
 

Politiskt alternativ är ett ideologiskt obundet lokalt parti som tar 
ställning i varje sakfråga utifrån de omständigheter som föreligger. 

Valplattform 2018-2022 
 

Vital demokrati  

Den kommunala beslutsgången ska vara lättillgänglig och överskådlig genom 
skrivna protokoll som på ett bättre sätt speglar beslutsfattarnas vilja. 
 

Införa Framtidskonvent där politiska partier tillsammans diskuterar och presenterar sin 
syn på kommunens framtida utmaningar samt konsulterar medborgare om deras önskemål 
och visioner. 
 

På sikt arbeta för att införa direktdemokrati i kommunen. För att engagera 
medborgare i för kommunen väsentliga frågor, skapa en plattform där medborgarna kan ge 
sin mening tillkänna i sakfrågor av vikt. 

 

Livskraftiga byar - Geografisk rättvisa   

Utveckling inte avveckling – i ekonomiska diskussioner talas nästan alltid om att vi 
(Glesbygdskommuner) måste ”krympa kostymen”. PA anser att i många fall är nedskärningar 
och besparingar ofta självuppfyllande och snabbar på en utflyttning. Istället vill vi genom 
kreativa lösningar och samverkan hitta vägar som leder till utveckling.  
 

En jämnare fördelning av resurser mellan tätort och landsbygd – Service- och 
projektkontor i fjälldalarna. 
 

Offentlig service som ger samhällsekonomiska effekter – Byaskolor är viktiga både 
för barnen och för samhället. Ur ett barn- och miljöperspektiv är långa bussresor negativa. 

 
Vilhelmina – Vualtjere är en samisk förvaltningskommun  

Uppmärksamma och respektera samiska nationaldagen i den kommunala 
verksamheten.  
 
Konsultera samiska referensgruppen i viktiga frågor även gällande markanvändning. 
 



Introducera nya politiker i frågor rörande samiskt samhälle. 
 
Samiska språket och kulturen har en självklar plats i kommunens offentliga 
miljöer och samtal i synnerhet i kontakt med samiskspråkiga medborgare.  

 

Hållbart näringsliv – självförsörjning och lokalproducerat 

Projektledningskompetens på utvecklingsenheten. 
 

Ingen privatisering för privatiseringens skull - men lika villkor för företagare och 
föreningar i kommunen. 
 

Stimulera företagande inom förädling av naturprodukter såsom bär, svamp, kött 
och fisk genom att arbeta för att kommunens verksamheter i högre utsträckning använder 
lokalproducerade matvaror. 
 

Innan krisen kommer: Återskapa ett levande jord- och skogsbruk, med livs-
medels försörjning och produktion samt lokal förädling i fokus, och därmed skapa ett mer 
självförsörjande och hållbart samhälle med nya företag och arbetsplatser.  

 

Utökad besöksnäring 

I samråd med alla berörda parter där fjälldalar såväl som skogslandskapet är med och 
utvecklar besöksmål.  
 

Skapa samverkans- och samarbetsformer som på ett bättre sätt tillvaratar samernas 
synpunkter. 
 

Stärka och utveckla de lokala organisationerna som arbetar med alla de olika 
fritidsaktiviteter vi har i kommunen, så som skoter- och vandringsleder, jakt och fiske etc. 
 
Arbeta fram en fördubbling av antalet turistbesök genom att främja 
helårsturism. Flygplatsfrågan utgör en viktig del i en utbyggd besöksnäring där aktiviteter 
och boende behöver byggas ut. Även verka för en upprustning av Inlandsbanan med fast drift 
på helårsbasis. 

Jämställd vård och omsorg 

Arbeta för en likvärdig vård och omsorg oavsett var du bor, bland annat genom 
samverkan med kommunerna i Södra Lappland, kring landstingets ansvar i inlandet. 

 
Bevara en god och värdig omsorg för äldre och funktionsnedsatta genom att 
behålla och utveckla omsorgen i kommunal regi. 
 
Kommunen ska värna och stärka sin personal och deras arbetsmiljö genom olika 
insatser som exempelvis kortare arbetsvecka och vidareutbildning 
 

Trygg barnomsorg och skola – en bra fritid 



Medverka till att förskola, skola, fritidshem och gymnasium ger barn och 
ungdomar en bra start i livet genom att tillhandahålla en trygg och stimulerande 
lärandemiljö. 
 

I samarbete med våra ungdomar möjliggöra meningsfulla fritidssysselsättningar, 
ungdomskonvent och demokratidagar inom skolan. 
 
Införa en kultur- och fritidstur inom ringbilssystemet eller kollektivtrafiken så att 
byaskolelever har möjlighet till ett bredare fritidsliv. 

 

Levande Kultur 

Skydda de kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som fortfarande 
finns kvar inom Vilhelmina kommun, genom att en inventering och bevarandeplan utförs. 
 

Slutför projektet kring Skollägda med den aktivitetspark med olika inslag och 
smakprover från kommunens alla delar som ursprungligen var planerad utöver bagarstugan. 

 

Värna natur och miljö – våra naturresurser  

Natur och miljö brukas och värnas med respekt för närmast berörda och framtida 
generationer, även den natur och miljö som redan nyttjas för olika former av 
resursutvinning. 
 
Naturresursåterbäring till kommunen i form av en ersättning per producerad 
kilowattimme (kWh) som framställs av vind- och vattenkraft inom kommunen. Återbäringen 
ska främst gälla för de utvinningar som redan sker inom kommunen. 
 
Bevara lokalbefolkningens rättigheter och hävd inför eventuellt bildandet av 
naturreservat och nationalparker. 
 

Som näst största skogsägare i Sverige ska Vilhelmina återta skogsförvaltningen i 
kommunal regi. 

 

Förstärkt infrastruktur och kollektivtrafik 

Utbyggd flygplats, uppgraderad inlandsbana, bättre gång- och cykelvägar 
kommer PA att verka för. 
 
PA har lagt en motion om att införa fria bussturer i fjälldalarna och på sikt vill vi 
arbeta för gratis kollektivtrafik för att minska onödig biltrafik och underlätta resor för icke 
bilburna. 

 

Förbättrad integration och arbetsträning 

SFI-utbildning i praktiken ute på arbetsplatser eller i samhället genom att kommunen 
verksamheter involveras mer. 
 
En motprestation om förslagsvis 20 timmars samhällstjänst/vecka för alla 
arbetsföra som uppbär försörjningsstöd.  



 

Politiskt Alternativs lista till kommunfullmäktige 2018-2022 

 

1.   Åsa Össbo, Dikanäs 
 

2.   Gunder Lindgren, Storsele 
 

3.   Anna-Leena Danielsson, Lillgranberg 
 

4.   Ronny Svarto, Vardofjäll 
 

5.   Gunilla Eliasson-Lindgren, Storsele 
 

6.   Kenneth Jacobson, Skansholm 
 

7.   Sixten Westlin, Lövåsen 
 

8.   Maria Lundquist, Vilhelmina 
 

9.   Bo-Lennart Danielsson, Vilhelmina 
 

10.   Inga-Lena Hallin Pettersson, Storsele 
 

11.  Douglas Pettersson, Storsele 
 

12.  Jörgen Norman, Lövåsen 
 

13.  Malte Nilsson, Vilhelmina 

 

 

Läs vårt fördjupade partiprogram på https://politisktalternativ.wordpress.com 

Från Vilhelmina – för Vilhelmina 

Ge oss din röst den 9 september! 
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