
Politisk plattform 
för mandatperioden 2019 – 2022 

Vi har kommit överens om följande politiska frågor som vi gemensamt kommer att arbeta 
med under mandatperioden. Andra frågor som blir aktuella får vi arbeta oss fram till en 
gemensam hållning. Dessa samverkande partier möts i ett gruppmöte före kommunstyrelsens 
sammanträden varje månad. Om någon har annan uppfattning än vad gruppen kommer fram 
till ska denne informera om det på gruppmötet. Om man inte är med på gruppmötet följer man 
majoritetens beslut. 
Det är allas vår ambition att detta förhållningssätt ska gälla under hela perioden.  

Ekonomisk läget i kommunen 
Vi har att arbeta hårt med kommunens ekonomi under hela perioden, särskilt de första åren. 
Alla verksamheter måste genomlysas. Alla beslut måste konsekvensanalyseras. Vi måste se 
över personalbesättning och kanske anställningsstopp på kontoret. Om vi ser behov av 
åtgärder som kan underlätta ekonomin måste vi vara snabba med åtgärder.  
Vi kan aldrig spara oss totalt ur en kris – vi måste ha en fot på gasen för att få inflyttning och 
nya arbetstillfällen. Framförallt ska ekonomin och olika lösningar vara långsiktiga och ingen 
”ad hoc” lösning. 
Vi ska sträva efter en ekonomi i balans. 

Skolan 
Det är vår ambition att alla elever, föräldrar och skolans personal ska känna att dom kan tro på 
framtiden och vilja läsa vidare. Vi önskar oss behöriga lärare och en långsiktig plan för våra 
skolor. Alla skolor, 1-5, ska finnas kvar i kommunen. Vår målsättning är att i framtiden ska vi 
kunna ha 1-6 skolor i hela kommunen. Lokalerna ska hålla hög standard och vi välkomnar ny 
teknik i undervisningen. Moduler ska alltid bara vara en tillfällig lösning. Elevhälsa är viktig. 
Utemiljöer får allt större betydelse, och och det behöver vi ta tag i på alla skolor. 
Vi vill ha trygga och glada ungar! 

Kollektivtrafiken 
Kollektivtrafiken är viktig i vår kommun. Vi har flera linjer som fungerar bra, liksom  
Tågtrafiken. Vi behöver intensifiera kontakterna med  regionen i dessa frågor liksom med X-
trafik. Av  många skäl behöver kollektivtrafiken bli bättre. Inte minst mellan öst och väst.  
Den kommunala strukturen förändras, det blir flera fastboende längs kusten till exempel. 
Vi vill ha bussar som är fulla och inte tomma. 

Ungdomsfrågor 
En idrottshall i Bergsjö står högt på vår åtgärdslista. Har man ett högstadie så bör man ha en 
bra idrottshall. Utrymme för ungdomsgård/eller annan lokal behöver finnas i alla 
kommundelar. Ungdomskortet behöver utvärderas. Och vi behöver lägga resurser på att de 
olika miljöerna i Nordanstig och våra grannstäder har trygga miljöer.  
Vi vill ha glada och kreativa ungd 

Boende för äldre 



Trygghetsboende är viktigt för att våra äldre ska trivas och få ett bra socialt liv. Vi vet redan 
att drömmen om trygghetsboende blir verklighet i Harmånger och Bergsjö. Även i Gnarp 
behövs ett trygghetsboende. Rom byggdes inte på en dag – så är det också med detta men vi 
ser möjligheter att detta under perioden blir verklighet.  
Vi ser ingen anledning att förändra våra särskilda boenden utan vill först se hur 
trygghetsboendena kommer att fungera.  
Vi vill ha trygga boenden för alla äldre! 

Näringslivsfrågor 
Rak och intensifierad kommunikation mellan Närlingslivet och kommunen är viktigt, 
det vill vi utveckla. Bra industrimark. Bra infrastruktur. (vägar o vatten o dyl). 
Näringslivsrådet och Företagsföreningen ska spela en tyngre roll i arbetet med infrastrukturen.  
En näringslivschef är nödvändig för att klara daglig kontakt och utåtriktad verksamhet och för 
att få flera företag att flytta hit. En dörr in är fortfarande viktigt för alla företagare men kanske 
särskilt för nyetableringar. 
Mångfald och småskalighet är en tillväxtfaktor i vår kommun. 

Bostäder 
Att bygga och underhålla våra hyreshus blir allt viktigare ju äldre beståndet blir. Att det finns 
hyresrätter att tillgå är viktigt. Dom bostadshus som finns i det kommunala bostadsbolaget bör 
vara handikappanpassade. Ägardirektiven för bostadsbolaget bör ses över varje mandatperiod. 
Vi vill att det ska finnas trevliga hyresrätter men har inget emot privata alternativ. 

Miljö 
Vi ska bygga fler solceller på kommunala byggnader. Öka antalet laddstationer vid 
kommunala fastigheter. Genom information och utbildning stimulera andra att satsa på 
solceller. 
Vi vill bli bättre i vårt miljöengagemang. 

Andra frågor som vi gemensamt kommer att prioritera; 
• Vi ska vara bra arbetsgivare 
• Vi vill ha närhet till polis 
• Fortsatt arbete med detaljplaner 
• Sopsortering 
• Närproducerat ska prioriteras i egna kök 
• Ägarstyrning av kommunala bolag 

Bergsjö i November 2018 

Ola Wigg Socialdemokraterna 
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