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Din röst räknas
Alla dagar
Örnsköldsvik

Vi skapar möjligheter som gör dig stark
Du är för viktig för att alltid hamna efter kollektivets intressen. Det är bara du
som vet vad som ger dig livskvalitet. Din röst skapar det demokratiska
samtalet. Alla dagar.
Du förtjänar att accepteras för den du är. Det spelar ingen roll vem du är eller
var du är. Din frihet är värd att försvara.

Med en liberal politik för Örnsköldsvik
-

Är din frihet i centrum och du får göra egna val.

-

Får du förverkliga dina förslag och idéer utan konkurrens från kommunen.

-

Känner du trygghet i din vardag.

-

Får du kreativa, flexibla företrädare som följer upp att dina skattekronor
gör nytta och står upp för demokrati och öppenhet.

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik - där dina drömmar får liv
Social närvaro och socialt umgänge är viktigt genom hela livet. Du behöver
känna dig delaktig och inkluderad oavsett dina förutsättningar och oavsett
din bakgrund.

Det ställs idag orimliga krav på dina anhöriga att vara din möjliggörare och
din frihetskämpe. Det är inte okej att dina möjligheter ska strypas innan dina
drömmar fått liv.

Liberalerna skapar möjligheter för alla
-

Förmåner och stöd, såsom LSS, ska hanteras i en gränslös organisation där ingen faller
mellan stolarna.

-

Vi skapar ett allaktivitetshus för dygnets alla timmar och generationsboenden för alla åldrar.

-

Mångfald och jämlikhet ska genomsyra all kommunal verksamhet och och strategier ska
krävas för kommunala bidrag.

-

Alla som fyllt 70 år får friskvårdspeng för att skapa rörlighet och balans genom hela livet.

Örnsköldsvik

Nya möjligheter bygger
Örnsköldsviks framtid
Ditt engagemang är samhällets ryggrad och grunden för jämlika
förutsättningar och möjligheter. Din insats måste värdesättas, inte utnyttjas.

För att bygga framtidens Örnsköldsvik måste det finnas hållbara
förutsättningar, för alla. Ny klimatsmart teknik är nödvändig för kreativ
utveckling.

Örnsköldsvik byggs hållbart av Liberalerna
-

Vi uppmuntrar privata initiativ för att minska kommunens ansvar för infrastruktur.

-

Kommunala bidrag ska skapa effekt för folkhälsa och din frihet och vi stöttar
föreningslivet att hitta egen finansiering.

-

Vi skapar kreativa lösningar för hållbara transporter där kommunen agerar
kraftfullt för en förbifart Örnsköldsvik och undviker att straffa enskilda genom
t.ex. kortsiktiga förbud.

Örnsköldsvik

Utbildning för din framtid i Örnsköldsvik
Din utbildning är din viktigaste investering och ska påverka din framtid
positivt. Kvaliteten på din utbildning avgör dina möjligheter. Oavsett ditt
framtida yrke eller din framtida bostadsort behöver du tillgång till en
likvärdig förskola och skola.
Stöd och insatser ska ges tidigt. Du ska aldrig riskera att hamna mellan
stolarna.

Liberalerna skapar en värdefull utbildning i Örnsköldsvik
-

Elevernas behov uppmärksammas genom tidiga betyg, nationella prov
och tidig tillgång till elevhälsan.

-

Skolans personal ges mer tid och stöd med lärarassistenter och elevassistenter.

-

Elever får tillgång till läxhjälp m.m.

-

Vi minskar barn- och elevgrupperna och skapar mobilfria klassrum för bra arbetsmiljö.

Örnsköldsvik

Trygg framtid i Örnsköldsvik
När du är sjuk eller svag är det viktigt att få må bra och ge kraft till det som
ger energi. Vård och omsorg ska ge förtroende och trygghet.
Det du som bäst kan avgöra vilken omvårdnad som bäst passar din
livssituation. Vård i hemmet ska vara en valmöjlighet.
I livets slutskede behöver du och dina anhöriga få känna närvaro och lugn,
inte stress över omvårdnadens kvalitet.

Liberalerna ger dig trygghet
-

Trygga och billiga boenden skapas i privat och kommunal regi.

-

Det skapas hospice- och palliativa vårdplatser.

-

Du får frihet att välja aktör inom välfärden genom t.ex. LOV.

-

Kommunen står för sjuksköterskors specialisering i geriatrik och distriktsvård.

-

Ett hälsokluster för gränslös omvårdnad skapas utifrån regionens kompetens och
möjligheter (High Coast Health Cluster).

Örnsköldsvik

Ett starkt Örnsköldsvik
gör Dig starkare
Det är du som skapar Örnsköldsviks framtid. Dina visioner och dina
ambitioner. Allt är möjligt. För dig och för våra företag.

Vi tar fighten för att du ska slippa lägga energi på att hitta transportlösningar
eller bråka med myndigheter.

Liberalerna gör Örnsköldsvik starkt
-

Du kan bygga bostäder och starta verksamhet där du tycker det är mest
lämpligt – i staden, strandnära eller på landsbygden.

-

Turistentreprenörer får förutsättningar att växa och skapa arbetstillfällen genom
långsiktiga och permanenta villkor.

-

Förutsättningar finns för regionala samarbeten och din röst får höras i regionfrågan
genom en folkomröstning.

Örnsköldsvik

Vi är redo att ta över rodret
Framtidens arbetstillfällen hittar du hos företag och organisationer, i
verksamheter som gör vinster. Verksamheter som slipper lägga pengarna på
dyra kommunala avgifter eller offentlig byråkrati kan växa.
Våra verksamheter har hela världen som marknad, vårt framtida näringsliv
exporterar utanför regionen och landet.

Näringslivet får nya liberala möjligheter i Örnsköldsvik
-

Näringslivet är delaktigt och utvecklar näringslivsfrågor i ett näringslivsbolag.

-

Örnsköldsvik blir den första kommunen som klarar sig utan Arbetsförmedlingens tjänster.
Fler arbetsplatser erbjuder praktikplatser och näringslivet skapar ett rekryteringscenter
för global rekrytering,

-

Det skapas parkeringsplatser, cykelvägar och kollektivtrafik så att hela
kommunens attraktionskraft kan användas.

Örnsköldsvik

Ordning och reda i Örnsköldsvik
När du promenerar i centrala staden ska du känna dig trygg dygnets alla
timmar. Det ska även föräldern som lämnat barnet på förskolan eller
tonåringen som promenerar hem från bussen på vintern.
Ordning och reda ger trygghet. För att känna trygghet ska polis och
socialtjänst ha rätt verktyg och rätt förutsättningar att arbeta förebyggande.
Du behöver ansvarstagande vuxna som syns och föregår med gott exempel.

Liberalerna skapar trygghet i Örnsköldsvik
-

Socialtjänsten får verktyg att genom samverkan med andra kompetenssäkra
sina utredningar och insatser.

-

Kommunen skapar förutsättningar till flexibla arbetstider och distansarbete
för att få fler ansvarstagande vuxna i ungdomars närhet.

-

Vi skapar säkra, offentliga, miljöer som kan hållas öppna och tillgängliga för alla invånare.

Örnsköldsvik

Örnsköldsviks globala framtid
Bor du i Örnsköldsvik ska du ha råd att åka härifrån. Om du vill. Men du ska
även kunna stanna kvar.
Du behöver vägar, flygförbindelser och tågresor som passar dina behov. Vårt
näringsliv behöver fraktmöjligheter på land, i luft och på hav som är hållbara.
Vi behöver alla lita på att den digitala infrastrukturen är säker och kan
försvaras.

En liberal politik sätter Örnsköldsvik på världskartan
-

Trygghet, framtidstro och kompetensutveckling skapas genom att framtidens IT-försvar
placeras i regionen.

-

Fria rörligheten säkras inom EU genom mer samarbete, särskilt om social trygghet.

-

Investeringar görs i infrastruktur på land och hav för att möta industrins framtida behov i
hela regionen och Europa.

Örnsköldsvik

Kreativt och demokratiskt
Örnsköldsvik
Kommunens förvaltning är till för dig och dina behov. Eftersom ditt liv är
fullt av överraskningar måste kommunen vara lyhörd och ha förmåga att
finna unika och kreativa lösningar.

Det kräver mänskligt engagemang och långsiktig planering. Det kräver
kontroll och utvärdering av hur pengar används och resurser fördelas. Det
kräver tydlighet och servicekänsla.

Liberal politik för Örnsköldsvik ger dig inflytande
-

Den offentliga förvaltningen blir effektiv, flexibel och ändamålsinriktad.
Vi följer upp var skattekrona.

-

Kommunens anställda har närvarande och synliga chefer med korta beslutsvägar.

-

Det finns en mångfalds- och jämlikhetsplan och strategi som gör skillnad.

-

All kompetens tas tillvara, även empati, närvaro och tålamod.

Örnsköldsvik

En röst på Liberalerna
är en röst för din frihet.
Alla dagar.
Örnsköldsvik

