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Inledning och övergripande mål

Ovanåker är en välmående kommun, där innevånarnas bästa står för våra ögon inför de beslut 
som  behöver hanteras. Vi har ett rikt föreningsliv och ett starkt näringsliv som sörjer för våra 
kommunala intäkter, det medför även att alla i vår kommun bjuds möjligheter till arbete, utbildning, 
omsorg och trygghet i sin vardag. En god levnadsmiljö med kvalité är i direkt beroende av många 
delar av vårt samhälle. Med det som utgångspunkt så ser vi följande områden som viktiga i att 
fortsätta utveckla Ovanåker.

# Vår absoluta inriktning under perioden är att skatten ska ligga kvar på oförändrad nivå, i alla fall 
ingen höjning.
# Ökat invånarantal är en viktig faktor för vårt välmående, för att nå dit behöver vi prioritera 
områden såsom byggbar mark och olika former av bostäder.
# Aktivt arbeta för att stärka konkurrenskraften för vår kommun, exvis bristen på arbetskraft 
kommer fortsatt att vara en viktig fråga, för våra företag och för kommunen som stor arbetsgivare, 
där ska vi vara i framkant. 
# Samarbeten över kommungränserna kommer att bli en nyckelfaktor framåt, dock utan att 
äventyra det kommunala självbestämmandet, snarare ytterligare möjliggöra detta. Här avses inte 
bara kommunala verksamheter, men det är den delen vi kan påverka direkt.

Skola och utbildning

#  Samverkan kommun och fria alternativ inom skola och förskola  är till stor fördel för kommunen. 
Därför är det viktigt med fortsatt valfrihet inom detta område.
# Mycket arbete är gjort med lokaler, men viktigt att förstå att det är en del i konkurrenskraften om 
kompetent personal.
# Resurser till elevhälsan behöver noga följas, då vi ser ett ökat antal elever, även i yngre åldrar 
med psykisk ohälsa, där ser vi också fördelar med ett fördjupat samarbete med Region Gävleborg.
# Samverkan skola och näringsliv är viktigt, fortsätta att förfina arbetssätt, strukturer och 
mötesplatser, yrkesutbildningar är ett sådant exempel.
# Att våra elever går ut respektive nivå i skolan med godkända resultat är grunden, vilket medför 
att grunden är lagd för bra förutsättningar som vuxen, antingen för fortsatta studier, anställning eller 
eget företagande.
# Vi ser också behov av att ytterligare möjliggöra för våra ungdomar på gymnasienivå att få 
möjligheter till att bedriva UF-företag under sin studietid.
# Vi strävar och kommer att prioritera lärartätheten i grundskolan, där målsättningen är 8 lärare/
100 elever.
# Viktigt för oss är att alltid vara uppdaterade och beslutsmässiga avseende vår skolstruktur.

Vård och omsorg

# Prioritering av äldreplatser behöver göras för båda våra tätorter.



# Personalen är vår viktigaste resurs, och där behöver frigöras resurser för att hantera rimliga 
schemaläggningar samt även relevant utbildning inom ramen för anställningen.
# Modern teknik och nya arbetssätt är viktigt för att frigöra resurser, AI-robot inom 
försörjningsstödshanteringen är ett bra exempel på detta.
# LOV inom hemtjänsten är för oss en fortsatt vilja och inriktning. Här behöver arbetet intensifieras 
för att hitta lämpliga och kompetenta utförare.

Kommunstyrelsen, arbetsmarknad, näringsliv,  infrastruktur och folkhälsa

# Fortsatt arbete och utveckling av det goda företagsklimat som vi lagt grunden till under ett antal 
år nu. Samspelet och förståelsen för våra olika delar av ansvar blir viktigt även fortsättningsvis. 
Viktigt för oss också att möjligheterna till nyföretagande fortsatt prioriteras, exvis via 
mentorsprogram.
# Infrastrukturåtgärderna inom ramen för vår kommunala del behöver bibehållas på den nivå det är 
idag, kanske t o m utökas något. Exempel på detta är omloppstiden tjugofem år på våra 
kommunala vägar är viktigt att bibehålla.
# Avseende Infrastrukturåtgärderna på regional och statlig nivå behöver vi i (m) på lokal nivå bidra 
med kunskap och opinionsbildning, för vi är i stort behov av att slå oss samman för att bli en stark 
röst. 
# Kollektivtrafiken är viktig, och vi tänker arbeta för en snabblinje för buss mellan Edsbyn och 
Söderhamn, en linje 101. Då ges möjligheten till arbets- och studiependling på riktigt.
# Föreningslivet behöver fortsatt stärkas på ett rättvist sätt, där spelar aktivitetsstödet stor roll.
# Rovdjurstrycket i vår omgivning är stort och besluten kring exvis skyddsjakt behöver bli mer lokalt 
anpassade.
# Ungdomars välmående är viktigt, och där ser vi en stor vinning i att ytterligare förstärka och 
resurssätta vårt arbete med ANDT, Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak. Ett preventivt arbete spar 
mycket resurser i den andra änden.
# Vi vill öka polisnärvaron i vår kommun, allra helst med en  bemannad polisstation. Här behöver 
samarbete från stat till kommun bli verklighet och för att möjliggöra detta, en viktig del i 
trygghetsarbetet.

Miljö & bygg

# Gott värdskap, lösningsorienterat arbete skall vara fortsatt grund.
# Säkerställa organisation och eliminera sårbarhet i densamma.
# Relevanta leveranstider på myndighetsbeslut är en konkurrensfaktor, till stor fördel för både 
innevånare och våra företag.
# Strandskyddet behöver reformeras för att tillgodose även kommuner med ett inte lika stort 
exploateringstryck. 
# Vi säger fortfarande nej till utbyggnad av vindkraft i vår kommun. Vi behöver istället lägga 
resurser på andra kraftslag som är stabila över tid.
# Arbetet med centrummiljöerna i våra två tätorter ska prioriteras under mandatperioden, med 
nyligen genomförda medborgardialoger som grund.
# Detaljplanearbetet ska fortsätta med god hastighet, vilket är rimligt med resursförstärkningen 
som är gjord innevarande år. Detta arbete är viktigt med en modern samhällsplanering som grund 
och dessutom underlättar bygglovshanteringen.
# Relevanta avväganden kring jordbruks- och industrimark.

Kommunala bolag

# AICAB ett nav inom ramen för näringslivspolitisk utveckling även framöver. AEFAB en oerhört 
viktig spelare på bostadsområdet, det vi behöver fundera på där är den stora andel av totalen på 
hyresrätter i vår kommun, finns det andra lösningar? Behovet av boendeformer är viktigt, och 
behöver hanteras för att fortsatt befolkningsökning ska vara möjlig.



# Helsinge Net AB är grunden för vår fortsatta digitalisering i kommunen, och möjliggörande för 
arbete på distans.

Sammanfattning

# Vi moderater behöver vara den kraft som fortsätter bidra till en öppen och attraktiv kommun, 
vilket innebär att vi behöver vara  förberedda på att alla beslut inte är enkla och innebär 
prioriteringar på flera områden. 
# Vi ser vårt Ovanåker som en trygg och stabil kommun, med stort engagemang från flera olika 
håll och aktörer, detta är grunden för en fortsatt god utveckling. Vi ser en stabil ekonomi som 
angeläget för att orka ta beslut som driver kommunen vidare och till fördel för våra innevånare.
# Relevans, pragmatism och ett sunt  förhållande till utveckling är vår inriktning.


