
ÖrnsköldsviksAlliansen är ett trovärdigt
alternativ och vi kan samarbeta!

•   Vi är redo att ta ledningen för vi tycker att 
Örnsköldsvik förtjänar bättre

•   Vi tror på småskalighet, närhet och kvalitet för 
en tryggare stad att bo och leva i

•   För ett positivt företagsklimat vill vi se 
kommunen som möjliggörare

Lägg din röst för förändring
– på riktigt!



Framåt!
Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid 

Om Örnsköldsvik ska utvecklas, växa och ge en framtid till fler bygger det på att 
företagen uppmuntras att ta en större plats i samhället och samhällsutvecklingen. 
Vi inom ÖrnsköldsviksAlliansen vill nyttja kompetenser där de finns och använda 
 fler utförare av verksamheter som finansieras med skattepengar. För att 
entreprenörskapet och kreativiteten ska ges utrymme krävs en kommun som är 
möjliggörare på riktigt. Vi vill se smarta upphandlingar där vi handlar lokalt.
I vårt Örnsköldsvik prövas en mångfald av idéer och lösningar. Vi vet att det mesta 
som växer, växer underifrån. Det gäller jobben, som skapas i små och växande 
företag, såväl som förtroende. Förtroende byggs bäst när medborgare och företag 
får växa på egna vilkor utan att pressas in i samma mall. 

Bättre!
Det är dags för Örnsköldsvik

Vi vill att Örnsköldsviksborna ska få mer för sina skattepengar och vi vill att man 
inte betalar mer skatt än nödvändigt. Den senaste onödiga skattehöjningen från 
2021 vill vi återställa. 
Det är många kommuner runt om i Sverige  som styrs av allianspartier där man
prövar nya lösningar och effektivare sätt att driva kommunal verksamhet. 
Vi tror och tycker att det behöver hända även här i Örnsköldsvik. 
ÖrnsköldsviksAlliansen vill tydligt planera för tillväxt genom att peka ut områden 
för etablering av företag och nya bostäder samt ha en beredskap för utvecklad 
samhällsservice.

Trygghet!
För en trygg stad att bo och leva i 

Örnsköldsvik är en av de tryggaste städerna i Sverige och så vill vi att det ska 
förbli. Men fler unga medborgare, särskilt unga tjejer, signalerar att de inte vågar 
röra sig fritt i alla miljöer och finner obehag i att till exempel åka buss. Alla ska 
tryggt och säkert kunna röra sig i staden och kommunen utan osäkerhet och 
rädsla för att bli utsatt för kriminalitet. I Örnsköldsvik vill vi se en synlig polis 
och vi vill att socialtjänst och fritidsverksamhet arbetar mer förebyggande och 
trygghetsskapande.



Framtid!
Barn och ungdomars framgång – Örnsköldsviks framtid

En framgångsrik tillväxt- och företagarkommun kräver basservice av hög kvalitet. 
Barn och ungdomar ska mötas av bra skolmiljöer och kompetenta pedagoger. 
Vi vill skapa en gymnasieskola med ett innehåll som attraherar och som har 
nära kontakt med de lokala företagen. ÖrnsköldsviksAlliansen har länge drivit på 
för att behålla mindre skolor och förskolor samt att utveckla den pedagogiska 
barnomsorgen (dagmammor). Barnen ska ha nära till sina ”arbeten”!
Skolmiljöerna ute och inne ska uppmuntra både pedagogik, lek och rörelse men 
även ge en trygg och bra arbetsmiljö för vuxna och barn. Underhåll av befintliga 
lokaler är den bästa och billigaste investeringen. Trivsamma och kreativa inne- och 
utemiljöer är viktiga för att uppmuntra till lek och rörelse och stimulera goda vanor, 
men även för att underlätta för utepedagogik. 

En aktiv fritid; friluftsliv, idrott, kultur och e-sport, borgar för en bra uppväxtmiljö för 
de unga som ska ta Örnsköldsvik in i framtiden. 

Närhet!
God och nära vård för hela Örnsköldsvik 

Tillgång till vård och omsorg är viktigt för att vi ska känna oss trygga i Örnsköldsvik. 
Äldre ska ges möjlighet att leva ett självständigt och aktivt liv, och de ska kunna 
påverka sina livsvillkor.

Vi ser ett stort behov av vård- och omsorgsplatser på sikt och därför måste vi 
underlätta för andra aktörer än kommunen att bygga och driva omsorgsboenden. 
I Örnsköldsvik behövs en fungerande vårdkedja från skolhälsovård till BUP och 
från äldreboende till sjukhusvård. Det innebär upparbetade och enkla
rutiner mellan regionens och kommunens vårdverksamheter.



Vilka är vi?

ÖrnsköldsviksAlliansen är ett samarbete mellan Centerpartiet, 
Moderaterna och Kristdemokraterna som går för #maktskifte2022
i Örnsköldsviks kommun.

Vi har haft ett kreativt samarbete under många år, skrivit 
gemensamma budgetförslag och lärt oss att kompromissa för att 
hitta nytänkande lösningar på kommunala problem. Personerna 
som toppar våra listor har yrken och jobb av många olika slag
och kommer in i politiken med en mångfald av erfarenheter och 
kunskap om hur Örnsköldsviks potential ska tas tillvara och 
utvecklas på bästa sätt.

Följ oss på Instagram och Facebook!

Annica Jonsson Ulf Åke Oldenborg Anna-Britta Åkerlind


