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Möjligheternas Kommun - Lycksele, en kommun med framåtanda
Vår politik står för mångfald, trygghet och rättvisa, arbete och tillväxt, utveckling och framtid.
Ett samhälle tillgängligt för alla.
Valet närmar sig.
Din röst kan vara helt avgörande för Lyckseles framtida utveckling.
Vill du ha en hållbar trygg och säker kommun i både
landsbygd och tätort så rösta på Socialdemokraterna.
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Här finns stora möjligheter till ökad tillväxt, både i ekonomiska termer och i
antalet anställda.
Genom att stötta näringslivet och föreningslivet med att möjliggöra
investeringar och bidra med kompetensutveckling skapar vi tillväxt i de delar av
kommunen som i annat fall har de svåraste förutsättningarna.
Befintliga företag ska bekräftas och uppmuntras att utvecklas.
Nya företagsetableringar ska ha en kontaktperson in mot kommunen oavsett
hur stor eller liten frågeställningen är.
Att lämpliga lokaler finns, oavsett vad som ska produceras eller försäljas, ska
kommunen ha en plan för.

Skolan
Vi är stolta över vår skola, men vill mer.
Vi vill skapa en ännu bättre skola som ger eleverna den utveckling, de
grundläggande kunskaper och den starka självkänsla som alla behöver och har
rätt till. Ingen ska behöva gå till skolan och vara rädd. Om mobbning, våld och
kränkande behandling förekommer, ska detta omedelbart bekämpas.

Vi skapar tillväxt
Näringspolitik handlar om att skapa möjligheter för människor.
Möjlighet till arbete och utveckling, att få känna frihet och självständighet.
Näringspolitiken kan aldrig överlåtas till marknaden eller gömmas undan.
Den måste utformas gemensamt och ha sin utgångspunkt i varje människas rätt
till egen personlig utveckling och egen försörjning.

Tillväxt och jobb för ett
rättvisare samhälle.
Viktigt för framväxten av företag är samarbete mellan näringsliv, utbildning och
forskning.
Lycksele har ett starkt konkurrenskraftigt näringsliv som är flexibelt och står sig
bra i övrig konkurrens.
I Lycksele har besöksnäringen och handeln goda utvecklingsmöjligheter.
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Det innebär nya möjligheter både som komplettering för fortsatta studier och/
eller olika yrkesområden.

Barn med särskilda behov ska få det stöd de har rätt till.
Vi vill utveckla skoldemokratin så att elever får ännu mer inflytande.
Föräldrarnas engagemang är viktigt och ska stimuleras.

Utveckling

Förskolorna i Lycksele har hög tillgänglighet, korta väntetider och hög kvalitet i
alla avseenden. Plats på ”Nattis” finns vid behov.
Förskoleplatser är avgiftsfria med familjeinkomst under 20.000kr.

Med utbyggd infrastruktur växer kommunen och arbetsmarknaden blir större.
Att skapa förutsättning för nya jobb och därmed höja sysselsättningen är den
viktigaste uppgiften för oss socialdemokrater.
Vi vill ge näringslivet i Lycksele goda förutsättningar att utvecklas genom att
ge våra lokala företag en bra kommunal service med ändamålsenliga lokaler,
fungerande kommunikationer både på marken, i luften och via bredband.
Vi vill fortsätta att bedriva en politik på landsbygden och tätorten som
skapar tillväxt och arbete som gör att hela kommunen utvecklas. Kommunens
delaktighet i satsningar på ett rikt kulturliv är viktigt.
Alla i Lycksele, oavsett ålder, ska kunna bo bra, tryggt och säkert.

Fritidshem finns vid varje grundskola. Det är en viktig pedagogisk verksamhet
för elevernas allsidiga positiva utveckling och välbefinnande.
I kommunens grundskolor får eleverna en trygg lärandemiljö med hög
kunskapsutveckling i fokus.
Lyckseles gymnasieskola Tannbergsskolan är i utveckling för att bli ett ledande
kunskapscentrum i länet. Där finns både studieförberedande och yrkesinriktade
program som ungdomar efterfrågar. Utbildningar som ger en bra grund för
fortsatta studier och arbete. Det är en skola även för vuxenutbildning på
gymnasie- och yrkeshögskolenivå samt SFI.

Vi vill satsa på utveckling av trygghetsboende.
Vidare ska trygghetsbostäder vara planerade så att det är möjligt att bo kvar
om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning.
Det är därför viktigt att bostaden genom sin utformning underlättar, dels för
den enskilde att använda moderna och bra hjälpmedel för att kunna klara sig,
dels för att personalen ska kunna utföra sitt arbete med effektiva metoder och
moderna och bra hjälpmedel utan att riskera sin hälsa.
Trygghetsbostäderna ska också innehålla lokaler för gemensamma aktiviteter.
Det är grundläggande att trygghetsbostäder ska bemannas med utbildad
personal för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider
och erbjuda kulturella aktiviteter m.m.

Gemensam välfärd
Lycksele ska vara en välfärdskommun som bygger på sammanhållning. Alla ska
bidra efter förmåga och alla ska få ta del av välfärden.
Vi socialdemokrater är övertygade om att det ger bättre förutsättningar för alla
att växa och förverkliga sina livsdrömmar.
Vi ska fortsätta satsa på vård, skola och omsorg.
Vi ska bli den bästa kommunen på tillgänglighet.
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Social omsorg och omvårdnad

Vi vill fortsätta värna musikskolans kvalité och utveckling.
Fortsatt stöd till föreningslivet, uppmärksamma eldsjälar och övrig ideell sektor.
Satsa på en fritidsgård i centrum med ändamålsenliga lokaler med hög kvalitet.
Den enda fritidsgården som finns på landsbygden är Lyktan i Kristineberg den
vill vi värna fortsättningsvis. Fortsatt underhåll av kommunens lekparker.

Vi ska åstadkomma olika
boendeformer. Det gäller
trygghetsboenden, fler
gruppboenden för personer
med demenssjukdom och
stödboenden för personer med
funktionsnedsättning.
Fler platser för avlastning och
korttidsvård.
Viktigt med kontinuitet
i utevistelse och förbättra
kvaliteten på maten med
alternativa maträtter.
Utöka och utveckla
anhörigstödet.
Fortsätta att utveckla
förebyggande åtgärder för att
minska effekter av ungdoms/
familjeproblem.
Förbättra förutsättningar för
familjehem.
Vi vill bibehålla en trygg, säker
hemtjänst och hemsjukvård.
Välutbildad personal med
kontinuerlig fortsatt kompetenshöjning.

Turismens betydelse
Turismen är en näring som växer i Lycksele vilket gör att vi även vill satsa
på utveckling av våra anläggningar och arenor till attraktiva platser för olika
tävlingar, event och arrangemang.
Vi ska fortsätta utveckla evenemangs- och turistnäringen i kommunen, t.ex.
inom Tannenområdet, Bocksliden och Gammplatsen.
Turismen skapar underlag för handel, som gör att Lycksele kan erbjuda service
och utbud av aktiviteter året runt.

Natur/Kultur/Fritid
Naturen ska tas tillvara så att positiva effekter uppnås för folkhälsan, friluftslivet
och kulturmiljön.
Kulturen och fritiden är till för alla och ger glädje, insikt och upplevelser.
Biblioteket är en viktig kulturmötesplats för alla åldrar och har en betydelsefull
roll som kontaktfunktion mellan studieförbunden och föreningslivet.
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Mångfald/Jämställdhet
Vi vill att mångfald uppmuntras i samhällslivet och på arbetsplatserna.
Vi vill att lika förhållanden och villkor ska råda för kvinnor och män, flickor
och pojkar.
Varje fråga som berör människor ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett
jämställt samhälle utvecklar tillväxten.

Personalpolitik
Arbetsplatserna inom kommunen ska vara din arbetsplats i utveckling, där varje
anställd får bekräftelse på sin kompetens och yrkeserfarenhet.
Det handlar om lön och utvecklingsmöjligheter, men också om att få resurser
för att kunna göra ett bra jobb.
Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.
Personalen är vår viktigaste resurs.

Miljö, energi och klimat

Hälso- och sjukvård

Att genom en rättssäker och effektiv myndighetsutövning inom både miljö,
bygg, samhällsplanering m.m. säkerställa att medborgarna i Lycksele upplever
att man får ett kompetent bemötande och en effektiv handläggning.

Det är viktigt att all sjukvård, både den akuta och
planerade, finns nära till hands.
Ambulanshelikoptern ska även fortsättningsvis vara en stor trygghet för
befolkningen, med placering i Lycksele.
Utveckla sjukhuset fortsättningsvis, sjukhuset är en viktig nod för hela länet.
Vi vill arbeta för att akutsjukhuset och hälsocentralen fortsätter att utvecklas
och effektiviseras så att alla erhåller en god hälso- och sjukvård, som är
solidariskt- och offentligt finansierad och fördelas efter behov.

Energieffektivisering är en viktig del av vår energipolitik.
Vi vill minska energianvändningen genom smarta och effektiva lösningar i
kommunens fastigheter och i de kommunala bolagen.
Vi vill tillskapa ett resurssmart Lycksele genom att minska vår
energiförbrukning, återvinna det vi kan och utveckla källsortering och
därigenom minska belastningen på våra gemensamma resurser.

Vill Du veta mer om oss och vårt handlingsprogram, ta
kontakt med vårt kansli på Storgatan 29, tel. 0950-122 55
eller info@lycksele.sap.se • vår hemsida www.lycksele.sap.se

Vi vill underlätta för människor att vara aktiva konsumenter, handla medvetet
och bidra till en mer hållbar konsumtion. Lycksele kommun ska engagera sig
för rättvis handel och etisk konsumtion för att diplomeras som Fairtrade City.
5

BOLAGEN

Lycksele Bostäder ska fortsätta vara det
bostadsföretag som tryggar tillgången på bra och
attraktiva bostäder.

Lycksele flygplats ska vara inlandets naturliga
flygcentrum.

Lycksele Industrihus lokaler används bl. a. för
start av nya företag och ger möjligheter för det
etablerade näringslivet att växa och utvecklas.

Fortsätta arbetet med att Skogsmuseet ska bli ett
nationellt museum.

Medborgarhuset är vår mötesplats för olika typer
av kultur, konferenser och övriga arrangemang och
aktiviteter.

Foto: Lycksele Djurpark

Lycksele Djurpark ska utvecklas vidare och
fortsättningsvis bli en av länets största turistiska
attraktioner.
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Ett samhälle
tillgängligt för alla
Ett integrerat samhälle är grundat på
demokrati och deltagande.
Alla medborgare i Lycksele kommun ska ha
möjlighet att forma sina liv.
Ett samhälle som lyckas med integration utvecklas positivt.
Personer och grupper som känner sig lika mycket värda oavsett ålder, kön, sexuell
läggning eller etnicitet får möjlighet att utvecklas.
En viktig grund för gemenskap är delaktighet i den sociala och politiska
gemenskapen, som är ett mått på integration.
Vi vill ge plats för möten mellan olika kulturer.
Detta samhälle vill vi bygga vidare på.

Möjligheternas Kommun - Lycksele
en kommun med framåtanda!
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Lilly Bäcklund
Lycksele

Lars Ohlsson
Lycksele

Marika Lindgren
Lycksele

Stig-Lennart Karlsson
Byssträsk

Gunilla Johansson
Lycksele

Jamal Mouneimne
Lycksele

Marita Fransson
Lycksele

Krister Lundgren
Kristineberg

Viktoria Åkerlund
Lycksele

Christer Ekbäck
Rusksele

Beatriz Axelsson
Rusksele

Roland Andersson
Lycksele

Ingrid Ölmebäck
Lycksele

Håkan Eleblad
Örträsk

Anna-Lena Danielsson
Lycksele

Kurt Lundgren
Lycksele

Ann-Britt Edin
Lycksele

Leopold Oddvall
Lycksele

Lisbeth Aronsson
Kristineberg

Mikael Ölmebäck
Lycksele

Ulrika Gustafsson
Lycksele
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Nya Tryckeriet, Lycksele 2014

Våra kandidater till fullmäktige

