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FRAMÅT!
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Sollefteå kommun 
behöver ett nytt politiskt 
ledarskap som vill FRA-
MÅT. Alla beslut som tas 
i kommunen ska ha ett 
landsbygdsperspektiv. 
Vi måste alltid ställa oss 
frågan hur landsbygden 
påverkas om vi 
centraliserar, till exempel 
avlövar ett sjukhus och 
stänger ett BB. Det är lika 

viktigt att HELA Sollefteå 
lever som att HELA Sverige 
lever. I dagsläget håller 
landet och kommunen 
på att klyvas. Det vill vi 
på allvar sätta stopp för. 
Centerpartiet står för 
långsiktiga, hållbara och 
jordnära beslut som leder 
till en levande landsbygd. 

Vi är inte fast i ideologiskt 
tänkande eller prestige, 

nytt ledarskap i
Sollefteå kommun 

vi tänker fritt och drivs 
av sunt förnuft. Vår 
värdegrund är alla 
människors lika rätt och 
värde och vi tror att 
människor kan tänka och 
göra själva. Kommunen 
måste därför ta tillvara 
på de idéer och den 
kunskap som finns hos 
kommunens invånare, 
arbetstagare och företa-
gare. 
Vår politik ska skapa 
förutsättningar som får 
människor och företag 
att växa, att våga tro på 
sig själva och att våga 
ta steget till något nytt. 
Vi vill öka människors 
makt över sina egna liv. 
Kraften och viljan måste 
komma underifrån. Det 
är endast så ett samhälle 
utvecklas.  
Vår humanistiska vär-
degrund innebär också 
att vi är öppna för nya 
idéer och nya människor. 
Vi anser att nyanlända 
som kommer till Sverige 
och Sollefteå för att ska-
pa sig en trygg tillvaro 
utan förtryck och krig är 

en tillgång. De bär med 
sig nya kunskaper och 
ny kompetens som vi så 
väl behöver. I en tid då 
högerextrema grupper 
breder ut sig och främ-
lingsfientlighet slår rot 
behöver medmänsklig-
heten växa. 
Centerpartiet i Sollef-
teå jobbar lokalt men 
det krävs mer för att vi 
i grunden ska förändra 
samhället. Det behövs 
nationella beslut för sto-
ra strukturella föränd-
ringar.  Därför är det en 
enorm trygghet att vår 
landsbygdspolitik löper 
som en röd tråd från det 
kommunala via det regi-
onala till det nationella. 
Vi behöver förändra po-
litiken på alla nivåer för 
att vi ska få en hållbar, 
långsiktig förändring mot 
ett grönt, tryggt, öppet 
och decentraliserat sam-
hälle i balans där lands-
bygden väger lika tungt 
som staden.



centerpartiets heta frågor  

landsbygden är själen i vårt parti. Alla ska 
kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var 
man bor. Förenkla reglerna så att företagare kan skapa 
nya jobb. IT och bredband så att det går att jobba i hela 
kommunen. En levande landsbygd med grundläggande 
service och förutsättningar för hållbart jordbruk.

sjukhuset Det är självklart att Sollefteå ska 
ha ett sjukhus med akut kirurgi och akut ortopedi, BB 
och kvinnosjukvård. Lokal sjukhuschef. Vi ska också ha 
moderna hälsocentraler av hög kvalité med generösa 
öppettider. Centerpartiet i Sollefteå vill stoppa nedmon-
teringen av sjukhuset. Den är ovärdig och ohälsosam. 

försvaretEn återetablering av försvaret i 
Sollefteå är inte bara strategiskt viktigt för Sverige utan 
också för vår kommun. Vi driver frågan starkast på alla 
fronter och har täta kontakter med försvarsberedningen 
från alla nivåer, kommun, region och riksdag. Vi agerar 
med konkreta förslag. Mindre snack, mer verkstad!

vattenkraften Vi vill att delar av de 
värden som skapas i bygden också får stanna i bygden. 
Vi vill regionalisera fastighetsskatten på energiproduce-
rande fastigheter. Skatten kan sedan fördelas över landet 
men en större andel än idag skall stanna kvar i regionen 
där värdet genereras. 

järnvägen Ådalsbanan är oerhört viktig för 
både gods- och persontrafik. Centerpartiet arbetar aktivt 
för en upprustning av bansträckningen och för att återfå 
persontrafik på sträckan. Även inlandet ska ha rätt till 
infrastruktur och järnväg för att på ett tillfredsställande 
sätt utvidga arbetsmarknadsregionen.

fiskvandring Vattenkraftsutbyggnad har till 
stor del förstört den ursprungliga miljön i våra älvdalar. 
Vi kräver att kraftbolagen avsätter en del av sitt över-
skott så att omlöp förbi kraftverk kan byggas, befintliga 
lekbottnar fungera igen och vandrande fisk föryngra sig 
naturligt. 

avloppPausa inventeringen av enskilda avlopp! 
Om man menar något med att hela Sverige ska leva 
och att landsbygden är viktig rimmar det illa med kost-
samma pålagor som kanske är ineffektiva eller inte ens 
behövs. Vi kräver ett system som tar hänsyn både till 
fastighetsägare och miljö. Gör om och gör rätt!

skogen Vi vill skydda rätten att äga och bruka 
skog. Både miljö och produktion ska skyddas. Miljöskyd-
det måste vara rimligt och rättvist samt ge skogsäga-
ren rimligt betalt. Den svenska skogen skapar jobb och 
pengar. Därför tror vi på frihet under ansvar för skogs-
ägarna. Vi vill förenkla reglerna för skogsbruken.



Vi vill

skapa ett starkt Näringslivsbolag

att Sollefteå kommun blir en mycket företagsvänlig  
kommun

uppmuntra etablering av serverhallar i bland annat  
Långsele

ge företagen snabb och effektiv service

ha väl fungerande servicekontor i alla kommundelar

göra kommunen attraktiv och lobba för statliga  
etableringar 

stimulera alternativ drift av äldreomsorg

ha bra matchning mellan näringsliv och utbildning

stimulera handel och folkliv i Sollefteå centrum

att vattenkraftspengar stannar i bygden. Centerpartiet  
är det enda riksdagsparti som idag driver den frågan

utveckla och förbättra infrastruktur, bredband, väg,  
järnväg och flyg

göra det enkelt för företagare att vara företagare

stärka de gröna näringarna 

stärka äganderätten till skogen

Näringsliv
Positiv attityd. God service.  
Mindre regelkrångel
Företagande är grunden för 
ett välmående samhälle. 
Därför vill vi skapa bättre 
villkor för alla företag, men 
särskilt för små företag. 
Det är i små och växan-
de företag som de flesta 
nya jobb skapas. Genom 
bättre service till företa-
gen, lägre skatter, bättre 
förutsägbarhet och mindre 
regelkrångel kan vi göra 
Sollefteå mer attraktivt så 
att fler vill flytta hit och 
driva företag. Människors 
kreativitet ska inte kvävas 
av krångliga regler. Företa-
gare ska kunna ägna sig åt 
sin verksamhet istället för 
att fylla i blanketter. Sollef-
teå kommun kan bli bäst i 
klassen om vi vill. Genom 
innovationer och ny tek-
nik där energin utvecklas 
optimalt växer nya företag 

fram. Vi antar utmaningen 
att utveckla grön ekono-
mi ännu mer i Sollefteå. 
Skogen är på många sätt 
värdefull. Både för virket 
och för att den hjälper till 
att skapa ett bättre klimat. 
Det är viktigt att skogsbru-
ket är hållbart och långsik-
tigt. Vi tycker också att det 
är viktigt att skydda vär-
defulla skogsområden, inte 
minst när skogen avverkas. 
Vi vill ha flexibla metoder 
för naturvård som ekolo-
gisk kompensation och fri-
villiga skyddsformer. Vi vill 
stärka de gröna näringarna 
för ett fossilfritt och förny-
bart samhälle. Vi vill också 
förbättra de gröna näring-
arnas konkurrenskraft med 
sänkta kostnader och re-
gelförenklingar.

centerpartiet är  
småföretagarpartiet!



VÄLFÄRD för alla 
Utveckla skolor och äldreboenden 
i hela kommunen

Välfärd kan man översätta 
som en god resa genom 
livet. Centerpartiet vill att 
du ska ha inflytande över 
din resa och ditt liv. Oav-
sett om den offentligt fi-
nansierade välfärden utförs 
av kommunen, landstinget, 
företag, kooperativ eller 
föreningar måste berörda 
människors behov och val-
frihet stå i centrum. Bor 
du i Ramsele ska du inte 
behöva bli placerad på ett 
äldreboende i Undrom om 
du inte vill. 

Nära, trygg, jämlik och 
kvalitativ välfärd ska vara 
en självklarhet i hela kom-
munen. Det är en grund-
bult för att människor 

ska bo och flytta till vår 
kommun. Genom åren 
har flertalet skolor och 
särskilda boenden i 
kommunen avvecklats 
och flera har hotats av 
nerläggning. Centerpartiet 
har alltid kämpat för 
bevarandet av våra skolor 
och äldreboenden. Vi 
tänker utveckling och inte 
avveckling. 

Vi är positiva till att 
verksamheter inom 
välfärden drivs av fler 
aktörer än kommun och 
landsting. Redan idag finns 
fina exempel på detta som 
Rådomsgården och VOON 
Hälsocentral. 

Vi vill

att Sollefteå sjukhus åter ska bli ett fullvärdigt sjukhus med 
akut ortopedi, kirurgi, BB och kvinnosjukvård 

ha fler platser på Rådomsgården

att fler trygghetsboenden och seniorboenden skapas i hela 
kommunen 

att kommuen ska vara öppen för  
alternativa driftsformer

att stödet till kvinnojourens verksamhet i kommunen utökas.   

att alla särskilda boenden i kommunen skall utvecklas och 
inte avvecklas

Vård och omsorg

Centerpartiet är 
sjukvårdspartiet! 



Utbildning är grundläggan-
de i ett demokratiskt sam-
hälle. Det är det starkaste 
verktyg individen har för 
att utöka sina möjligheter 
oavsett social och ekono-
misk bakgrund. Vi vill ha 
en skola med eleven i cen-
trum och i hela kommunen 
ska det finnas bra försko-
lor, skolor och fritidshem. 

Alla barn har rätt till en bra 
utbildning var de än bor. 
Skolpolitiken i Sollefteå har 
präglats av ogenomtänkta 
dyra lösningar som skapar 
osäkerhet hos såväl elever 
som skolpersonal. Vi tän-
ker istället långsiktigt och 
hållbart. Det för skolan 
FRAMÅT!

Vi vill

att GB-skolan renoveras till en modern och sammanhållen 
gymnasieskola 

att Edsele friskola uppmuntras och stöttas av kommunen

att skolan får mer resurser 

att andelen behöriga lärare ökar

att pedagogiska sekreterare anställs i grundskolan så att 
lärarna får mer tid för undervising

att elevhälsan utvecklas 

att eftergymnasial och högre utbildning utvecklas både lokalt 
och på distans 

att föräldralediga och arbetssökande kan ha sina barn på för-
skolan mer än 15 timmar i veckan

att skolan serverar hälsosam närproducerad skolmat 

att leksaker och madrasser på förskolan är giftfria

Centerpartiet 
är garanten för att 

inga skolor i  
Sollefteå kommun 

läggs ner!

Skolan 
Lärare skall vara lärare,  
inte administratörer
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Hela Sverige ska leva har 
alltid varit Centerpartiets 
mål. Människor ska kunna 
bo och leva i hela kommu-
nen. Nu mer än någonsin 
måste vi ta krafttag för att 
stoppa landsbygdsflykten. 
Vi vill ha ekonomisk tillväxt 
i alla kommundelar. Efter-

frågan på sund och säker 
mat har satt landsbygden 
och matproducenterna på 
kartan igen. Det ska vi ut-
veckla mer. Genom en  
aktiv politik som genomsy-
ras av ett landsbygdsper-
spektiv stärker vi hela kom-
munen.

Landsbygden
Liv i hela kommunen!

Vi vill

pausa inventeringen av enskilda avlopp

att skola, vård, omsorg, mackar och butiker finns i hela kom-
munen

uppmuntra landsbygdsföretagen genom att förenkla och för-
bättra regler och myndighetsutövande

utveckla IT och bredband så att det går att jobba i hela kom-
munen

att vägbelysning ska vara en självklarhet på landsbygden

att kollektivtrafiken byggs ut i hela kommunen

att laddstolpar till elbilar ska finnas i hela kommunen

att stödet till ideellt drivna föreningar i hela kommunen  
utökas

centerpartiet är  
landsbygdspartiet!
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Kultur 
Man blir frisk och rik av kultur 

För Centerpartiet är det 
viktigt att alla ska kunna få 
del av ett rikt och omväx-
lande kulturutbud. Ett sam-
hälle utan kultur blir fattigt 
och fantasilöst. Kulturen 
kan förlösa många idéer 
och där det finns en rik och 
omväxlande kultur finns 
också kreativa företagare. 
Kultur stärker också sjäklv-
förtroende och det i sin tur 
stärker delaktigheten och 
demokratin i samhället.

Sollefteå har ett rikt och 
varierat kulturutbud med 
många ideellt arbetande 
människor. Musik, teater, 
bibliotek, konserter, konst, 
utställningar, föreläsningar, 
litterära sällskap, kultur-
skolan och amatörteater är 
alla viktiga ben i den kul-
turella mångfalden. Nyan-
lända bidrar också med nya 
spännande impulser.

Vi vill

verka för ett brett och rikt kulturliv

att kulturen ska vara tillgänglig för alla 

utveckla digitaliseringen så att stora kulturella världshändel-
ser kan visas live

stötta kulturföreningar i hela kommunen

stötta hembygdsföreningarna i deras kulturmijögärning

centerpartiet är  
kulturpartiet!
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integration 
Jobben är nyckeln!
Under 2015 kom 165 000 
flyktingar till Sverige. En 
rännil i förhållande till de 
nära 65 miljoner människor 
som är på flykt i världen 
men för Sverige innebar 
det att vårt inrutade sam-
hällssystem sattes på prov.

Sverige utvecklas när 
människor från andra län-
der kommer hit. För att 
samhället ska vara öppet 
krävs en politik som ger 
alla samma rättigheter och 
skyldigheter. Då får vi ett 
bättre land att leva i. Och 
det är jobben som är nyck-
eln.

För Sollefteås del innebär 
tillskottet att befolkning-
en ökar med kompetenta 
människor i produktiv ål-
der. Men om vi inte reage-
rar och agerar snabbt så 
försvinner detta tillfälle lika 

snabbt som det kom. 

Människor tar inte arbete, 
de skapar arbete. Därför 
betyder integration inte 
problem som måste lö-
sas, utan möjligheter och 
utmaningar att ta tillvara 
på de inneboende krafter 
och idéer människor har.

Vi vill att Sollefteå ska 
präglas av tolerans och 
öppenhet och välkomna 
olikheter. I framtiden vill 
vi inte ha några speciallös-
ningar som är riktade till 
människor som har flyttat 
hit. Istället vill vi ha bra 
arbetsmarknads- och bo-
stadspolitik för alla. Fakta 
visar att det är integra-
tionspolitiken, och inte in-
vandrarna, som har skapat 
dagens integrationspro-
blem.

Vi vill

ha en snabb, effektiv och värdig integration

satsa på Svenska för invandrare (SFI) i Junsele

ha en Integrationssamordnare med mandat att leda och styra 
integrationsarbetet

ha ökat samarbete mellan myndigheter

jobba för att kompentensen hos nyanlända tas till vara och 
utvecklas

ha ett Sollefteå fritt från rasism, hat och hot

att Sollefteå skall vara en öppen, varm och välkomnande 
kommun

att integration också ska innebära respekt för vårt samhälle, 
våra lagar och värderingar

medmänsklighet  
för sverige framåt!

centerpartiet är 
integrationspartiet!



Ungdomar 
En trygg uppväxt med aktiv fritid

miljö 
Vi vet att miljöarbetet mås-
te drivas både i Sverige 
och EU. Då får vi resultat 
för miljön. Det handlar om 
allt från miljövänliga bilar 
till gröna jobb. Att miljön 
vi lever i är giftfri är något 
som ska vara självklart. 

Vi vill göra det enklare att 
köra och äga miljöbilar som 
drivs på exempelvis el. 
Vi vill att vår vardag skall 
vara fri från gifter och vi 
vill ge bönderna förutsätt-
ningar att producera mat 
på ett hållbart sätt.

centerpartiet vill ha 
ett hållbart samhälle 
där alla tar ansvar!

Klimatet och den globala 
uppvärmningen är en av 
vår tids viktigaste frågor. 
Hösten 2016 noterades 
rekordvärme i arktis och 
i många andra delar av 
världen uppstod dtora pro-
blem i klimatförändringar-
nas spår. läget är allvarligt 
och det krävs kraftfullla 
åtgärder såväl lokalt som 
globalt. Vi vill att Sverige 

2040 skall vara helt förny-
bart fritt från nettoutsläpp 
av växthusgaser (nettout-
släpp är skillnaden mellan 
de utsläpp man faktiskt 
gör och det man gör för 
att minska utsläppen). Vi 
vill också att Sverige ska 
visa att tillväxt och mins-
kade utsläpp kan gå hand i 
hand.

klimat 

Unga behöver få en chans 
att komma in på arbets-
marknaden. Genom anpas-
sade turordningsregler och 
ett tydligt jobbfokus i sko-
lan gör vi det lättare för dig 
som är ung att få ett jobb. 

Vi vill sänka kostnader att 
anställa ungdomar och 
förbättra lärlingssystemet. 
Det första jobbet är det 
viktigaste.

 

Vi vill satsa på 
 
ungdomsgårdar

utökade pengar till bussturer

körkort på gymnasiet

sommarlovsentreprenörer

landsbygsföretagare

ung företagsamhet

uppmuntra företagande i 
skolan



våra kandidater
Maria Wennberg, 60 år, ledarskri-
bent, Sånga Medmänsklighet. Öppenhet. 
Respekt. Jag är en stark röst MOT främlings-
hat och rasism och FÖR integration som ser 
individens potential men som också kräver  
respekt för lagar och samhällsordning.

Kristina Eriksson, 38 år, biolog, 
Sollefteå Sollefteå BB är Sveriges viktigas-
te hållbarhetsfråga. En röst på mig i region-
valet är en röst för Sollefteå och en röst för 
landsbygdens lika rätt och värde. Höstens val 
är ett värderingsval för medmänsklighet.

Johan Andersson, 30 år, opposi-
tionsråd, Resele Stoppa centraliseringen 
och låt landsbygden växa. Samhällsservice i 
HELA kommunen är nyckeln till attraktivitet 
och inflyttning. Företagen driver utvecklingen, 
näringslivsklimatet måste förbättras.

Paul Höglund, 67 år, trädgårds-
mästare, Långsele Utveckla järnvägen 
till även persontrafik. Förverkliga fiskvandring 
förbi Sollefteå kraftverk. Utökad kommunal 
service i Långsele. Högstadium i Långsele. 
Bevarande av kulturmiljöer i Sollefteå.

Andreas Jonsson, 39 år, försälj-
ningschef, Sollefteå Jag arbetar för att 
Sollefteå åter skall bli en stark och levande 
kommun där företagen får de bästa förutsätt-
ningar, där vi har en bra och trygg skola och 
där vi ger en nära och kvalitativ vård.

Joel Ölund, 30 år, arbetsterapeut, 
Sollefteå Brinner extra för att utveckla en 
trygg, nära och kvalitativ välfärd - ta tillvara 
på lokala initiativ – underlätta och förenkla för 
nya företag att starta och befintliga att växa - 
i HELA kommunen.

Daniel Höglund, 34 år, skogsmäs-
tare, Resele De frågor jag brinner för är 
Sollefteå akutsjukhus, försvarsetablering i 
Sollefteå, skolan, persontrafik på Ådalsbanan 
och bättre vägar. En politik för HELA Sollefteå 
kommun.

Anton Ångman, 24 år, biolog, 
Graninge Tryggare skola och satsning på 
elevhälsa. Satsningar på Socialtjänsten och 
kvinnojouren. Pausa avloppsinventeringen. 
Öka medborgarnas inflytande. Regemente och 
fullvärdig sjukvård i Sollefteå.

Ingemar Jonsson, 67, skogsägare, 
Ramsele De frågor jag vill jobba för är
fler arbetstillfällen i hela kommunen,  
bättre vägar, järnvägar och fiberutbygg-
nad. Bygg laxtrappor i älvarna. Fler äldre-
vårdsplatser. Förbättra sjukvården.

Monica Tirri, 46 år, projektledare, 
Långsele Jag brinner för decentralisering. 
Jag vill också att vård och omsorg fungerar, 
att skolor har god kvalitet och att det finns 
grundläggande samhällsservice och gott nä-
ringslivsklimat i hela kommunen.

Mats Ola Vestin, 65 år, egenföre-
tagare, Forsmo Jag brinner för en levan-
de landsbygd/glesbygd och rättvisa mellan det 
lilla och det stora.

Maria Hellstrand, 49 år, behand-
lingsassistent, Ramsele Jag brinner 
för barn och unga som har behov av särskilt 
stöd. Jag vill bekämpa socialt utanförskap.



våra kandidater
Maggie Norlén, 46 år, industriar-
betare, Junsele Jag brinner för miljön, 
min hembygd, vården och skolan.

Hugo Stefan Wennberg, 59 år, 
konsult, Sånga Decentralisering. Cen-
trumsugen måste stängas av så att hela 
Sverige får livskraft. Utveckling bygger på att 
genererade resurser stannar i bygden, inte på 
allmosor från centrum. 

Arne Eriksson, 65 år, lantbrukare, 
Junsele Närproducerad mat till kommu-
nens skola och äldrevård. Bredband, farbara 
vägar och basservice i hela kommunen så att 
företagare kan hålla landskapet öppet och 
bygden vid liv.

Ingbritt Hedin, 78 år, kanslist, 
Resele Jag brinner för migrationsfrågor, alla 
människors lika värde och en rättvis lands-
bygd.

Lennart Norström, 81 år, pensio-
när, Ed Jag brinner för våra älvdalars eko-
system och framför allt den vandrande fisken. 
Bygg omlöp förbi kraftverken! 

Lisa Lager, 65 år lokalvårdare, 
Ramsele Drömmer om att få kliva på tåget 
i Långsele igen. Vård, skola och omsorg ska 
finnas även i glesbygden.

Sonia Nilsson, 73 år, pensionär, 
Resele Jag kämpar för rättvisa mellan stad 
och land. Landsbygden måste få samma chan-
ser att leva och växa som städerna. Grund-
läggande samhällsservice och kollektivtrafik i 
hela kommunen är av största vikt.

Nils Johansson, 61 år, bibliotek-
sassistent, Resele Integrationen är en 
av de absolut största framtidsfrågorna. Ska 
Sollefteå kommun utvecklas och växa måste 
vi lyckas med att ta vara på de nyanlända och 
möjliggöra praktikplatser och jobb.

Ingegärd Andersson, 67 år, inter-
natföreståndare, Sollefteå Maten till 
våra barn och äldre i Sollefteå kommun måste 
prioriteras. Det är av största vikt att vi satsar 
ordentligt på kostorganisationen så att vi kan 
servera god, näringsriktig och närodlad mat.

Adam Boznan, 40 år, företagare, 
Sollefteå Jag brinner för småföretagande 
och en levande stadskärna i Sollefteå. 

Tomas Stattin, 32 år, butikssäl-
jare, Sollefteå Jag brinner för Sollefteå 
kommun och dess framtid som kan förverkli-
gas med centerpartiets företags- och lands-
bygdspolitik; grundläggande service, bra skola 
och rikt föreningsliv i hela kommunen.

Fredrik Granlund, 44 år, arkivarie, 
Sollefteå Utöver hållbar utveckling och 
förenklat företagande vill jag kämpa för en 
förbättrad infrastruktur. Såväl järnvägar som 
mobilnät måste förbättras för att vår bygd ska 
kunna vara konkurrenskraftigt i framtiden.
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