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Centerpartiets valprogram för val till Skellefteå kommunfullmäktige 9 september 2018  
 

 

Skellefteå behöver ett nytt ledarskap!

Centerpartiet har bra socialliberala lösningar och förslag för att utveckla 
vårt land och minska klyvningarna i Sverige och i Skellefteå. Vi i 

Centerpartiet jobbar stenhårt för ett nytt ledarskap! 

 

Det är dags för Centerpartistisk utveckling och valfrihet. 
Centerpartiet för Skellefteå Framåt! 
 

 

 

Centerpartiet har en vision om ett grönt, tryggt och växande Skellefteå, 

där både stad och land får blomstra, där alla behövs och får möjlighet att 

utvecklas. 
 

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. 

Och på den grunden vill vi bygga Skellefteå. Vi tror på ett grönare, 

tryggare och attraktivare Skellefteå, på väg till 100 000 invånare. Vi ska 

växa och få till stånd ett maktskifte, för Skellefteå behöver nytt 

ledarskap. Och ledarskapet ska Centerpartiet ta! 

Centerpartiet ska göra valet 2018 till en milstolpe för närodlad politik i 
Skellefteå! Tillsammans arbetar vi Framåt: målmedvetet, långsiktigt och 

engagerat för att göra det möjligt. Vi blundar inte för problemen, vi 

presenterar lösningar och vi visar på möjligheter och inger hopp. 

 
Centerpartiet vill 

http://www.centerpartiet.se/skelleftea


 

   

 
Skellefteå ska vara en grön, miljövänlig kommun som ligger i framkant 

för ett tryggt och hållbart samhälle. En plats där invånarnas initiativ 

uppmuntras, nya idéer får spelrum, och där människorna får bestämma 

mer själva. Där olikheter och mångfald ses som en tillgång och där alla 
människor, oavsett bakgrund, är välkomna att bo och verka. 

 

Centerpartiet ser behovet av ett jämställt Skellefteå. Vi är det parti som 

tydligast arbetar för likvärdiga möjligheter för kvinnor och män. För vi vet 
att Skellefteå behöver vara jämställt för att växa.  

 

I vårt Skellefteå är människan i centrum och vi vill bygga ett samhälle för 

invånarna i vår kommun, både i stad och på landsbygd. I vår kommun 
ska man känna sig trygg både som ung och gammal. Vi ska ha en skola i 

Sverigetoppen och en omsorg som utgår från individens behov. 

 

Det handlar om:  

 
• Miljöansvar och trygg tillväxt 

          

• Låt inte Skellefteå klyvas 

 
• Företagande och jobb   

        

• Trygghet i hela Skellefteå 

 
 

Det här vill vi förverkliga tillsammans med dig och alla andra vars hjärta 

slår för Skellefteå. 

 

 
Vi i Centerpartiet kallar det för 

 

 

          

 

 
 



 
                                        

  

 
För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Ingen kan 

välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet.  

 

Centerpartiet vill minska miljöpåverkan och klimathotet. Vi tycker det ska 

vara enkelt att återvinna, köra en bil som är miljövänlig, eller välja cykeln 
istället för bilen. Det ska gå att driva ett jordbruk eller att odla i staden. 

Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte 

behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är 

giftig. Och vi vill få bort den tunga trafiken genom centrala Skellefteå. 
 

Centerpartiet i Skellefteå har många idéer för miljön att förverkliga. 

 

Det här vill Centerpartiet: 
 

• Ta fram en Grön plan för bevarande av grönytor i Skelleftedalen. 

• Det ska vara möjligt att cykla enkelt, snabbt och säkert både i stan 

och i våra övriga tätorter.  

• Bygga Hedensby-bron före Centrumbron, för att minska 
trafikbelastningen i centrum. 

• Bygga en ekologisk by/Kretslopps-bostadsområde med 

ekosystemtjänster. 

• Kommunen måste arbeta för att öka andelen lokalt producerade 
livsmedel i de offentliga köken. 

• Att grönt näringsföretagande prioriteras.  

• Det ska finnas tillgängliga återvinningscentraler i kommundelarna. 

• Ha möjlighet till förpackningsåtervinning i hela kommunen, t ex 
med en returbuss som åker till kommunens ytterområden och 

samlar in förpackningar, glas, plast, glödlampor, batterier och annat 

återvinningsmaterial. 

• Giftfria miljöer för våra barn – en giftfri kommun. 
• Kloka parkeringslösningar i stan, gratis infartsparkeringar. 

 

 

 
 

 

 

 



 
                                        

  

 

Centerpartiet driver frågor som skapar livskraft och hållbarhet både på 

landsbygderna och i staden. För stad och land ska gå hand i hand. 
 

Centerpartiet har en positiv syn på landsbygders och tätorters 

framtidsmöjligheter och tillvaratar de särskilda kvaliteter och möjligheter 

som finns i dessa områden. Våra landsbygder är våra ”livsbygder”. 
 

Staden ska vara en grön och attraktiv stad, och vara en mötesplats med 

aktiviteter för människor, istället för bilar.  

 

Vår kommun ska vara anpassad för alla, för kvinnor och män, för flickor 
och pojkar, oavsett varifrån man kommer ifrån eller var man vill bosätta 

sig. 

 

Centerpartiet i Skellefteå har många idéer för livskraft i hela kommunen 
att förverkliga. 

 

Det här vill Centerpartiet:  

 
Boende och byggnation 

• Kommunen ska skapa förutsättningar för byggnationer utanför stan 

genom att peka ut lämplig mark för bebyggelse i översiktsplaner. 

• Satsa på nya bostadsområden i kransorter med bra 
pendlingsavstånd till nya industriområdet med planerad 

batterifabrik, t ex Kåge, Ursviken, Skelleftehamn, Bureå och Medle. 

• Vi vill göra det enklare att bygga på attraktiva, strandnära tomter. 

• Vi vill ta fram planer för var det passar att bygga bostäder och 

fritidshus, så det går snabbt och enkelt, och ger långsiktigt hållbara 
boendeområden.  

• Lokala utvecklingsplaner tas fram för varje kommundel – med 

tydliga mål och handlingsplaner. Vilka orter som ska ha förskolor 

och skolor ska pekas ut i planerna. 
• Det behövs fler trygghetsboenden, både i ytterområdena och i stan. 

Därför vill Centerpartiet ge de byggföretag som bygger 

trygghetsboenden i ytterområdena gratis tomt i stan, för att bygga 

trygghetsboende även där.  
• Kommundelsnämnder för beslut närmare invånarna- 

• Trygghetssatsningar även i kommunens ytterområden. 

 

 



 
                                        

  

Kommunikation och infrastruktur 

• Norrbotniabanan behövs för effektiva transporter, och för att skapa 

större arbetsmarknadsregion. 

• Verka för att tågtestbanan mellan Jörn och Arvidsjaur kan 
förverkligas. 

• Kommunen ska ge bidrag till skötseln av enskilda vägar så att de 

kan användas av allmänheten. En översyn av vilka vägar som 

nyttjas bör göras. 
• Möjlighet att åka kollektivt även på landsbygderna. 

• Bredband åt alla. Utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i 

kommunen måste fortsätta för att säkra tele- och 

bredbandskommunikation. 

• Nytt resecentrum med ett parkeringshus i centrala stan. 
 

Skola och barnomsorg 

• Vi vill bevara och utveckla landsbygdsskolor så länge detta är 

möjligt med hänsyn taget till barnens rätt till en hög 
utbildningskvalitet och ekonomiska konsekvenser. 

• Vid förändringar i kommunens skolverksamhet på landsbygderna 

ska kommunen väga in fler perspektiv än rent utbildningsmässiga 

och även se till skolans betydelse för bygden i stort.  
• Kommunen ska ta hänsyn till yngre barns behov av skola och 

barnomsorg i en relativ närhet till hemmet.  

• Mindre barngrupper och lokalerna ska vara anpassade för antalet 

barn. 
• Förskolor ska ha max 6 avdelningar. 

• Små och större skolalternativ ska finnas för att kunna tillgodose alla 

barns behov. 

• Se flera mindre skolor som ett alternativ innan det byggs en ny 

storskola.  
 

Fritidsaktiviteter, föreningsliv, kultur 

• Kulturaktiviteter ska finnas både i stan och i kommundelarna 

• Kommunen ska stärka organisationen för landsbygdsutveckling  
• Kommunen ska, tillsammans med föreningar, vidareutveckla 

arbetet med naturguidningar, både på landsbygderna och i 

tätortsnära natur. 

• Föreningar kan sköta om kommunala anläggningar inom 
fritidsområdet. 

• Utveckla skolidrottsföreningarna på skolorna. 

• Utveckla Kulturskolan att inspirera barn och ungdomar med olika 

typer av kultur, oavsett var i kommunen man bor. 

 
 



 
                                        

  

 
För att Skellefteå ska växa och må bra behövs fler företag. Det behövs 

både små företag och växande företag som kan skapa nya jobb. Det 

behövs även möjligheter för stora företag att etableras sig i Skellefteå. 

 
Centerpartiet vill göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva 

företag. Det behövs en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter 

och mindre på krångel och ett företagsklimat som stärker näringslivet.  

Vi vill öka företagandet bland kvinnor, unga och utlandsfödda. Olika typer 
av företag kan även motverka en segregerad arbetsmarknad. 

 

Och vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara 

anställd.  

 

Centerpartiet i Skellefteå har många idéer för jobb och företagande att 

förverkliga. 

 

Det här vill Centerpartiet: 
 

Näringsliv och kommersiell service 

• Mindre drift i kommunal regi, ex LOV, växthus, delar av tekniska 

kontorets verksamheter, fotvård. Låt entreprenörer ta hand om 
renhållning, camping, däckbyten, fotvård, grön omsorg1 mm istället 

för att kommunen ska konkurrera med mindre företag. 

• Förenkla hantering av tillståndsansökan och tillsyn för företagen, till 

exempel genom att tillämpa Rättviksmodellen. 
• Kommunen måste arbeta för att öka andelen lokalt producerade 

livsmedel i de offentliga köken, till exempel genom att närodlade 

råvaror prioriteras vid all upphandling.  

• Kommunen bör arbeta med mindre poster vid kommunens 

upphandlingar. 

• Att utvecklingspengar ges till vidareförädling av kommunens 

”livsmedelsnaturresurser” som bär, potatis, mjölk, vilt etc. 

• Kommunen kan undersöka möjligheterna att stötta företagsbyar i 

de mindre tätorterna där lokalt näringsliv kan erbjudas goda 

förutsättningar för sin verksamhet samt goda möjligheter till 

samverkan med andra företagare. 
• Kommunen tillhandahåller lokal för personer som vill testa en 

företagsidé. 

                                                
1 LRF definierar Grön omsorg som meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor 
med behov av särskilt stöd. I första hand människor som på olika sätt berörs av Socialtjänstlagen. 



 
                                        

  

• Företag ska ha möjlighet att utveckla sin verksamhet, oavsett var i 

kommunen verksamheten finns. 

• Det ska finnas ett överskott av tillgänglig mark för 

näringslivsetableringar. 
• Kommunen ska främja småföretagarseminarium för 

erfarenhetsutbyten. 

• Entreprenörskap redan i grundskolan. 

• Skolan ska arbeta tillsammans med näringslivet redan i de lägre 
årskurserna, t ex med företags-gästföreläsare varje år. 

• Att småskalig energiproduktion ska få stöd till teknikutveckling. 

• Näringslivskontoret får i uppdrag att arbeta med bättre samverkan 

mellan näringsliv och akademi. 

• Kulturhuskonceptet med kulturbyggnad och hotell ska säljas till 
privata aktörer. 

 

Jämställdhet och mångfald 

• Kommunen ska jobba aktivt med attityder hos kommunens 
näringsliv kring att anställa utlandsfödda. 

• Öka andelen utlandsfödda bland kommunens personal – se 

flerspråkighet och kulturell mångfald som en merit. 

• Stötta företagande bland personer med funktionsnedsättning 
• Mindre drift i kommunal regi ger möjlighet till fler lokala företag. 

LOV (Lagen om valfrihet) bör införas, det gynnar kvinnors 

företagande. 

• Öka andelen företagande kvinnor till riksnivå. 
 

Turism 

• Se över förutsättningarna för turismutveckling i kommunen samt 

hur denna skulle kunna stödjas och utvecklas. Gäller både större 

och småskaliga besöksmål.  
• Identifiera lämpliga mark och vattenområden för turismutveckling.  

 

Utbildningar 

• Utveckla lärlingsutbildningar och yrkesvux-utbildningarna. 
• Permanent Sjuksköterskeutbildning i Skellefteå. 

• Verka för att universiteten ordnar utbildningar vid lärcentrum. Det 

behövs heltids-, deltids-, fjärr och distansundervisning. 

• Yrkesutbildningar för särskoleelever. Det behövs fler 
yrkesutbildningar som leder till att fler klarar en anställning, t ex 

handelsprogram eller utbildning för att kunna jobba i förskolan. 

 

 

 
 



 
                                        

  

Centerpartiet arbetar aktivt för att förebygga rädsla och oro, och vi vill 
motverka en negativ samhällsutveckling i Skellefteå. För mycket av 

samhällsklimatet och debatten präglas av en stor oro och känsla av 

otrygghet. Det kan gälla våld, kriminalitet, arbete, sjukvård, äldreomsorg, 

barn och ungas uppväxt, invandring, miljö eller tillgänglighet. 

 
Skellefteå ska vara en trygg plats att bo och verka i, och vi vill vända 

oron och rädslan till hopp och framtidstro. Vi ska erbjuda möjliga 

lösningar, framtidstro och handlingskraft – baserat på våra värderingar.  

 
Centerpartiet i Skellefteå har många idéer för trygghet att förverkliga. 
 

Det här vill Centerpartiet: 

 
• Jobba främjande kring psykisk ohälsa. 

• Minst ett nytt Särskilt boende för äldre ska byggas i Skellefteå. 

Antalet platser måste anpassas efter behovet. 

• Möjliggöra kvarboende med hjälp av hemtjänst, varuhemsändning 
via lanthandel, bostadsanpassningar och trygga tekniska lösningar, 

och det ska gälla hela kommunen; oavsett var man bor. 

• Trygghetsboenden i serviceorterna (och i stan). 

• Belysning i byarna är viktig. Där det bor människor ska det lysa. 
• Säkra vägunderhåll och snöröjning på våra vägar. 

• Arbetsmiljö och arbetsvillkor måste förbättras så att vi kan locka 

och behålla en kunnig och engagerad personal. 

• Införa Nattstopp för kollektivtrafiken (dvs möjlighet att kunna stiga 
av mellan hållplatser för ökad trygghet nattetid). 

• Ökad belysning vid busshållplatserna. 

 

Vård och omsorg nära dig 

• Inför IVPA (I väntan på ambulans) i hela kommunen. 
• Räddningstjänst i hela kommunen. 

• Fungerande hälsocentraler i kommundelarna. 

• Ett fungerande länsdelslasarett med akutsjukvård i Skellefteå. 

• Öron-näsa-halsmottagningen tillbaka till Skellefteå. 
• Jouröppen hälsocentral i Skellefteå. 

 


