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Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet bjuder in till presskonferens angående
Bollnäs kommuns framtid och ledning:

TID: Fredag den 14 oktober 2022 kl 10.00

PLATS: Forum i Arbrå, Lärcentrum (ingång på gaveln vid Biblioteket)

Vår politiska plattform för Bollnäs framtid
Mandatperioden 2023 – 2026

Hållbarhet, arbetstillfällen och utbildning är prioriteringar för oss!

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har format en politisk plattform för hela
Bollnäs kommuns framtid och utveckling. Vår ambition är att vårt politiska program ska
möjliggöra för kommunen att växa och utvecklas, där skolresultaten och näringslivsklimatet går
framåt och där människor trivs och är trygga med jämlika villkor.

Bollnäs kommun har de senaste åren påbörjat en ny utvecklingsfas med bland annat nya bostads-
och handelsområden som växer fram, ett ökat fokus på social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet, tydliga satsningar inom skolan och omsorgerna och inom infrastruktur.

Under de kommande åren står Bollnäs kommun som organisation, våra medborgare och våra
företag inför nya utmaningar utifrån en snabbt förändrande omvärld och tuffare ekonomiska
förutsättningar i hela samhället. För att möta dessa utmaningar behöver vi dels utveckla våra
arbetsformer för styrning och ledning i kommunens organisation och en ännu bättre samverkan
och samhandling mellan kommunens olika verksamheter, dels utveckla våra former för
samhandling med civilsamhället och näringslivets olika aktörer.

- Vi Socialdemokrater ser att Bollnäs kommun ska arbeta offensivt med kvalitetsutveckling.
Helhetsperspektiv och att skapa värde för dem vi är till för ska prägla vardagen på alla
nivåer. Vi ska ha ett ökat fokus på välfärdsfrågor och förbättrade arbetsvillkor och bättre
arbetsmiljö, säger Abdullahi Cadaani, Socialdemokraterna i Bollnäs.
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Kommunens primära uppdrag är att utveckla och förvalta ett väl fungerande, rättvist, jämlikt och
hållbart lokalsamhälle. Många uppgifter i detta sköts av kommunens egna anställda inom till
exempel omsorgerna, samhällsplanering, lokal infrastruktur, miljö och brandskydd. Andra
uppgifter sker i samverkan med näringslivet, civilsamhället och myndigheter.

- Som Moderat så har Näringslivs- och tillväxtfrågorna tillsammans med tryggheten i samhället
varit i fokus under arbetet med vår politiska plattform för Bollnäs framtid. Vi som kommun
ska arbeta närmare näringslivet för att bli en tydligare möjliggörare och skapa de bästa
förutsättningarna för kommunens företag att växa och utvecklas här, säger Tommy Winqvist
Moderaterna

Kommunens viktigaste roll består i att leda, samverka och samhandla med alla dessa aktörer och
tillsammans med våra invånare underlätta, föregå och driva på för att skapa en önskad utveckling
och framtid utifrån våra lokala förutsättningar.

- För oss i Centerpartiet är landsbygdsfrågorna viktiga för att klara omställningen och hela
kommunens utveckling. Landsbygdsfrågorna behöver få ökat stöd och samlas samt att
kommunen behöver ta ansvar för återkommande mötesplatser för erfarenhetsutbyte och
dialog runt dessa, säger Nicklas Fredriksson, Centerpartiet.

Vi måste vilja och våga utvecklas och därigenom ligga i framkant, såväl ekonomiskt och socialt
som ekologiskt, för att vara en attraktiv arbetsgivare, en attraktiv samarbetspartner och en
attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

Dit når vi genom att tillsammans genomföra innehållet i vår politiska plattform för Bollnäs
framtid.

Vid pressträffen kommer vi att presentera nya ledningen för kommunen samt vårt program
för hur vi konkret vill utveckla Bollnäs med nya satsningar och nya prioriteringar!

Vid frågor angående presskonferensen och detta pressmeddelandes innehåll hänvisas till:

Abdullahi Cadaani: 070 – 401 62 91

Vi bjuder på Kaffe och framtidstårta!

Varmt Välkomna!

Erika Engberg (S) Nicklas Fredriksson (C) Johan P Bång (M)
Ordf. Arbetarekommunen Ordf. Kretsstyrelsen Ordförande
Socialdemokraterna i Bollnäs Centerpartiet i Bollnäs Moderaterna i Bollnäs
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