturhus där olika kulturverksamheter kan samverka.

• Gör en storsatsning på fritidsgårdar.

• Ordna fler offentliga anslagstavlor som är öppna för fri affischering.

Motverka all diskriminering
Ett rättvist och jämlikt samhälle är för Vänsterpartiet ett samhälle, som är fritt från 
diskriminering. Ingen ska drabbas av hat eller diskriminering pga etnisk bakgrund, 
hud- och hårfärg, religion, religiös eller kulturell klädsel, funktionsnedsättning eller 
sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck. Familjer ser olika ut och bildas 
på olika sätt. Alla ska bemötas med kunskap och respekt oavsett hur man lever sitt 
liv.

• Öka stödet till HBTQ-personer inom kommunen. HBT-certifiera kommunens 
förvaltningar under mandatperioden.

• Gör en översyn av tillgängligheten i offentliga lokaler.

• Föreningar ska, för att kunna beviljas föreningsbidrag, arbeta aktivt mot 
diskriminering.



Integration och mångfald
Invandring är en positiv kraft för vårt samhälle och vi är stolta över att människor 
som tvingats fly välkomnas  på ett bra sätt av kommunens innevånare och 
föreningar. 
Det viktigaste för en fungerande integration är fler jobb, fler bostäder som folk har 
råd att bo i och en likvärdig skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande 
sätt. 

• Ge asylsökande svenskundervisning och samhällsorientering från dag ett i Sverige.

• Säkra tillräckliga resurser till SFI/yrkessvenska för att genomföra utbildning på flera 
platser i kommunen.

• Stöd aktiviteter och mötesplatser med personal där boende med olika bakgrunder 
och erfarenheter möts, t ex Mångkulturellt centrum och mötesplatserna i Mellansel, 
Björna, Långviksmon och Trehörningsjö.

Företag och näringsliv
Nolaskogs finns många framgångsrika företag inom många branscher. Nya jobb 
tillkommer idag främst i de mindre företagen. 
Kommunens viktigaste roll för att stödja näringslivet är att ge företagen bra 
förutsättningar genom att vi har bra skolor, kommunikationer, infrastruktur, miljö 
etc. Kommunen ska också bidra till en kreativ och innovativ miljö, som hjälper 
företagen att utvecklas på marknaden. 

• Verka för att projektet Arbetsmarknadskunskap Örnsköldsvik permanentas.

• Fortsätt satsa på samverkan med Umeå för att skapa en gemensam 
arbetsmarknadsregion.

• Utveckla kommunens upphandling  för att underlätta för lokala företag att lämna 
anbud.

Infrastruktur och fasta tillgångar 
Vi som bor i Örnsköldsvik äger gemensamt viktiga tillgångar i form av t.ex. 
bostäder, fastigheter, bolag, vägar och ledningsnät. Utförsäljning till privata 
intressen ska vara undantag och prövas öppet och noggrant. 
Det är  viktigt att vi vårdar, utvecklar och underhåller våra  tillgångar. Det finns nu ett
ackumulerat behov av underhåll p.g.a. tidigare kortsiktiga sparkrav.

• Öka insatserna för renovering av kommunens vatten- och avloppsnät utifrån en 
renoveringsplan.

• Ge Övikshem tydligt uppdrag att renovera samt bygga fler bostäder så att boendet 
för yngre och äldre underlättas och diskriminering motverkas.

• Satsa på bredbandsutbyggnaden på landsbygden.



En feministisk arbetsgivare
Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar inom alla områden. 
Kommunens arbetsgivarpolitik är ett av de viktigaste områdena eftersom 
kommunen är den största arbetsgivaren och kvinnodominansen bland personalen 
är stor. 

• Uppvärdera lönerna för de anställda inom vård, skola och omsorg.

• Påbörja under mandatperioden ett försök med 6-timmarsdag/förkortad arbetstid på 
en kommunal verksamhetsenhet.

• Gör fast anställning på heltid och utan delade turer till normen för alla anställningar 
inom kommunen.



Vänsterpartiet Örnsköldsvik
hemsida: ornskoldsvik.vansterpartiet.se
e-post: ornskoldsvik@vansterpartiet.se
tel: 073-8119400

2014 – ett år då du kan påverka framtiden!
Jämställdhet, välfärd utan vinst, human invandringspolitik, 
antirasism, rättvis arbetsmarknad, hållbar utveckling.

Vad vill du arbeta för?

I Örnsköldsvik behöver vi bli fler som påverkar. Vänsterpartiet växer
- men vi behöver bli ännu fler aktiva medlemmar.

Kom med oss! Vi gör det tillsammans!
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