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FRAMÅT TILLSAMMANS FÖR ETT TRYGGARE HÄRJEDALEN
För oss socialdemokrater är det en självklarhet
att hela Härjedalen ska utvecklas. En fungerande välfärd är grunden för tryggheten.
Vi kommer alltid prioritera en fungerande välfärd före privatiseringar och skattesänkningar.
Våra skattepengar ska användas till det de är
avsedda till – välfärd, inte vinster.
Härjedalen står inför flera utmaningar men tillsammans kan vi klara dem. Vi ska bli fler för att
möta framtidens rekryteringsbehov. Vi vill göra
större satsningar på skolan, på vård och omsorg
och vi vill se till att fler bostäder byggs. När vi
investerar i det gemensamma blir vi starkare.
Vi har valt fyra prioriterade områden inför kommande mandatperiod.

NÄRINGSLIV OCH FÖRETAGANDE

Dialogen med näringslivet och de olika verksamheterna inom kommunen ska förbättras. Modellen
”En väg in” ska utvecklas. Vid kommunens upphandlingar ska lokalt företagande beaktas.
Även Härjedalen måste anpassa sig till den verklighet vi befinner oss i, för att säkerställa kommunens framtida tillväxt. Utmaningen är att
göra det på ett sådant sätt att vi inte motverkar
inflyttning och näringslivsutveckling, men tillsammans kan vi klara den utmaningen.

VÅRD OCH OMSORG

Våra äldre ska känna trygghet. Detta innebär
att vi behöver planera för morgondagens äldreboenden redan idag. Särskilda boenden bör ha
närhet till och ett samarbete med en hälsocentral.

Barn och unga ska känna trygghet i att bo och
leva i kommunen, nu och i vuxenlivet. Fritid och
kultur är därför en viktig faktor. En allaktivitetshall i Hede är en av satsningarna vi vill göra
under mandatperioden.

Trygghetsboende med attraktiva miljöer, tillgång
till gemensamma aktiviteter och social samvaro.
Omsorgen inom LSS och dess boende ska vara
av en kvalitet där den enskilde individen ska ha
inflytande och känna delaktighet i sina insatser.

BOSTÄDER

För att underlätta framtida rekryteringsbehov
skall arbetsmiljön för de anställda prioriteras.
Vi tror på att, med delaktighet och inflytande
över sin arbetsdag, så kommer vi att ha Sveriges
bästa vård och omsorg på sikt. Rätt till heltid,
sammanhållen arbetsdag och vettiga scheman.

Allmännyttan är viktig för oss socialdemokrater, vi
ska bygga minst 20 lägenheter under mandatperioden, där behoven finns, men även tillgången
av tomtmark för byggande av villor viktig för
Härjedalens tillväxt. Attraktiv utemiljö med grönytor för sport och lek vill vi möjliggöra.

Tillgång på bostäder är viktig, det stärker möjligheten till inflyttning.

BARN OCH UNGA

Vi ska sätta utbildning i första rummet. Kunskap
är vägen till frihet och arbete. Kommande kompetensbehov såväl inom offentlig verksamhet som
hos näringslivet måste säkerställas, ny gymnasieoch eftergymnasial skola i Sveg och grundskolelokaler anpassade för verksamhetskraven.
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