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Vänsterpartiet  

Örnsköldsvik 

  
 

  

Ett jämlikt Örnsköldsvik för alla! 

Valplattform kommunvalet 2018 

 

 

Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla  

– inte bara för de rikaste.  

Med vår politik vill vi skapa ett jämlikt och jämställt samhälle med solidarisk fördelning, 
social utjämning och ekologiskt förhållningssätt till miljö och natur. Vi vill motverka 
diskriminering, rasism och de ökande klassklyftorna – i Sverige, i Västernorrland och i 
Örnsköldsvik. 

En välfärd som fungerar är en förutsättning för många människors frihet. Du ska kunna lita 
på att ditt barn får en bra utbildning i skolan, att dina föräldrar får vård och omsorg på 
äldreboendet och på att du får bästa möjliga vård när du är sjuk.  

Örnsköldsvik är en del av världen. Vi påverkas av den utveckling som skapar efterfrågan på 
de produkter som tillverkas i kommunen. Allt fler människor från andra länder besöker Höga 
Kusten-området. Men även krig och terrorhandlingar påverkar oss. För Vänsterpartiet är det 
självklart att vårt land och vår kommun solidariskt ska ta emot de personer som kommer hit 
och har behov av skydd. Just nu är de ensamkommande ungdomar som kommit hit särskilt 
utsatta. Om vi ger dem möjlighet till utbildning och ett bra liv här kommer de att bli en 
resurs för vår kommun. 

En stark och bra välfärd som finansieras gemensamt genom skattesystemet är ett 
fundament i ett jämlikt samhälle. Det omfördelar resurser från rik till fattig. Det omfördelar 
mellan olika faser i livet. Vi vill bygga en stark välfärd som alla människor har samma tillgång 
till. Det handlar om att göra livet bättre för dem som bäst behöver det.  

Kommunens ekonomi hänger nära samman med regeringens politik. Med ett starkare 
Vänsterparti i riksdagen och en rödgrön regering förbättras kommunens ekonomi. Behovet 
av en kommunal skattehöjning blir då mindre.  

Vänsterpartiet har en politik för en välfärd utan vinstintressen, där varje skattekrona går till 
verksamheterna. Där behoven inom vård, skola och omsorg styr budgeten, inte tvärtom. De 
förslag vi lägger syftar alltid till att minska klyftor och öka jämlikheten.  

Vi i Vänsterpartiet är beredda att nu ta ett större ansvar för att leda Örnsköldsviks kommun i 
en förbättrad dialog mellan politiker och medborgare.  
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Örnsköldsvik 

  
 

 

Miljö och klimat   

 

Att motverka klimatförändringarna är den viktigaste frågan inom alla samhällsområden.  

För att avvärja klimathotet måste samhällets strukturer förändras, det räcker inte med de 
individuella insatser vi alla gör genom sopsortering, miljömedveten konsumtion och annat. 
Det ska alltid vara enklare och billigare att välja det miljövänliga alternativet och därför 
måste kollektivtrafiken vara fossilfri, billig och väl utbyggd.  

Vi är stolta över att ha kunnat införa avgiftsfria bussar för våra ungdomar. Nu är det dags för 
de äldre. Det ska vara enkelt att ställa bilen hemma och ta bussen istället, att pendla till 
jobbet eller studier. På landsbygden behöver nya former av kollektivtrafik och samåkning 
utvecklas och prövas. Fler fria pendlingsparkeringar behövs. Vi vill att kommunen åter ska 
driva busstrafiken i egen regi. 

I alla politiska beslut måste vi ta hänsyn till klimat och hållbarhet. Vi vill utveckla 
kretsloppstänkandet, både på landet och i staden.  

För att förbättra stadsluften ska kommunen kraftfullt driva på att Åsbergstunneln byggs. 
Detta bidrar också till att minska det övergripande klimathotet. Av samma skäl ska 
kommunen också påverka att järnvägstrafiken går att lita på, att dubbelspår byggs på 
Ostkustbanan Gävle-Härnösand och att Ådalsbanan Nyland-Långsele rustas upp mellan 
Botniabanan och Norra stambanan. Vi vill också pröva om en tågreparationsverkstad med 
avisningsanläggning kan byggas vid kombiterminalen i Arnäs. 

Vänsterpartiet vill se en hållbar utveckling av nya samhällsnyttiga skogsbaserade produkter 
som ersätter fossilbaserade produkter och bränslen. Örnsköldsviks bioindustri har stora 
möjligheter att spela en avgörande roll för omställningen av vårt samhälle utifrån klimatets 
behov.  

En snabb minskning av klimatskadliga utsläpp är alltid prioriterat. Därför vill vi att 
kommunen gör en satsning på solceller.  

 

Vänsterpartiet vill 
 

• Minska bilberoendet genom att utveckla kollektivtrafiken och på sikt 
göra den avgiftsfri för alla. 

• Återföra den kommunala busstrafiken i egen regi. 

• Bygga fler cykel- och gångvägar och pendelparkeringar, väl 
underhållna. 

• Verka för att järnvägen ska gå att lita på och byggs ut. 
• Sätta upp solceller på kommunens och Övikhems byggnader där det är 

möjligt. 
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Skolan 

 

Alla barn har rätt till en bra start i livet.  

Forskning visar att förskolan verkar socialt utjämnande. Tidiga insatser i förskolan, inkl. 
särskolan, är samhällsekonomiskt mycket lönsamma och har stor betydelse för att främja 
god hälsa, speciellt för barn i utsatta familjer. Det förutsätter att vi i Örnsköldsvik har bra 
förskolor med rätt bemanning och personal med hög kompetens.  

Det är mycket positivt att antalet elever i våra skolor har ökat. Men det innebär också att vi 
har brist på legitimerade lärare och på skollokaler. Lokalstandarden är inte bra på en del 
skolor. Detta riskerar våra barns framtid. Vi behöver nya lösningar för att kunna anställa 
behöriga lärare. Barn och lärare ska ha samma rätt till bra lokaler och arbetsmiljö och kunna 
påverka verksamheten som andra kommunanställda.  

I våra skolor ska barn från olika bostadsområden och från olika hemförhållanden mötas på 
samma villkor. De praktiska och estetiska ämnena och skolbiblioteken är också viktiga för att 
ge alla barn samma möjligheter och motverka segregation och diskriminering. Barn och unga 
med behov av särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt. Självklart ser de vuxna på skolan 
till att det är nolltolerans mot mobbning, sexuella trakasserier och rasistiska påhopp. 

Skattepengar för skola och förskola ska inte gå till företag som är ute efter att ta ut vinst! 

 

Vänsterpartiet vill 
 

• Utveckla särskolan till att gälla även förskoletiden. 

• Se över antalet barn i barngrupperna i förskolan till max 12 barn i 
småbarnsgrupp 1-3 år och max 15 barn i grupp 3-5 år. 

• Inrätta studietjänster där ej behöriga lärarvikarier anställs så att de kan 
kombinera lärarutbildning med lärarjobbet.  

• Prioritera att skolorna har bra lokaler. 

• Motverka segregering och ge alla barn möjligheter att utvecklas utifrån 
sina förutsättningar 
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Örnsköldsvik 

  
 

 

Vård, omsorg och sociala insatser 

 

Antalet äldre ökar och därmed också personer med ett ökat vård- och omsorgsbehov.  
Det är behoven som ska styra vilka resurser som tillförs. Idag bedrivs vård- och omsorg av 
både kommunen och Region Västernorrland. Vänsterpartiet vill att de bildar en gemensam 
organisation – s k sammanhållet vårdområde – där sjukhus, primärvård och kommun finns i 
samma organisation. Det minskar risken för att patienter kommer i kläm, ger en bättre och 
sammanhållen vård och också förutsättningar att minska kostnader.  

Genom förebyggande folkhälsoarbete minskar risken för sjukdom. För personer som riskerar 
sociala problem av olika slag är också tidiga stödinsatser mest verkningsfulla. Inom dessa 
områden behöver kommunen samverka med vården och andra aktörer.   Vi vill pröva att 
finansiera sådana tidiga insatser som s k sociala investeringar, dvs på samma sätt som 
investeringar i t ex byggnader. 

Även inom den kommunala vården och omsorgen och inom socialtjänsten är det en 
avgörande framtidsfråga att klara rekryteringen av personal.  Därför prioriterar 
Vänsterpartiet personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor. För att klara 
kompetensförsörjningen på sikt ska kommunen anställa de vikarier som arbetat i 
verksamheten mer än ett år. 

Skattepengar för vård- och omsorg ska inte gå till företag som är ute efter att ta ut vinst. 

 

Vänsterpartiet vill 
 

• Bilda ett sammanhållet vårdområde som ansvarar för hela vårdkedjan 
med hemsjukvård, omsorg, primärvård och sjukhusvård. 

• Fortsätta arbetet i hemtjänsten med att öka kontinuiteten så att den 
äldre träffar så få personer som möjligt. 

• Pröva att genomföra tidiga insatser i samverkan i form av sociala 
investeringar. 

• Erbjuda fast heltidsanställning till de vikarier i omsorgen för äldre och 
funktionsnedsatta som arbetat mer än ett år. 
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Kultur och fritid 

 

Kultur och fritidsaktiviteter är en viktig del av livet som främjar folkhälsa, personlig 
utveckling och demokratisering.  Vi vill utveckla kulturen, idrotts- och friluftslivet i Ö-vik 
genom att ge alla som vill chansen att testa, utöva, utveckla och uppleva denna viktiga del av 
livet.  

Örnsköldsvik ligger i absoluta framkanten bland landets frilufts- och turismkommuner. Vi har 
fantastiska förutsättningar för friluftsliv och naturupplevelser både i kust och inland. Det är 
viktigt att vi nu prioriterar att underhålla och utveckla de befintliga kommunala 
anläggningarna.   

Våra föreningar är en viktig del av kulturlivet och idrotten och behöver god ekonomi och 
lämpliga lokaler.  Kommunens stöd till kultur- och fritidsaktiviteter som verkar inom 
kommunal regi och i föreningslivet ska vara rättvist och följas upp enligt tydliga spelregler. 
Stöd till bredd- och ungdomsverksamhet som kulturskolan, KomTek och ungdomsidrott är 
viktigast.  

Aktiviteter, lokaler och andra mötesplatser där människor med olika bakgrunder träffas, 
umgås och utövar gemensamma intressen är viktiga för att motverka segregation och 
förutfattade meningar om andra. De skapar möjligheter för både Örnsköldsvik som plats och 
oss som individer att växa genom den mångfald av erfarenheter och kompetenser vi har 
tillsammans. Speciellt viktigt är detta för barn och ungdomar. De barn som inte har egen 
utrustning ska kunna låna t ex musikinstrument eller idrottsutrustning av kommunen. 

Fritidsgårdarna och biblioteken har en viktig roll att fylla i ett demokratiskt samhälle. Alla 
skolor ska ha ett skolbibliotek med tillgång till bibliotekarie.  Ett kulturhus kan vara ett bra 
sätt att både förbättra förutsättningarna för kulturskolan, kulturutövarna och evenemang 
och skapa plats och möjlighet för helt nya kulturformer. Men en eventuell satsning får inte 
gå ut över den kultur och de föreningar som redan finns. 

 

Vänsterpartiet vill 
 

• Utveckla Örnsköldsvik och motverka segregation genom mötesplatser 
där människor med olika bakgrunder träffas, umgås och utövar 
gemensamma intressen. 

• Att de lokaler som används där kultur- och fritidsverksamhet utövas är 
tillgängliga så alla kan delta och känner sig välkomna. 

• Ge barn som inte har egen utrustning möjlighet att låna 
musikinstrument eller idrottsutrustning. 

• Att alla skolor har skolbibliotek med tillgång till bibliotekarie. 

• Satsa på fritidsgårdar för all ungdom i kommunen. 
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Arbetsliv och företag 

 
En av de viktigaste arbetsmarknadsfrågorna är kompetensförsörjningen.  
Många har idag svårt att få ett arbete samtidigt som det är brist på utbildad arbetskraft inom 
flera områden. Då behövs bl a stora nödvändiga samhällsinvesteringar, god tillgång till bra 
utbildning för unga och vuxna med möjligheter till högre utbildning och kvalificerade 
yrkesutbildningar. 

I en situation med brist på arbetskraft och att många personer har svårt att orka med en 
pressande arbetssituation måste företagen och de offentliga arbetsgivarna se över 
arbetsvillkor och arbetstider för att kunna rekrytera och behålla personal. Vänsterpartiet 
anser att en arbetstidsförkortning med målet 6 timmars arbetsdag är nödvändig och vill att 
kommunen nu börjar genom försök med förkortad arbetstid på några arbetsplatser. 

Örnsköldsvik ska konkurrera genom kunskap och hög produktivitet, inte genom lägre löner 
och sämre villkor. Genom en inkluderande arbetsmarknad som ger möjlighet till jobb även 
till de som behöver utbildning, har en funktionsnedsättning eller inte klarar språket helt 
motverkar vi olika former av utanförskap. 

Genom den ökade inflyttningen de senaste åren har Örnsköldsvik nu goda utvecklings-
möjligheter genom fler personer som vill arbeta och bidra till samhällsutvecklingen. 
Kommunen ska samverka nära med Arbetsförmedlingen och föreningslivet för att de som är 
nya i Sverige ska ha goda möjligheter att lära sig det svenska språket och hur det svenska 
samhället fungerar, om möjligt kombinerat med yrkesutbildning eller arbete.  

Kommunens egna förvaltningar och bolag ska vara föredömen när det gäller att ge personer, 
som har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden möjligheter till praktik eller 
anställning. Extratjänster (eller motsvarande) ger goda möjligheter till detta.  

Örnsköldsvik måste fortsätta utvecklas som en kunskapsdriven kommun.  Vänsterpartiet vill 
att kommunen fortsätter att arbeta nära företagen och deras organisationer. Särskilt viktigt 
är att ge goda förutsättningar till små och medelstora företag som i samverkan med 
kommunen kan ta tillvara forskning och möta miljöbehoven. Det ger ett näringsliv som 
verkar för Örnsköldsviks bästa och som fortsatt kan vara en stark exportaktör.  

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta behöver hjälp på traven. Kommunen ska aktivt 
möjliggöra en utveckling av bioindustrin, bl a genom planering för ökat bostadsbyggande och 
satsningar inom skolan. 
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Vänsterpartiet vill 
 

• Påbörja försök med 6-timmars arbetsdag/förkortad arbetstid på minst 
en kommunal verksamhetsenhet under mandatperioden. 

• Skapa ökade möjligheter till anställningar inom kommunen för 
personer med olika funktionsvariationer  

• Höja habiliteringsersättningen. 

• Utveckla utbildningen om hur det svenska samhället fungerar och i 
svenska för nya örnsköldsviksbor från andra länder. 

• Använda extra-tjänster och liknande möjligheter på ett offensivt sätt 
för personer som behöver särskilt stöd för att komma in på 
arbetsmarknaden.  

• Prioritera stöd till små och medelstora företag. 

• Möjliggöra en utveckling av bioindustrin. 
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Landsbygd 

 

Örnsköldsviks kommun är en kommun där det finns möjlighet att skapa ett gott liv för alla. 

Av de tio rikaste kommunerna i Sverige finns åtta i Stockholms län. Alla de tio fattigaste 
ligger på landsbygden. Sverige ska vara ett land som håller ihop. Våra gemensamma 
rikedomar skapas av hela landets resurser och hela landets arbete. 

För att människor ska kunna bo och verka på landsbygden över huvud taget är en utbyggd 
offentlig infrastruktur en förutsättning. Vänsterpartiet driver att staten ska ta ansvar för att 
det ska finnas nödvändiga resurser i hela landet. Marknaden kommer inte att lösa detta. Ett 
exempel är vägnätet, som ska vara bra även på landsbygden och betalas solidariskt av alla. 
Ansvaret får inte – som nu diskuteras inom Trafikverket – flyttas över till de som bor på 
landsbygden. Det gamla telenätet kan inte stängas ner om inte faktiskt fungerande alternativ 
finns. Postgången måste fungera för alla i hela kommunen., inte minst för företagandets 
skull. Bredband måste nå även de glest bebodda områdena.  

Kommunen ska aktivt bevaka att staten tar sitt ansvar. Den kan och ska också göra egna 
insatser, t ex genom att kreativt utforma sin upphandlingsverksamhet så att lokala företag 
och matproducenter kan konkurrera. En möjlighet är att kommunen har egna djur, som 
lokala jordbrukare är värdföretag för. En annan att i upphandlingen lägga in krav om 
möjlighet för studiebesök från våra skolor. 

Övik Energi ska ta ansvaret för att alla boende och verksamheter får tillgång till fungerande 
bredband. Övikshem ska skapa boendemöjligheter även på landsbygden för både ungdomar, 
som söker sitt första boende, och äldre som behöver flytta från sin bostad. Skolorna utanför 
centrala Örnsköldsvik måste ges goda förutsättningar för sin undervisning.  

 

Vänsterpartiet vill 
 

• Att bredband ska vara en rättighet och möjlighet för alla oavsett var 
man bor. 

• Att kommunen och Övikshem ska underlätta för bostadsbyggande 
utanför centrum. 

• Att kommunens upphandling används så att lokala företag på 
landsbygden kan konkurrera. 

• Att kommunen aktivt påverkar staten att ta sitt ansvar för 
landsbygdens infrastruktur 
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Bostäder 

 

Det finns ett stort behov av hyresrätter med rimliga boendekostnader i hela kommunen.  
Vi vill att det byggs efter invånarnas behov och kommunen ska därför underlätta för 
byggande och generationsväxling utanför centrum. Idag försvårar bankerna för de som vill 
bygga där.  

För att motverka segregation, underlätta generationsväxling och bidra till ett mer jämlikt 
boende vill vi se mer blandad bebyggelse i alla stadsdelar och byar. Hyresrätter, 
bostadsrätter och villor ska få plats inom samma område. Sammanhängande grönområden 
och våra friluftsområden ska bevaras och utvecklas. Alla invånare ska ha tillgång till våra fina 
strandnära miljöer, även i staden. 

Örnsköldsviks kommun måste följa ett hållbarhetstänk kring de bostadsområden som ska 
byggas. Att bygga i trä bidrar till bättre klimat. 

 

Vänsterpartiet vill 
 

• Ge Övikshem i uppdrag att bygga ekologiskt och ekonomiskt hållbara 
hyresrätter i hela kommunen samt att pröva möjligheten att köpa in 
och hyra ut bostäder i inlandsbyarna. 

• Tillsammans med den lokala sparbanken ta fram borgenslån för att 
möjliggöra och stimulera byggandet på landsbygden. 

• Motverka segregationen genom blandad bebyggelse med hyresrätter, 
bostadsrätter och villor. 

• Bevaka att vi alla har fortsatt tillgång till våra fina grönområden och 
strandnära miljöer. 

• Verka för att trygghetsboenden ska finnas i alla kommunens tätorter. 
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Ett jämställt samhälle  

 

Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar på alla områden. 
Även om Sverige och Örnsköldsviks kommun har kommit relativt långt i jämställdhetsarbetet 
så finns det mycket kvar att göra.  

På en ojämställd arbetsmarknad får kvinnor en sämre löneutveckling och på sikt en lägre 
pension. En fundamental förändring på arbetsmarknaden som krävs om kvinnor och män ska 
bli jämställda är rätten till heltid. Inom t ex Välfärdsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun 
arbetar övervägande kvinnor och endast 49% har en heltidsanställning. 

#MeToo-rörelsen belyser tydligt att viktiga förändringar behövs för att män och kvinnor ska 
kunna leva tillsammans på lika villkor och där kvinnor inte ska behöva värja sig mot det 
sexualiserade våld som idag finns utbrett i samhället. 

 

Vänsterpartiet vill 
 

• Genomföra att fast anställning på heltid är norm och utan delade turer 
eller extra långa arbetspass på helgerna. 

• Utveckla arbetet i skolan med sex- och samlevnadsundervisning och för 
att motverka stereotypa föreställningar om människan.  

• Införa utbildning i feministiskt självförsvar för alla flickor från årskurs 7. 

 

 

 

  

 


