
EN HOPPFULL FRAMTID  
MED MODERATERNA I PITEÅ 
Vi älskar vårt Piteå. En fin småstad som ligger nära det mesta – 
vatten, fjäll, natur men även nära flygplatser och andra kommu
nikationer. Människorna är vänliga och erkänt trevliga. Vi har en 
vacker och värdefull skärgård och landsbygd.

Det finns mycket som är bra med vår kommun men det finns också 
problem och framtidsutmaningar som måste lösas. En ekonomi  
som går åt fel håll, en välfärd som inte motsvarar alla våra invånares 
förväntningar och en integration av nyanlända som bör vara effektivare. 
Bara för att nämna några. 

I mer än 80 år har vår kommun styrts av socialdemokrater. Vi tycker 
det är dags för ett nytt ledarskap – gärna tillsammans med våra  
vänner i Allians för Piteå.

PITEÅ
En stad för 
hoppfulla!
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UTVECKLA PITEÅ! 
Piteå behöver fler bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och villor. 
Landsbygden behöver utvecklas då många unga familjer gärna vill  
bosätta sig i våra vackra byar med närhet till jakt, fiske och friluftsliv.  
Därför behöver våra vägar rustas upp och kollektivtrafiken ses över.    

Piteå är en sjöfartsstad med lång historia och andelen fritidsbåtar är stor.  
Vi vill utveckla sjöstaden både på land, vid våra hamnar och i skärgården.

Rådhustorget ska utvecklas till en social mötesplats med restauranger,  
ute serveringar, aktiviteter och torghandel samt ett uppvärmt torg med  
gångfartsområde för biltrafiken.

Infartsvägarna till staden måste göras mer attraktiva och välkomnande.  
Trafikflödet och framkomligheten i hela stan ska förbättras.

Vi vill utveckla Piteå så att fler har möjlighet  
att bo och leva i vår kommun!

SAMHÄLLSUTVECKLING
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FOKUS PÅ FÖRETAG GER FLER JOBB
Grunden till en stark skattefinansierad välfärd är att det finns många 
välmående företag. Det skapar fler arbetstillfällen som i sin tur ger 
ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd – vård, skola och 
omsorg. 

Piteå har idag många företag och duktiga entreprenörer, men samtidigt får  
kommunen kritik av av en stor del av Piteåföretagarna. Kommunen måste ta 
fram en tydlig näringslivsstrategi – en strategi som idag saknas.

Attityden till de så viktiga företagen måste förbättras. Detta kan endast göras  
via ett tydligt politiskt ledarskap där näringslivet är högt prioriterat. Även 
kommu nikationsvägarna mellan kommun och företag måste förenklas och  
förbättras.

Arbetskraftsbristen är stor inom många yrken. Utbildningar måste därför matchas 
mot den typ av yrken som efterfrågas. Lärlingsutbildningar eller motsvarande 
måste också utökas, inte minst för att vi ska kunna ta tillvara den kompetens 
som finns hos Piteås nyanlända.

För att undvika snedvriden konkurrens måste det säkerställas att Piteå kommun 
och dess kommunala bolag inte överproducerar, underprissätter eller säljer 
tjänster och varor som konkurrerar med privata aktörer.

NÄRINGSLIV OCH FÖRETAGANDE 
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KUNSKAP, ORDNING OCH REDA I SKOLAN 
Barn föds nyfikna. Moderaterna vill att den känslan ska följa varje  
individ livet ut. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveck
ling. Därför måste resultaten i kommunens skolor förbättras. Vi vill se 
mer ordning och reda i klassrummet och en ljudnivå som gör att varje 
elev stimuleras till ett kvalitativt lärande. Skolan är elevernas arbets
plats och de måste därför erbjudas en bra arbetsmiljö. 

Mångfald och valfrihet ska prägla både förskola och skola. Därför behövs 
fler friskolor med andra huvudmän än kommunen. Det är viktigt att behålla 
by skolorna och de mindre skolorna så länge det är möjligt ur ett kvalitets
perspektiv och är ekonomiskt försvarbart.

Modern teknik måste bli en självklar del i det dagliga lärandet, i alla årskurser. 
Det måste också finnas en tydlig plan för hur den nya tekniken ska användas 
i undervisningen. Därför måste även lärarna kontinuerligt utbildas i den nya 
 digitala teknikens möjligheter.

Vi vill behålla byskolorna och de mindre skolorna  
så länge det är möjligt!

SKOLAN OCH VÅRA UNGA 
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TRYGGHET FÖR ÄLDRE 
Äldre invånare i vår kommun ska kunna känna trygghet, gemenskap 
och del aktighet i samhället. Att behandlas som en fri och självständig 
individ med egna intressen, önskemål och behov är självklart, oavsett 
ålder. Därför vill vi erbjuda många olika boende och omsorgsformer 
för att möta framtidens krav.

Moderaterna vill ha trygga och attraktiva äldreboenden, seniorboenden och 
trygghetsboenden. Som äldre ska man ha rätt både att välja men även rätt att 
välja bort. Därför måste Lagen om valfrihet (LOV) införas i kommunen. Det ska 
gälla bland annat inom hemtjänsten och omsorgsboenden.

För den som inte är i behov av omfattande stöd och vård måste det också 
finnas attraktiva boendeformer. Man kanske vill bo i närheten av andra i samma 
ålder för att inte känna sig ensam och för att känna trygghet och gemenskap.  
På vissa trygghetsboenden bör det finnas utökad service och tillgång till natt
personal i närheten.

Vi behöver redan nu börja  planera för kommande äldreboende som gärna kan 
byggas på det vackra Norrstrandsområdet, men även se över behovet i byarna. 

Moderaterna välkomnar privata vård och omsorgsföretag till Piteå och vill 
 därför införa LOV – lagen om valfrihet – så snart som möjligt. Det ger större 
 valmöjligheter för de äldre men det ger även de anställda en möjlighet att  
välja olika arbetsgivare.

NÄR MAN BLIVIT LITE ÄLDRE 
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STÖD TILL DEN SOM BEHÖVER
Välfärden ska vara skattefinansierad och är en av kommunens vikti
gaste uppgifter. Välfärdstjänsterna bör utföras i både kommunal och 
privat regi. Allt utifrån vad som ger högst kvalitet till bästa möjliga pris. 
Skatteintäkterna måste användas så effektivt som möjligt.
 
Frihet är en viktig hörnsten i Moderaternas politik. Alla har i grunden ett ansvar 
för hur man vill leva sitt eget liv. Men ibland klarar man sig inte själv. Då behövs 
det väl fungerande skyddsnät som ger trygghet och hjälp för att kunna gå vidare 
och leva sitt liv så bra som möjligt. Men det är också viktigt att ställa krav och 
att ge människor verktyg så att de själva kan ta sig ur problemen av egen kraft. 

Alkohol och narkotikamissbruk i ung ålder, skolavhopp, ohälsa och olika typer 
av  kriminalitet kan snabbt ödelägga unga människors liv och möjligheter för all 
framtid. Här krävs snabb reaktion och ett tydligt agerande från kommunen  
och olika myndigheter. Förebygga, fokusera och samverka. Vi vill exempelvis 
inrätta stödboenden för unga i kommunen samt omställningsboenden för miss
brukare som kommer tillbaka från behandlingshem. Bostad först är också en 
lösning som varit framgångsrik i andra städer.

Teknikutvecklingen innebär stora möjligheter. För att ha råd med en stark  väl 
färd i framtiden måste de kommunala verksamheterna ta till sig, och utveckla,  
den snabba utvecklingen av nya tekniska hjälpmedel och digitaliseringens  
möjligheter. 

VÄLFÄRD – STÖD OCH OMSORG 
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PLAN BEHÖVS FÖR INTEGRATIONEN 
Piteå har fått drygt 500 nya invånare från andra länder och kulturer  
under 2017. Detta ställer krav på kommunen så att våra nya Pitebor 
snabbt integreras i samhället. Integrationen går för sakta i Piteå. Alla 
ska ges möjlighet att utvecklas och bidra i Piteå, det ska vara lika för 
alla.

Vi vill upprätta en tydlig plan för integrationen och ha bättre kontroll på hela 
integrationsprocessen. Kommunen måste samverka och ha en god och öppen 
dialog med våra invånare men även med företag, lokala föreningar och civil
samhället i övrigt.

För Moderaterna är det viktigt att allas inneboende kraft ska tillvaratas på bästa 
sätt. Den mångfald och bredd av erfarenheter som finns innebär stora möjlig
heter, men om vi inte löser integrationen så kan vi istället få stort utanförskap 
med stora problem för såväl den enskilde som för kommunen. 

Språkkunskaper, utbildning, bostäder, aktivt rekryteringsarbete och krav på varje 
individ att själv aktivt söka jobb och ett tydligt eget ansvar, är viktiga punkter  
i moderaternas integrationsstrategi. Samarbetet med det lokala näringslivet 
måste utvecklas när det gäller praktikplatser och jobb för våra nya invånare. 

INTEGRATION
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GOD EKONOMI ÄR AVGÖRANDE 

God ekonomi för Piteå kommun är en förutsättning 
för att kunna tillhandahålla bra välfärd och utveckla 
Piteå som kommun. Piteå är i grunden en välskött 
kommun, men prognoserna för de närmaste åren är 
dystra. Vi vill därför fokusera mer på kommunens 
kärnverksamheter, prioritera ett rikt och blomst
rande näringsliv och ge kommunens anställda ett 
gott ledarskap med möjlighet till eget inflytande och 
delaktighet men även möjlighet att ha alternativa 
arbetsgivare.

Vissa partier tror att skattehöjningar är den enda vägen 
framåt. Men  effekterna av att höja skatten på arbete är 
fel väg att gå. Piteborna är bland Sveriges högst beskat
tade befolkning. Det finns inget direkt samband mellan 
skattesats, skatte intäkter och välfärd. Därför vill vi behålla 
nuvarande skattesats med målet att sänka skatten när 
ekonomin tillåter.

Väldigt mycket i den kommunala förvaltningen kan effek
tiviseras och göras billigare än idag. Vissa verksamheter 
bör konkurrensutsättas. Så länge vi inte har en kostnads
effektiv förvaltning finns det ingen anledning att beskatta 
arbete ytterligare.

Vi måste börja nyttja teknik och prioritera bättre vad 
skatte pengarna ska användas till. Moderaterna priorite
rar ekonomin och att kommunens verksamheter sköts så 
effektivt som möjligt. Vi har respekt för att det är med
borgarnas pengar vi hanterar.
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Hemsida: moderaternapitea.se     
Mejl: pitea@moderaterna.se  
Facebook och Instagram: @moderaternaipitea

Håkan  

Johansson

Moderaternas 
förstanamn  

och kommunal
rådskandidat:


