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Jobben. Maten. Landsbygden
Jobben
Jobben behöver bli fler. Det är alla överens om. Däremot finns det många olika åsikter om på vilket sätt de ska
bli fler. Och vilken roll staten har i detta.
För Centerpartiet är valet givet. Det måste bli lättare och billigare att anställa och vi måste göra det lättare att
komma in på arbetsmarknaden. Detta gäller framförallt de som står längst ifrån den idag.
De senaste 20 åren har fyra av fem jobb kommit i företag med färre än 50 anställda. Detta talar sitt tydliga
språk. Det är samtidigt de små företagen som är mest känsliga för regelkrångel, skatter och avgifter.
Därför står de mindre företagen i fokus när vi letar åtgärder som kan skapa fler jobb.
Vi har kommit en bit på väg. Bland annat har vi gjort följande:
Sänkt restaurangmoms.
Sänkta arbetsgivaravgifter för små företag
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga
ROT- och RUT-avdrag för att stimulera efterfrågan i hushållsnära tjänster
Lagen om valfrihet i vård och omsorg.
Nytt system för sjuklöneansvar som sänker kostnaderna för framförallt de små företagen.
Erfarenheterna hittills har varit positiva. De branscher som berörts av reformerna har växt och många av de nya
jobben har gått till personer som haft det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, exempelvis unga och personer
med invandrarbakgrund.
Vi vill därför jobba vidare. Vi vill göra det billigare och enklare att anställa vilket innebär att vi måste se över
och förändra LAS-reglerna som är anpassade för en arbetsmarknad, dominerad av stora, starka arbetsgivare där
de flesta jobbat under mycket lång tid. Vi måste se verkligheten som den är och bygga system som fungerar med
det näringsliv vi har idag.
Centerpartiet vill
• Fortsätta sänka arbetsgivaravgiften och rikta sänkningen till de små- och medelstora företagen.
• Extra låga arbetsgivaravgifter för att anställa unga.
• Förändring av Lagen om anställningsskydd (LAS) så att den blir flexiblare framförallt för de små- och medelstora företagen.

Grön omställning
Centerpartiet gillar kossor. Vi gillar också pappersbruk och flispannor.
Och vi gör det för att jorden och skogen har stor betydelse för Värmland. I de gröna näringarna finns allt från
de stora och viktiga industriföretagen inom papper och massa, till småföretag som jobbar som underleverantörer
åt de stora, eller som förädlar egna produkter inom exempelvis livsmedel.
Jorden och skogen innehåller också svaret på många av de svåra miljöfrågor vi ställer oss idag.
Om vi börjar med maten så bor vi i en region med goda möjligheter att öka produktionen av mat. Utöver allt
det goda vi äter, så genererar detta jobb och tillväxt, även öppet landskap och biologisk mångfald. Vi vill också
ha fler kossor i det värmländska landskapet. För tvärtemot vad många hävdar i debatten, så är inte kossan någon miljöbov. Faktum är att fler betande kor, ökar betesmarkernas inlagring av koldioxid. Djurhållningen ger
därmed en positiv klimateffekt - inte en negativ.
Jämte malmen och vattenkraften utgör skogen ryggraden i det svenska välståndets utveckling. Och fortfarande
är den oerhört viktig för både sysselsättning och tillväxt.
Skogen är också helt avgörande för om vi ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle.
Klimatfrågan blir ju lätt en svårbegriplig sörja av statistik, tabeller och mörka framtidsprognoser, så vi nöjer oss
i det här sammanhanget att bara nämna två siffror: 51% och 12,6%. Den första anger andelen förnybar energi i
energisystemet. Vi har alltså efter en kraftfull tillväxt nått EUs mål sju år för tidigt. Den andra siffran är andelen förnybart i transportsektorn. Även den växer snabbt, samtidigt som den fossila energin krymper.

Det här vill vi fortsätta jobba med och då har den Värmländska skogen en nyckelroll. Vi ogillar därför de förslag på ökade inskränkningar och mer byråkrati i skogsbruket. Men att byråkratisera brukandet och använda
många miljarder av skattebetalarnas pengar för att lägga stora arealer för fäfot, tror vi är att göra miljön en stor
otjänst.
De värden som finns i skogen - såväl ekonomiska som ekologiska - är resultatet av flera generationers lärande
och brukande och det är något som vi måste bygga vidare på. Reservat och andra skyddsformer måste således
inrättas med ett större helhetstänk om hur det påverkar landsbygden och det lokala näringslivet. Det måste också bygga på en samverkan med berörda markägare.
Centerpartiet vill
• Öka produktionen av livsmedel i Värmland
• Öka användningen av skogen som resurs för jobb, tillväxt och hållbar utveckling.
• Att reservat och andra skyddsformer tar hänsyn till hur det påverkar näringslivet och markägandet på
landsbygden.

Maten
Mat är ett av våra viktiga grundläggande behov, något som vi alla behöver varje dag och som ingen av oss klarar
sig utan.
Idag produceras allt mer av vår mat utomlands på ibland omoraliska och miljöfarliga sätt för att därefter transporteras långa sträckor i onödan. Varför ska vi behöva fjärrproducera vår mat när vi kan producera det mesta
här hemma i Värmland?
En fråga som allt fler varnar för är konsekvenserna av den ökade antibiotikanvändningen, framförallt i djuruppfödningen. Enligt Världshälsoorganisationen riskerar detta leda till att vårt kanske viktigaste läkemedel
blir verkningslöst. I Sverige har vi lägst användning av antibiotika i djuruppfödningen i hela EU. Andra länder
förbrukar 15-30 gånger mer.
Att välja svensk mat är därför också ett bra val för hälsan.
Centerpartiet vill inte stänga landets gränser, men när världen som helhet behöver producera mycket mer mat
för att mätta en växande befolkning, så är det inte rimligt att vi avvecklar vår egen produktion och ökar importen av sådant vi skulle kunna producera själva.
Det är heller inte hållbart att transportera mat över hela världen, när vi har råvarorna runt knuten.
Vi vill därför fortsätta stödja och uppmuntra matproduktion och förädling här i Värmland, för att ge bra mat åt
alla, minska transporterna, öka arbetstillfällena och för att kunna ha kvar det öppna landskapet vi lever i.
Vi ser också att intresset för matens innehåll och ursprung växer. Allt fler vill ha lokalproducerat, gårdsbutiker
växer upp som svampar ur jorden och köerna ringlar sig långa vid matmässornas försäljningsstånd. Vi har också
fått fler företag som förädlar lokala livsmedel.
Med bra mat producerad i närområdet minskar vi också beroendet av omvärlden och de problem som kan uppstå vid kriser i andra delar av världen. Vi bestämmer då hur vi vill att maten ska produceras, exempelvis utan
onödiga tillsatser, utan gmo-modifikation och hormontillförsel, men med de metoder, traditioner och möjligheter som vi vet är de bästa för oss.
Vi vill att det ska finnas möjlighet att välja mellan konventionella och ekologiska produkter, från stora och små
producenter och från det ordinära till det mer exklusiva. Allt detta vet vi att våra Värmländska lantbrukare kan
producera bara de ges fortsatta möjligheter till det.
Vi i Centerpartiet vill ha mer närproducerad och säker mat. Detta ger jobb i Värmland, öppna landskap och en
levande landsbygd med djur och odling.

Upphandling
Den offentliga sektorn är en stor köpare av mat. 3 miljoner måltider varje dag till ett värde av 8,7 miljarder kronor. Det är barn, gamla och sjuka som har rätt till en sund och säker mat. Eller rättare sagt, borde ha rätt till.
För idag är det inte så. Hälften av all mat som serveras i bla skolor och sjukhus importeras. Det är frukt och
grönt med högre halter av bekämpningsmedel och det är kött från djur som fötts upp på ett sätt som är förbjudet här hemma.
Centerpartiet att det här är inkonsekvent. Först kontrollerar myndigheterna livsmedelsproducenterna grundligt
så att stiftade lagar åtföljs. Sedan, när mat ska köpas in till skolor, sjukhus och äldreboenden, då rundas dessa
regelverk och istället köper man in det som är billigast.
Detta missgynnar de lokala företagen och den närproducerade maten.

Centerpartiet vill se en annan ordning. Vi vill att upphandlingarna förändras, att de präglas av engagemang och
konsekvens och att de stimulerar det lokala och regionala näringslivet. Samt att inköpt mat lever upp till de krav
som ställs på livsmedelsproduktionen i Sverige.
Vi tycker det är självklart att maten ska vara så fri från gifter som möjligt, att grisarna får ha knorren kvar och
att korna ska få gå ute på bete på sommaren.
Centerpartiet vill
• att den mat som köps in till skola, vård och omsorg ska uppfylla de krav som den svenska lagstiftningen
ställer vad gäller djurskydd och miljöomsorg.

Landsbygden
Landsbygden har blivit het. Plötsligt vill alla partier manifestera sitt stora intresse för landsbygdsfrågor. Det
tycker vi är bra, för på den här barrikaden har det minsann inte varit någon trängsel genom decennierna. Tvärtom. Att vår solosång nu bytts mot en månghövdad kör är välkommet eftersom det skapar en viktigt debatt om
vad som behövs för utvecklingen av landsbygden och de små tätorterna.
Värmland behöver samtidigt bli en helhet. Vi behöver ha ett starkt regioncentrum som växer och utvecklas. Om
kraften saknas i Karlstad så drabbar det hela regionen. Samtidigt behöver den starke också vara den snälle, så att
inte vår huvudstad växer på omlandets bekostnad.
Men det här är inga enkla frågor, det vet vi bättre än de flesta. Den globala urbaniseringsvågen låter sig inte
bromsas i första taget. Därför blir det lite extra frustrerande att se att engagemanget för landsbygden bland övriga partier framförallt uppstår när kameror och mikrofoner är påslagna och journalisternas pennor är vässade.
När lamporna slocknat så ser vi tyvärr att alltför många backar hem till den mer traditionellt landsbygdsfientliga linjen.
Centerpartiet har levererat i regeringsställning. Till exempel:
• Stora satsningar på de värmländska småvägarna.
• Kraftigt ökade anslag till drift och investering i det enskilda vägnätet.
• 3,2 nya miljarder till bredbandsutbyggnaden på landsbygden.
• Femdubblat stöd till kommersiell service
• Valfrihet i vård och omsorg som skapat fler verksamheter, från vårdcentraler till hemtjänstföretag
• En energipolitik som lett till kraftigt ökad produktion av biobränsle, vindkraft och solceller. Satsningar som
ger jobb och intäkter framförallt på landsbygden.
Vi vill naturligtvis göra mycket mer.
Vi vill nämligen inte att landsbygden enbart bevaras. Vi vill att den ska utvecklas.
Vi vill att entreprenörer i småföretagen och eldsjälarna i föreningslivet måste få bättre möjligheter att förändra,
anpassa och utveckla. Vi vill också stimulera ideella och kulturella initiativ på landsbygden och att diversifieringen på landsbygden stöttas.
Många börjar då snabbt prata om pengar. Men vi vill börja med attityder. För hur ser strukturerna som uppmuntrar eller stoppar, ut?
Vi vill ha en närodlad politik som börjar med människan och sätter denne före systemet. Här visar det sig att vi
har mycket kvar att göra. Vi har ett strandskydd som fortfarande inte fungerar, utan som begränsar utvecklingen på landsbygden.
Vi har en rovdjurspolitik som saboteras, av undersysselsatta EU-byråkrater, ivrigt påhejade av verklighetsfrånvända miljödebattörer som befinner sig på tryggt avstånd från sina åsikters konsekvenser.
Vi har stelbenta regelverk som gjort systemet viktigare än människan och detta kväver, begränsar och sliter
ner. Det kan handla om hur kommunerna gör sina upphandlingar, hur olika landsbygdsstöd hanteras, eller hur
enskilda företagare belastas av myndigheternas kontrollsystem.
Detta slår hårt mot entreprenörer och eldsjälar och det gör Värmland fattigare.
Centerpartiet vill
• Att strandskyddet i Värmland generellt inte ska vara större än 100 meter runt sjöar och vattendrag, samt att
dispenser från strandskyddet beviljas för att ge plats åt nybyggnation och nya verksamheter som kan utveckla bygderna.
• Att riksdagens beslutade rovdjurspolitik blir verklighet även i praktiken, där vi framförallt betonar betydelsen av en förvaltningsjakt på varg.

Bredband
Centerpartiet leder bredbandsutbyggnaden. I regeringen såg vi till så att 3,2 nya miljarder läggs till investeringar
i bredband de kommande åren.
Och det här behövs. För knappt 20 år sedan hade cirka 3 % tillgång till internet. Idag är siffran över 90%.
Tjänsteutbudet växer hela tiden och på samma sätt som vägarna måste bli bättre för att ta hand om mer trafik,
så behöver de digitala näten bli kraftfullare för att klara fler internetanvändare och tyngre tjänster.
Men statliga stöd och kommunpolitiska ambitioner räcker ändå inte hela vägen. Bredbandsutbyggnaden på
landsbygden är framförallt en folkrörelse med tusentals människor som lägger ner mycket av sin fritid för att
driva runt sina fiberprojekt.
Många tycker naturligtvis att det här är en infrastruktur som staten borde fixa helt och hållet. Men genom att
kombinera eldsjälarnas engagemang, företagens kompetens och statligt och kommunalt stöd - så får vi mer
bredband för pengarna. Vi kan helt enkelt bygga mer på kortare tid. Att vänta på en helt statligt driven utbyggnad, skulle innebära att de allra flesta skulle få vänta alldeles för länge.
Värmlands mål är att alla i Värmland ska ha tillgång till 100 Mbt/s till 2020. Siffran för Värmland just nu är
40% i tätorterna och 6,9% på landsbygden. Det här är för lite och Centerpartiet kommer fortsätta prioritera den
här frågan, såväl nationellt som lokalt. Det innebär att det måste avsättas mer och långsiktiga investeringsmedel
som kan möta upp jämsides med det ideella engagemanget.
Centerpartiet vill:
• Att staten säkrar långsiktiga investeringsmedel för utbyggnaden av fibernät.
• Att kommunerna har konkreta planer för hur utbyggnaden ska gå till i både tätorterna och på landsbygden.

Vägar och kollektivtrafik
Centerpartiet gillar vägar. Vi gillar också bilar.
Och vi skäms inte för det.
Att dra vägsatsningar till Värmland är dock inte helt lätt. Vi saknar nämligen den viktigaste förutsättningen för
att komma långt fram i prioriteringslistan: Trängsel.
Istället hamnar det mesta i stora pengaslukande projekt i våra stora städer. I det perspektivet är det lätt att känna att vi alltid hamnar utanför, men så är tack och lov inte fallet.
Lite i skymundan har det gjorts stora satsningar på länets vägar. Via det så kallade bärighetsanslaget har allt
från småvägar till riksvägar fått upprustningsmedel som är mångdubbelt större än före centerregeringens tid.
Och det här har varit viktigt för näringslivet, för pendlingen och för boendet.
Samtidigt har vi satsat mer än någonsin på de enskilda vägarna.
Men så fort vi kommer till vägar så blir det alltid en miljöfråga. Och inte utan anledning. Dagens utsläpp av
växthusgaser från trafiken är ohållbar. Men det är varken bilarna eller lastbilarna det är fel på. Det är bränslena.
Därför kan vi konsten att gilla både bilar, tillväxt och miljöarbete. Vi vill byta drivmedel i alla bilar och göra
hela fordonsflottan fossiloberoende till år 2030. Idag är den förnybara andelen drygt 12%.
Det här är inte lätt men till stora delar finns redan tekniken för att göra det. Men när vi nu ställer om till en ny
era så måste omställningen ske med varsamhet så vi inte straffskattar bort jobb och tillväxt.
Samtidigt måste mer av det tunga godset över på järnväg. För att minska miljöbelastningen, förbättra trafiksäkerheten och minska slitaget på vägarna. Inte heller denna överflyttning får drivas på genom exempelvis skattechocker som gör att vårt näringsliv konkurreras ut. Miljön vinner inte på att jobben försvinner från Värmland.
Centerpartiet vill
• Fortsätta satsningarna på det regionala och lokala vägnätet.
• Fortsätta ha höga anslag till det enskilda vägnätet.
• Ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030
• Flytta över gods från väg till järnväg, men i en takt så att vårt näringsliv inte konkurreras ut.

Läs om vår politik och våra kandidater på
www.centerpartiet.se/varmland

