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Debatt om Nordmalings kommuns visions- och målarbete 
 

Kommunfullmäktiges presidium har bjudit in till debatt med anledning av det visionsarbete som 

kommer att pågå under hösten/vintern 2019. Detta utgör en möjlighet för de politiska partierna att, 

utöver deltagande i den tillfälliga beredning som tillsatts,  göra inspel i debatten. 

Formalia för debatten 

Respektive parti släpps fram i storleks- och därefter bokstavsordning. Efter varje anförande så släpps 

ordet fritt.  

Centerpartiet 

Madelaine Jakobsson lyfter i Centerpartiets vision fram läget mellan städerna, tillgången till en stor 

arbetsmarknadsregion, en fantastisk livsmiljö och framförallt människorna i kommunen. En kommun 

där alla kan vara sig själva, där det råder ett gott demokratiskt samtalsklimat, goda 

medborgarkontakter (både digitalt och i personliga möten) och det finns ett livfullt och kraftfullt 

näringsliv samt föreningsliv. En skola där elever kan utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna 

sig trygga. En äldreomsorg som är anpassad utifrån brukarnas behov och önskemål. En förvaltning 

som är tillgänglig och ger bra service. En kommun som är trivsam att besöka och verka i som 

näringsliv. En välkomnande kommun som är öppen för alla, där alla kan använda sig av sina 

möjligheter.  

Socialdemokraterna 

Grethel Broman lyfter i Socialdemokraternas vision en vilja att öka det politiska engagemanget och 

öka förtroendet hos medborgarna. Att alla barn  ska nå kunskapsmålen i skolan och i barnomsorgen 

finns 5 barn per anställd. Socialdemokraterna vill servera närproducerad mat, så långt det är möjligt, i 

kommunens verksamheter. Gällande vinster i välfärden så ska dessa tillbaka i kommunens 

verksamheter.  Äldre ska få ett ökat inflytande över sin vardag ex. genom att tillskapa olika boende 

former som demensboende och trygghetsboende och omsorgen ska ske i kommunala driftsformer.  

Ökad delaktighet, jämställdhet och arbetsmiljöarbete ska ge ett tryggare arbetsliv. Industrijobben 

lyfts fram som centrala för kommunen, varför man föreslår skräddarsydda utbildningar och praktik 

kopplad till det lokala arbetslivet. På så sätt kommer flera ungdomar att stanna på orten. En översyn 

av upphandlingar och avtal bör göras för att verka för användandet av fler lokala aktörer. 

Pendlingsmöjligheterna ses över och förbättras.  

Sverigedemokraterna  

Mikael Larsson betonar i Sverigedemokraternas vision behovet av att öka attraktiviteten att bo i 

Nordmaling, genom exempelvis fler boendeformer och möjligheten att bo nära havet.  Även äldre 

bör kunna välja mellan flera olika boenden. Därtill önskas fler kvarterspoliser samt stimulans för små 

och stora företag att verka i Nordmaling. 

Fria Demokraterna 

Monica Jonsson, Fria Demokraterna, presenterar ett framtida önskvärt tillstånd för år 2030. 

Nordmalings kommun är en egen kommun med en ökande befolkning, med god ordning på 

finanserna, en väl fungerande omsorg och en skola som är ”ett gott exempel” för andra kommuner.  

Med ett gott politiskt klimat - från politisk ledning ned till de anställda, med transparens och arbete 
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över de politiska blockgränserna, med anställda som har en känsla av att vara en del av Nordmalings 

kommun och det goda arbetsklimatet, så kommer människor söker sig till arbete i kommunen.  

Vision: 2030 den starka och attraktiva platsen med en hållbar och unik livsmiljö.  

 

Moderaterna 

Jan Persson lyfter i Moderaternas vision vikten av att kommunen måste växa för att klara ekonomin. 

En kommuns attraktivitet kan i första hand påverkas genom att tillhandahålla god service,  inom 

exempelvis omsorgen och skolan. Ett hot mot detta är personalbrist och en framtida konkurrens om 

personal. För att öka attraktiviteten, och därmed möjligheten att växa som kommun, bör möjligheten 

att använda god teknik öka. Kommunen bör också engagera sig för att säkra den kommersiella 

servicen inom kommunen. Därtill bör möjligheten att bo på flera olika sätt och i olika former (boende 

med utökad service) finnas. Kommunen bör öppna upp för utökat byggande nära vatten. Målet om 

10 000 invånare borde revideras till ett mer realistiskt mål.  

 

Vänsterpartiet 

Niklas Vestermark betonar i Vänsterpartiets vision att det mest centrala för en kommun är att ha en  

attraktiv skola och en god barn- och äldreomsorg med gott om  kunnig personal. Därtill måste 

behovet av hyresrätter tillgodoses, i detta finns utrymme för privata fastighetsbolag att involvera sig. 

När bostadsbristen ökar i omkringliggande kommuner kan Nordmaling öka inflyttandet. Kommunen 

ska också vara en attraktiv arbetsgivare, genom exempel 6 timmars arbetsdag, en bra lönesättning 

och värnande om anställdas hälsa. Kompetensförsörjningen inom vissa yrkesområden ses över och 

samarbetet med arbetsförmedling fördjupas. Medborgare ska stimuleras till engagemang, politiskt 

och ideellt. Det bör exempelvis erbjudas en ökad tillgänglighet att följa fullmäktigesammanträden 

digitalt.  Kommunen ska erbjuda närodlad mat i skola, vård och omsorg. Kollektivtrafiken fungerar  i 

hela kommunen, med anslutningar för att ta sig vidare utanför kommunen, regionalt och nationellt.   

 

Kristdemokraterna 

Anna-Karin Lundberg förmedlar att Kristdemokraterna vill avvakta  inspel i visionsdebatten tills 

medborgardialog genomförts. Hon uppmanar därför medborgarna att delta i de medborgardialoger 

som bjuds in till. 

Generellt så ser Kristdemokraterna i sin vision att befolkningen ökar i antal, ett rikt näringsliv, en 

kommun som är ett nav för företagsamhet, goda rese- och transportmöjligheter, den bästa skolan i 

regionen med mål om att vara den bästa i landet. Nordmalings kommun som den mest attraktiva 

platsen att bo på. 

 

Liberalerna 

Jörgen Forsgren, Liberalerna, lyfter personalförsörjningen som en central fråga i det kommande 

visionsarbetet.  I kommunen idag  finns ca 400 arbetssökande, men inte alltid med den kompetens 

som efterfrågas, och här bör kommunen bidra. 

Liberalerna betonar vikten av att vara en hållbar kommun och ser möjligheter att använda de 

naturvärden som finns i vår kustnära kommun på ett bättre sätt, både för boendemöjligheter och för 

hälsoinsatser. Det går att värna naturvärden och tillhandahålla mer attraktiva boendemiljöer genom 
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ett långsiktigt planerande. Skapandet av fler boendemöjligheter är viktigt för kommunens framtid, 

och möjligheten att bygga mer inom kommunens regi bör ses över. Det finns även ett behov av att 

förbättra pendlingsmöjligheter, dels från de norra delarna av kommunen, dels genom fler gång- och 

cykelbanor. Skolan och äldreomsorgen är centrala delar i det kommande visionsarbetet. Liberalerna 

vill påverka sitt eget boende även på ålderdomen och det ska återspeglas i visionsarbetet. 

Nordmalings kommun har en nämnd och fortsatt ökad samordning är vägen framåt. 

  

 

 

 


