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NORDANSTIGS KOMMUN
Ledningskontoret

Datum

Diarienummer

2007-05-07

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs
kommuns förvaltningar och helägda bolag till och med
2010.
Antagen i fullmäktige § 43/2007.

Stödja barn och ungas utveckling
Ambitionen är att barnen skall kunna växa upp i en trygg och
stimulerande miljö.
Kommunens arbete skall stärka föräldrarrollen. Detta skall ske genom
att socialtjänsten, skola och föräldrar bedriver ett gemensamt
organiserat arbete mot gemensamma mål. Drogfria miljöer skall
stimuleras.
Kommunen skall arbeta för en bibehållen samverkan mellan skola och
närings- och arbetsliv.
Ambitionen är att undervisningen i grundskolan skall resultera i att en
ständigt ökande andel av eleverna når de nationella målen.
Skolutveckling skall utgå ifrån kunskap och forskning.

Aktiv Kultur och fritid
Inriktningen skall vara att stimulera och stödja ideella föreningar som
bedriver ungdomsverksamhet. Bidra till att allsidiga fritidsaktiviteter för
barn och ungdomar i drog- och alkoholfri miljö, skapas.
Ambitionen är att öka de ekonomiska resurserna till kultur och
föreningsstöd redan i 2008 års budget.
Ambitionen är att anpassa de allmänna kommunikationerna så att det
skapas fler möjligheter att nyttja dessa till och från kvällsaktiviteter.
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Bo och verka lokalt och globalt
Infrastruktur - boendemiljöer, bredband, kommunikationer.
Ambitionen är att utveckla de allmänna kommunikationerna för att
underlätta pendling i arbets- och studieregionen Sundsvall-NordanstigHudiksvall.
Vara aktiv vid planering av ny E4-lokalisering och utbyggnad av
Ostkustbanan (OKB)
Definierade geografiska utvecklingsområden planeras för attraktivt
boende. Planering och utveckling skall ske med modern och visionär
kommunikation.
Kommunen skall verka för att den fysiska tillgängligheten till olika
miljöer ökar och därigenom bidra till förutsättningar för ett aktivt liv.

Långsiktig, hållbar utveckling
God ekonomisk hushållning
För kommunen gäller god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning innebär att periodens kostnader täcks av
periodens intäkter samt dessutom ger ett överskott för att avsätta
medel för att möta tidigare tagna och framtida pensionsförpliktelser,
amortera skulder, värdesäkra tillgångar, egenfinansiera investeringar
samt skapa en buffert för framtida oförutsedda händelser.
De kommunala verksamheterna skall kännetecknas av väl
underbyggda beslut, hög effektivitet och god servicenivå. Kommunens
affärsdrivande verksamheter och bolag skall genera överskott som kan
garantera en långsiktig utveckling. Kommunal skattehöjning skall
undvikas. Samarbete och samverkan ska alltid undersökas.
Ett långsiktigt arbete utifrån en gemensam arbetsregion skall, i
samarbete med andra kommuner, stärka kvalitet, service och
kostnadseffektivitet för en långsiktig hållbar ekonomi.
Kommunens uppgift är att planera för en god livsmiljö på ett sätt som är
ekologiskt hållbart. Kommunen skall öppet kommunicera och
regelbundet följa upp miljöarbetet och energiförsörjningen för att
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avveckla olja och fossila bränslen som energislag för uppvärmning.
Utveckla källsortering i kommunens verksamheter.

Trygg inom omsorgen
Kommunens insatser skall kännetecknas av korrekt och snabb service
när det finns behov av boende i särskilt boende eller stöd i hemmet.
Brukaren skall kunna välja att få sitt beviljade hjälpbehov tillgodosett av
olika utförare.
Anhörig som tar hand om någon närstående skall stöttas.
Kommunen vill underlätta för äldre att flytta till hyreslägenheter i nära
anslutning till kommunens äldreboenden, för enklare tillgång till service
eller annan hjälp.
Kommunen ska intensifiera samarbetet med landstinget kring
vårdfrågor. Ambitionen är att ingen individ ska drabbas av problem
kring gränsdragningar mellan huvudmän.
Stärka näringslivsklimatet och medborgarens möjligheter till egen
försörjning
Nordanstigs kommuns insatser mot näringsliv och företagandet skall
kännetecknas av attityder som stärker förbättrat företagsklimat, en god
företagsutveckling, möjligheter och öppningar att utveckla nätverk, och
innovationer
Ambitionen är att kommunens insatser för näringsliv och företagande
skall möjliggöra fler företag, fler arbetstillfällen och utvecklad turism.
Kommunala beslutsprocesser och tillståndgivande skall vara kopplade
till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda.
Kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall syfta till att
människor kan klara sin egen försörjning. Särskilt fokus skall vara på
att underlätta ingång i arbetslivet för ungdomar.
Invandrares och andra inflyttares yrkes- och utbildningskunskaper skall
tas tillvara för att underlätta ingången i arbetslivet. Invandrares
inlärning av svenska språket skall prioriteras.
Ambitionen är att folkhälsan i Nordanstigs kommun förbättras år från
år.
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