Pressmeddelande - Liberalerna vill se folkomröstning om länsbyte
Liberalerna Örnsköldsvik vill se lärarassistenter i skolan och mindre barn- och elevgrupper.
- Utbildning är din viktigaste investering, konstaterar Magnus Melin, partiets förstanamn till
kommunfullmäktige.
Andra frågor som partiet lyfter i sitt program för valet (valmanifest) är vikten av att
kommunen kontrollerar och följer upp hur skattekronorna används och att det hålls en
folkomröstning om byte av län.
Magnus Melin konstaterar att utbildning är en viktig investering som ska löna sig. Liberalerna
föreslår därför att skolans personal ges mer tid och stöd genom t.ex. lärarassistenter men även att
barn- och elevgrupperna minskar.
- Var barn måste få bästa möjliga förutsättningar i skolan, säger Magnus Melin. Vi vill se bra
arbetsmiljö, men även att elevernas behov uppmärksammas genom tidiga betyg och tidig tillgång
till elevhälsan.
Vardagsproblem i botten
Liberalernas program, valmanifest, har mejslats ut av medlemmarna under en längre tid.
- Vi har utgått från medlemmarnas behov, vad saknar vi? Vad skapar problem? berättar Erica
Markusson som är ordförande i Liberalerna Örnsköldsvik.
- För mig är det t.ex. ett stort problem om jag måste ta bilen till möten i Sundsvall för att tåget inte
gått att lita på, säger Erica Markusson och förklarar att Liberalerna vill se investeringar i
infrastruktur på land och hav för att möta industrins framtida behov i hela regionen och Europa.
Erica Markusson konstaterar att det är absolut nödvändigt att arbetsregionen håller ihop från
Sundsvall till Umeå.
- Arbetsregionen måste hålla ihop för att vi ska kunna behålla arbetstillfällen, befolkning och
nödvändiga skatteintäkter.
Folkomröstning om länsbyte
Liberalerna la under 2017 ett förslag till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningar och
konsekvenser av att byta län till Västerbotten. Nu går partiet ett steg längre.
- Vi vill se en folkomröstning om att byta län, säger Magnus Melin.
- Självklart vill vi invänta den utredning som fullmäktige bifallit, men utifrån denna så måste våra
medborgare få möjlighet att göra sin röst hörd.
Vill vara först ut att lägga ned Arbetsförmedlingen
Under landsmötet 2017 tog Liberalerna beslut om att verka för att avveckla Arbetsförmedlingen,
Örnsköldsviks liberaler tar ett steg längre.
- Vi ska vara först i kön med att lägga ned Arbetsförmedlingen förklarar Magnus Melin och
konstaterar att Örnsköldsvik redan idag har ett näringsliv som aktivt bidrar med att förmedla
arbetsplatser.
- Vi vill även se att näringslivet tar på sig ledartröjan för att skapa ett rekryteringscenter för global
rekrytering.
Var skattekrona ska följas upp
Liberalerna går till val tillsammans med Alliansen i Örnsköldsvik (Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna) för att få väljarnas stöd att styra Örnsköldsvik.
- Vi är i grunden fyra olika partier, men vi ser en styrka i att samarbeta med varandra, säger Magnus
Melin men berättar att det finns det vissa frågor som de aldrig tummar på i något samarbete,

- Framförallt respekten för var och ens frihet där vi är bedrövade över utvecklingen inom LSS.
Andra frågor vi aldrig släpper är kommunens ansvar att följa upp att dina skattekronor gör nytta
eller betydelsen av mångfald och jämlikhet.
För kompletterande frågor kan ni ringa eller maila:
Ordf: Erica Markusson: 0703-75 03 19 eller 0703-730 334, erica.markusson@liberalerna.se
Gruppledare: Magnus Melin: 0702-74 90 55, magnus.melin@liberalerna.se

