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”Jag lovar att verka för trygghet, 
tillgänglighet och säkerhet i kommunen.”

Ingemar Ehn
Nr 2 på Liberalernas kommunlista
www.liberalerna.se/ovanaker
ingemar.ehn@helsingenet.com

070-310 40 48

”Jag vill jobba för att barn och 
unga i vår kommun ska få en 

stabil och bra start i livet med 
god omsorg och utbildning av 

bra kvalité genom hela  
uppväxten”

Åsa Olsson
Nr 3 på Liberalernas kommunlista

www.liberalerna.se/ovanaker
asa.olsson@ovanaker.se 

070-542 34 56

Respekten för den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt.

Målet för Liberalernas politik är att var och en av oss ska ha frihet 

och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. 

Vi tror på människors förnuft och samvete. Politiken ska riva hinder 

och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva våra liv. 

Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut.

De liberala samhällsbygget vilar på tre pelare:

ANDLIG FRIHET innebär rätten att hysa och uttrycka politiska, 

religiösa och andra övertygelser

MATERIELL FRIHET innebär rätten att välja yrke, konsumtion, 

bosättning och livsstil

SOLIDARITET handlar om människors omsorg om andra 

människors välbefinnande och livschanser

Kent Olsson
Nr 1 på Liberalernas kommunlista
www.liberalerna.se/ovanaker
kent.olsson@ovanaker.se
070-289 43 45

”Jag lovar att lyssna på vad 
Ovanåkersborna vill, jag  
lovar inte att jag kan  
genomföra allt. Men jag 
lovar att jobba för att vår 
kommun ska vara Hälsing-
lands bästa kommun att bo 
och leva i.”

Liberalism



JOBB OCH FÖRETAGANDE
Ett eget jobb är viktigt. Det ger frihet och trygghet. Det ger möjlighet att för-
sörja sig själv. Det hjälper till att skapa mening och struktur. Det är också viktigt 
för ekonomin, att alla som kan ska försörja sig själva.

Grunden för företag och därmed jobb är att Sverige har många engagerade 
företagare. Entreprenörer som vågar satsa är den bästa garanten för fler jobb i 
framtiden.Vårt välstånd och möjligheterna att föra en socialt ansvarsfull politik 
bygger ytterst på marknadsekonomi och det enskilda företagandet.Arbete ger 
resurser till välfärden.Därför behöver vi föra en företagarvänlig politik.Vi vill sti-
mulera de kreativa krafter som finns i bygden och arbeta för att alla goda krafter 
ska tas till vara.

Vi vill
- att nya företag ska få goda möjligheter att etablera sig och att företag 

som i dag finns i bygden kan få fortsätta att utvecklas och växa 
- att kommunen har färdigställd industrimark som ger möjlighet till  

snabb etablering för företag
- att förutsättningarna förbättras ytterligare för företagen genom  

avregleringar, förenklingar, förändrad beskattning och ökade möjligheter 
 för riskkapitalförsörjning
- att våra kommunikationer förbättras genom att Norra stambanan 
 forsätter att utvecklas
- skapa möjligheter för inköp av lokalproducerade produkter
- att införa några direktbussar mellan Edsbyn och Söderhamn för att 

förkorta pendlingstider

SKOLA OCH UTBILDNING
Utbildning är en enskild människas viktigaste redskap för att lyckas i livet. 
Kunskap bryter ned klassbarriärer och öppnar nya vägar. Allt fler yrken kräver 
också utbildning efter gymnasiet.

Ett land med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsen i världsklass. 
Liberalernas skolpolitik med tydliga kunskapskrav i skolan, trygga klassrum och 
kvalitet i den högre utbildningen är vägen till framtida tillväxt och välfärd.

Vi vill
- att det redan i förskolan görs ytterligare satsningar för barn med   

särskilda behov.  Det är lättare för dessa barn att komma till sin   
rätt och trivas i skolan om behov av stödinsatser är kända från   
början

- att förskolelärar-lönerna höjs till minst samma nivå som våra  
närkommuner 

- att antalet barn i förskolegrupperna minskas 
- att resurser sätts in i tidigt skede till de elever som befaras inte   

klara målen
-  att fler speciallärare utbildas
- att alla som lämnar grundskolan ska kunna läsa, skriva och räkna
- att lärartätheten ska vara minst som genomsnittet i landet
- att läraryrket ska uppvärderas
- att resurser avsätts för att personalen ska kunna erbjudas kompetens-

höjning för att kvaliteten i undervisningen ska kunna hålla hög standard
- att vår gymnasieskola fortsätter att utvecklas
- att distansutbildningen på högskolenivå får tillräckliga resurser så   

att människor verksamma i kommunen kan studera på hemmaplan

SKOLAN FÖRST!



Respektfull VÅRD & OMSORG 
– med fokus på det individuella 
behovet
Att hjälpa människor som av olika anledningar behöver stöd för att få ett bra 
och innehållsrikt liv är en självklarhet för oss i Liberalerna. Social trygghet 
skapas inte enbart genom insatser från olika samhällsorgan utan vi måste få ett 
samhälle där vi gemensamt verkar för att stödja de individer som av olika anled-
ningar inte själva kan tillgodose sina behov. Det är av yttersta vikt att det finns 
en väl fungerande samverkan mellan individer, anhöriga, socialtjänst, skola, 
polis och andra viktiga samhällsorgan för att kunna sätta in tidiga insatser när 
det uppstår olika sociala problem. Den åldrande befolkningen ökar alltmer i 
vår kommun och för oss Liberaler är det viktigt att de som har behov av att få 
stöd och hjälp i sin vardag kan få den hjälp och det stöd de är i behov av för att 
kunna känna trygghet i sitt liv. Många äldre har anhöriga som lägger ner stora 
resurser för sina närstående och det är viktigt att vi har ett välfungerande anhö-
rigstöd att bistå med vid behov. Arbetskraftsbrist är och kommer att bli ett stort 
hot inom vård och omsorg då alltfler äldre behöver stöd och hjälp samtidigt som 
allt färre väljer att utbilda sig inom yrket. Att arbeta för att göra vård- och om-
sorgsyrket mer attraktivt är viktigt för oss i Liberalerna.

Människor med olika funktionsvariationer och människor som lever med psy-
kisk ohälsa ska få stöd och hjälp för att kunna delta och verka i samhället genom 
valfrihet och egenmakt.

Dagens samhällsklimat har hårdnat och alltfler medborgare har hamnat i ett 
utanförskap på grund av exempelvis arbetslöshet, utbrändhet och olika former 
av missbruk. Det förebyggande arbetet är mycket viktigt och vi Liberaler vill 
verka för att stärka samhället till att stå bättre rustade till att bemöta den proble-
matik som uppstått.

Att arbeta för att hjälpa individer som har svårigheter får inte överta den en-
skilde individens egna ansvar för att tillgodose sina behov och ta ansvar för sina 
handlingar. 

Vi vill:
- att kommunen skall bibehålla nuvarande antal korttidsplatser så att det 

finns möjlighet till tillfällig vård och omsorg när behovet tillfälligt inte kan 
tillgodoses i det egna hemmet.

- att det ska finnas säkra och tydliga samverkansformer mellan kommun 
och region så att medborgarna inte riskerar att hamna mellan stolarna 
när de behöver samordnad vård och omsorg.

- att vård och omsorg skall utgå ifrån den enskildes behov.
- att människor som lever med psykisk ohälsa får stöd och omsorg så 

att de kan känna delaktighet i samhället och utvecklas till att leva själv-

ständigt vad gäller såväl boendeformer som sysselsättningsformer.
- att boende och sysselsättningsformer utvecklas så att människor med 

funktionsvariationer får större möjligheter till delaktighet i samhällslivet.
- att den sjukvård som behövs ofta eller akut ska finnas nära medbor-

garna.
- att sjukvården ska vara skattefinansierad men kan bedrivas av olika 

aktörer.
- att insatser mot missbruk ska vara tydliga och snabba.

  
den enskildes behov 

All vård och  
omsorg skall utgå från



KULTUR & FRITID
Kulturutbudet ska vara varierande för att kunna möta och nå olika grupper i 
samhället. Kulturföreningar och studieförbund ska även fortsättningsvis få kom-
munalt bidrag. Det är en förutsättning för att vi som bor i Ovanåkers kommun 
ska få del av det lyft i vardagen som det innebär att på hemmaplan få lyssna till 
levande musik, se konst och teater av hög klass. För barnen är det viktigt att även 
de får ta del av det som är annorlunda och tankeväckande. Musik, teater film 
och konst kan bjuda på sådana upplevelser, liksom berättandet i alla dess former. 

Biblioteken är informationscentraler och ofta samarbetsplatser för kulturfören-
ingarna. Möjligheter till en meningsfull fritid har stor betydelse för kommunens 
innevånare och för att locka människor att bosätta sig i kommunen. Det är 
därför av stor vikt att samarbetet mellan kommunen och föreningslivet fortsätter 
att utvecklas.

Vi vill
- att föreningsbidragen ska höjas

- att kommunen bättre marknadsför de satsningar som gjorts för   
friluftsliv, turism och rekreation, så att kommunen framstår som   
trevlig att bo och turista i

- att kulturföreningar och studieförbund även i fortsättningen får   
kommunala bidrag till sin verksamhet

MILJÖ & BIOLOGISK  
MÅNGFALD
Miljön - rent vatten, frisk luft och en levande natur - är förutsättning för allt liv 
på jorden.  De flesta av oss tar det som självklart. Just detta faktum, att vi inte 
reflekterar över vad som kan hända, gör hotet mot miljön ännu allvarligare.  
Miljön utsätts ständigt för stora påfrestningar genom utsläpp, föroreningar, slarv, 
tanklöshet och bekvämlighet. Det är alldeles nödvändigt att vi alla hjälps åt att 
göra det vi kan.

Vi har ett ansvar att förvalta natur och miljö på ett sådant sätt att vi efterläm-
nar en värld i ekologisk balans till kommande generationer.

Miljöpolitiken måste ständigt utvärderas och resultaten av dessa utvärderingar 
måste leda till insatser byggda på vetenskaplig grund. För att få kraft och  
acceptans för miljöåtgärder krävs en delaktighet av samhällets olika aktörer.

Vi vill skapa en helhetssyn vad gäller synen på våra rovdjur. Grund- 
inställningen är att vi är för en biologisk mångfald och anser att våra fem stora 
rovdjur; björn, varg, lo, järv och örn har en plats i vår fauna. För att få acceptans 
för detta så krävs det både lyhördhet och ett fungerande regelverk. Viktigt är att 
tamdjursägare som lever i närheten av rovdjur tillåts skydda sina tamdjur samt 
att ersättning utgår vid angrepp. 

Vi vill
- slå vakt om den biologiska mångfalden och medverka till att 
 konventionen för biologisk mångfald uppfylls
- bevara de orörda älvarna samt dess biflöden
- slå vakt om allemansrätten
- satsa på utveckling av förnyelsebara energikällor 
- aktualisera håll Sverige rent
-  värna den biologiska mångfalden
-  att beslut i skyddsjaktsfrågor ska kunna delegeras till    

Länsstyrelserna i ett regionalt förvaltningsområde
-  ha en bättre samverkan/information mellan Länsstyrelsen och 
 ortsbefolkningen
-  att mer närproducerade livsmedel ska serveras på skolor, förskolor och 

våra olika boenden 

Öka det kommunala  
stödet till föreningar



BOENDE
Vi behöver ha varierande bostadsformer där olika behov kan tillgodoses. 
Bostadsmarknaden ska i möjligaste mån tillgodose såväl yngre individers första 
egna boende som behovet av andra boenden hos våra medborgare, det kan 
vara 65+ boende, radhus, lägenheter för enskilt boende och internatboende för 
gymnasieelever. 

Boendestandarden kan vara enklare men även mer exklusiv för ett varierande 
utbud. Tillräckligt antal hus ska ha hissar. Det är viktigt att utomhusmiljön sköts 
så att alla kan känna trivsel vid bostäderna och på allmänna platser.

Vi vill
- att kommunens fastighetsbolag och privata exploatörer ska ha ett   

varierat utbud för att tillgodose olika behov av boende 
- att tomtmark inom detaljplanelagda områden ska finnas för den   

som vill bygga egen bostad, samt att bygglovshantering för bostads- 
 och fritidshusbyggandet utanför tätorten underlättas
- att det skapas fler närboendebostäder

JÄMSTÄLLDHET
Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Jämställdhet mel-
lan könen är därför en viktig fråga för Liberalerna. Både män och kvinnor ska 
kunna känna sig trygga, kunna göra karriär och få vara nära sina barn. 

Högskolestudier måste löna sig, även för kvinnor. I kvinnodominerande yrken 
är lönerna betydligt lägre än i mansdominerande. Dessutom jobbar fler kvinnor 
än män deltid och fler kvinnor tar ut föräldraledighet och vab. Vi strävar efter 
ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Om fler delar mer lika kommer fler 
kvinnor få större möjlighet att göra karriär och fler män får mer tid med sina 
barn. 

Vi vill
-  att jämställdhet ska genomsyra förskolan och skolans pedagogik 
-  att kommunen som arbetsgivare ska ge jämställdhetsperspektivet   
 större betydelse
-  att lika lön ges för lika arbete 

INTEGRATION
Vi är medvetna om att det innebär svårigheter i en liten kommun att ta emot 
många människor med olika bakgrund och förutsättningar. Det ställer stora 
krav, inte minst på den kommunala verksamheten. Även enskilda kommuninvå-
nare får känna av vad det kan innebära att i solidaritet med de, som har ofatt-
bart svåra upplevelser bakom sig, ställa upp och försöka ge dom ett bättre liv. 

Vi vill
-  att ta vara på invandrarnas erfarenhet och kunskap för att 
 integrationen i arbetslivet ska gå snabbt
-  att arbete, egenförsörjning och svenskkunskaper ska vara nyckeln till 

integration i det svenska samhället
-  att invandrarna ska få hjälp att förstå vår kultur och anpassa sig till vårt 

samhälle

Arbete, språk och jämställdhet  
är vägen in i Sverige.

Nobb eller jobb



Johan Pehrson

Partiledare Liberalerna

Den framtid som väntar imorgon, finns i våra klassrum idag.
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