PARTIPROGRAM 2018
INLEDNING

Landsbygdspartiet Härjedalen (LPH) har nu verkat i fyra år i Härjedalens kommun. Under
mandatperioden 2014 -2018 hade LPH tre mandat i fullmäktige. Härjedalingarna har visat
förtroende för ett parti som vill driva sakfrågor utan låsning i partipolitiska ideologier.
Härjedalens kommun behöver engagerade individer och förtroendevalda som arbetar för målet att
Härjedalens kommun ska bli en än bättre kommun att leva och verka i.
Vi är öppna för nya idéer, tankar och aktiviteter som främjar kommunen. Mångfald och en positiv
syn på möjligheter är vitala begrepp.
Vi anser att kommunen ska drivas utifrån vad som är bra för Härjedalingarna och att partipolitiska
hänsyn inte får vara styrande. Samverkan över partigränser ÄR möjligt, vilket vi visat den senaste
mandatperioden, men i Härjedalen kan detta utvecklas vidare. Vi anser att samverkan till större del
handlar om människor än om partier och den vilja som finns bland människorna att samarbeta. Vill
man, så kan man. Detta innebär inte att man ska radera ut sin egen profil utan att man hävdar den,
men också att man får göra avkall på sin egen heta vilja ibland och i stället kompromissa.
Vi tror att personval kan bli mer uttalat och personens framtoning vara mer utslagsgivande än
partifärgen. LPH har aktivt sökt fram engagerade människor som kan påverka utvecklingen i
Härjedalen positivt. Vi tror på de enskilda människornas engagemang att påverka och förändra sin
egen situation, men vi tror också på att tillsammans åstadkommer man mera. Öppenhet och
samverkan är nödvändigt.
Alla partier vill naturligtvis en positiv utveckling för Härjedalen och kommer med fina ord att ange
hur man vill åstadkomma detta. Med det handlar om mer än ord. I ett land, där endast de stora
städerna växer och alla små kommuner brottas med avfolkning, är det viktigt att inse, att vår
situation delas av så många att vi endast kan göra något åt den själva.
Härjedalens kommuns ekonomi har under de senare åren ansträngts av minskande befolkning.
Härjedalens ekonomiska stabilitet är god, men det krävs i framtiden med den minskande medels
tillgången ekonomisk realism för att klara balanskrav och verksamheternas utveckling. Det kommer
att ställas stora krav på politikerna i Härjedalen att fördela de tillgängliga medlen på ett bra sätt.
Samverkan och breda genomlysningar kommer att vara en väsentlig del i detta arbete. Inom LPH
vill vi se över organisation och verksamheter för att möta de förändringar som sker i såväl
ekonomi som i samhället i övrigt. Viktigt är att möta den växande pensionsskulden med
avsättningar i framtiden.

Målsättningen på sikt måste vara att öka antalet sysselsättningstillfällen i Härjedalens kommun. Ett
led i detta är att kunna erbjuda de unga som vill stanna kvar arbete likaväl som att få de unga
utbildade människor som utbildar sig på annan ort att återvända. Möjligheterna till
högskoleutbildningar på distans . Genom att göra Härjedalens kommun än attraktivare att bo i, en
bra plats att se sina barn växa upp i och för äldre att åldras i, är målet också att stabilisera
befolkningsantalet. Välfärden i kommunen är nödvändiga för att skapa trygghet för både unga och
äldre samt för att kunna locka till inflyttning.
Härjedalens kommun har stora värden för barnfamiljer, vilket vi bör använda i vår offensiva
marknadsföring. Vi måste se barnens behov som en viktig ingrediens i att bygga värden för
Härjedalens kommun.

