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Med kärlek till hembygden och

vision för framtiden skapar vi,

tillsammans med dig, positiv utveckling i 
hela Strömstad

2018
FRAMÅT med



Vision FRAMÅT 2035 med Centerpartiet i Strömstad

2015
Plan för utbyggnad 

avskolor och förskolor 
utifrån behov

Korttids-
vård 

Sjukhuset

Besöksnäring

Bostäder och 
långsiktigt 

bostadsplanerande

Strömstad – äter, 
bor och reser 
klimatsmart 

vilket möjliggör 
hållbar utveckling

2019 2035
Kommunens insatser 
främjar den enskildes 

möjlighet att få ett gott 
vardagsliv.  Särskild vikt 
läggs på förebyggande 
insatser och folkhälsa. 
Ger stöd när de egna 

resurserna inte räcker till

Ungdomsdialog    
och inflytande! 
Strategi!

Medlems 
engagemang! 
Strategi!

Medborga  
dialog !      
Strategi!Nyrekrytering 

förtroendevalda! 
Strategi!

När-
producerad 

mat

Kulturhus

Energi

Integration 

Omsorg
Ge varje 

människa 
förutsättningar 
till ett gott liv

Mångfald och 
människor från olika 
kulturer är en tillgång 

för föreningsliv, 
kompetensförsörjning 

och 
företagsutveckling. 

Nya företag skapas då 
vi får tillgång till                    
nya marknader 

världen över. 

Strömstad har en utstakad 
väg och genomförandeplan 

till att bli en 
fossiloberoende kommun 
2030. Kommunen har en 
optimerad upphandling 

närodlade varor och tjänster 
med målet att vara 

självförsörjande inom 
närregionen.

Nysvenskarna
skapar tillväxt och 
gör Strömstad till 
internationell stad

Strömstads näringsliv och 
kulturliv utvecklas för att 
människor attraheras av 
attraktiva boendemöjligheter i 
såväl tätort som landsbygd

Trygga elever är en 
förutsättning för 
kvalité och 
måluppfyllelse

BESÖKSNÄRING 
”SOM MOTOR”

Kultur och 
föreningsliv som 
demokratiskapare 
är motor för 
utveckling och 
mötesplats

Offensiv satsning på 
byggande av varierade 

boendeformer i hela 
kommunen 

Besöksnäringen har hög kvalité och 
framgångsfaktorn är utbudet av aktiviteter 

i våra unika naturmiljöer och   hållbara 
nyttjande.  Näringen har allt mera 

utvecklat aktiviteter som bygger på 
helårsverksamheter. Besöksnäringen är               

en viktig förutsättning för företagande och 
levande samhällen i hela kommunen. 

Kommuninvånaren ser besöksnäringen 
som en tillgång för sitt eget utbud och 

boendekvalité

Strömstads kommun har 
skolor, förskolor och 
fritidshem med hög 

kvalité. Inriktningen på 
Strömstad gymnasium  
och vuxenutbildning är 

formad utifrån elevernas 
och arbetsmarknadens 

behov.

Mångfalden i kulturlivet                   

får  vi genom att lyfta fram              

de många kultur- och 

föreningsinitiativen. 

Idrottsrörelsen och det ideella 

engagemanget i föreningslivet 

skapar stora värden för vårt 

gemensamma samhälle. 

Biblioteket, kulturskolan                

och föreningslivet är                          

viktiga fundament.

2015 Leva och bo i Strömstad.docx
2015 Hållbar välfärd och omsorg.docx
2015En hållbar miljö.docx
2015 En hållbar skola för ett livslångt lärande.docx


2019 – 2022 Mångfald och människor från olika kulturer är en tillgång för föreningsliv, 
kompetensförsörjning och företagsutveckling. Nya företag skapas då vi får tillgång till nya marknader 
världen över. 

Centerpartiet vill:

➢ Skapa mötesplatser där människor från olika kulturer träffas och nya idéer föds.
➢ Uppmuntra ideella engagemang för att främja integrationsarbetet.
➢ Satsa på intensivutbildning i syfte att nysvenskar snabbare ska inkluderas i samhället 

➢ Starta växthus för att stödja nysvenskarnas ideér och företagsinitiativ.                                                                           

➢ Särskilt bjuda in nysvenskarnas företag till näringslivsträffarna i syfte att skapa mångfald, kreativitet och möjligheter vilket
leder till nya företag och marknader. 

• Kulturcafé
• Näringslivsträffar
• Föreningar
• Mångfald Skagerack

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Nysvenskarna 

Skapar tillväxt och gör Strömstad till internationell småstad. 



2019 -2022 Offensiv satsning på byggande av varierade boendeformer i hela kommunen

Centerpartiet vill:

➢ Fortsatta den strategiska framförhållningen i översiktsplan samt detaljplanearbetet för att alltid ha bebyggbara tomter 

tillgängliga för olika typer av boenden  som hyreslägenheter, bostadsrätter, villaområden, fristående villor för att tillgodose 

olika behov.

➢ Förenkla rutiner och kontakter för enskilde medborgaren.

➢ Ta fram nya områden på landsbygden för bostadsbyggande

➢ Underlätta för enskild markägare att skapa fristående tomter för försäljning

➢ Ge förutsättningar till större tomter i hela kommunen för att kunna odla eller skapa verksamheter på.

• ”Gröna Hyresvillor” skapas. Ett hus som från början är litet men planeras att växa utifrån hyresgästens behov med inkluderat 

mindre odlingsområde. En förebild kan vara ett minitorp där ingångshyran/insatsen är relativt låg men behoven kan växa i.

• Hyreslägenheter med närliggande odlingsmöjligheter.

Vision 2035 Centerpartiet i Strömstad – Bostäder
Strömstads näringsliv och kulturliv utvecklas för att människor attraheras av
attraktiva boendemöjligheter i såväl tätort som landsbygd. 



2019 -2022 Strömstad har en utstakad väg och genomförandeplan till att bli en fossiloberoende kommun 2030. Kommunen har 

en optimerad upphandling närodlade varor och tjänster med målet att vara självförsörjande inom närregionen. 

Centerpartiet vill:

➢ Beakta klimatperspektivet i alla beslut. Viktiga områden är energilösningar, kollektivtrafik och transporter, byggande och 

boende.

➢ Ta fram en strategi och konkret och plan för optimerad upphandling av närodlade varor och tjänster. Detta arbete görs i nära 

samarbete med näringslivet.

➢ Ge förutsättningar för alternativa energilösningar.

• Föra en aktiv dialog med gröna näringar i syfte att öka närproducerade varor.

• Fler cykelbanor och cykelparkeringar.

• Fossiloberoende kollektivtrafik

• God tillgång på laddstolpar

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Klimatsmart kommun
Strömstadsbon - äter, bor och reser klimatsmart vilket möjliggör 
hållbar utveckling



2019 -2022  Strömstads kommun har skolor, förskolor och fritidshem med hög kvalité. Inriktningen på Strömstad gymnasium  

och vuxenutbildning är formad utifrån elevernas och arbetsmarknadens behov. 

Centerpartiet vill:

➢ Uppdatera försörjningsplanen för förskolor, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen så att vi kan möta 

behov och samhällsförändringar. 

➢ Lägga särskilt fokus på kvalité och trygghet. 

➢ Ge de mindre skolorna möjlighet att utvecklas. 

➢ Införa nya program och inriktningar på gymnasiet i syfte att attrahera fler ungdomar.

➢ Utveckla vuxenutbildning utifrån närregionens behov. 

➢ Förstärka vuxenutbildningens uppdrag att ge förutsättningar till högre utbildningar.

➢ Prioritera digital teknik och närmare samverkan med högskolorna för att skapa förutsättningar till distansutbildningar.

➢ Ha fortsatt fokus på ökad andel närodlad/ekologisk skolmat. 

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Utbildning
Trygga elever är en förutsättning för kvalité, måluppfyllelse



2019 -2022 Besöksnäringen har hög kvalité och framgångsfaktorn är utbudet av aktiviteter i våra unika naturmiljöer och   

hållbara nyttjande.  Näringen har allt mera utvecklat aktiviteter som bygger på helårsverksamheter. Besöksnäringen är        

en viktig förutsättning för företagande och levande samhällen i hela kommunen. Kommuninvånaren ser besöksnäringen som en 

tillgång för sitt eget utbud och boendekvalité.

Centerpartiet vill:

➢ Forma detaljplaner och infrastruktur så att de stödjer besöksnäringens initiativ till helårsverksamheter.

➢ Utveckla en evenemangsstrategi där kvalité och hållbarhet prioriteras.

➢ Utveckla en hållbar besöksnäring i samverkan med, företag och föreningar. 

• Tankesmedja för hållbar besöksnäring.
• Seminarier kring besöksnäringens utveckling hålls med nationell och internationell kompetens i syfte att öka Strömstad 

möjlighet att ligga i framkant . 
• Utbildning av guider och Strömstadsambassadörer genomförs för att öka kvalitén i mottagande av besökare. 

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Besöksnäring  
”som motor”



2019 -2022 Mångfalden i kulturlivet får vi genom att lyfta fram de många kultur- och föreningsinitiativen. Idrottsrörelsen och 

det ideella engagemanget i föreningslivet skapar stora värden för vårt gemensamma samhälle. Biblioteket, kulturskolan och 

föreningslivet är viktiga fundament.

Centerpartiet vill:

➢ Skapa en strategi för ökad mångfald på våra gemensamma kulturarenor och i de offentliga kulturinsatserna.

➢ Prioritera barn och ungdom i kommunens riktade kultur, idrott och föreningsengagemang.

➢ Ge föreningslivet möjlighet att arrangera lokala, nationella och internationella kultur- och idrottsevenemang.

• Ger plagen och stadsparken större flexibilitet för att användas som arenor till olika evenemang.

• Fortsätta satsningen på Kulturhuset Skagerack med inriktning på flexibilitet och mångfald.

• Se skolornas lokaler som en resurs för föreningar och evenemang.

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Kultur och föreningsliv 
som motor och mötesplats



2019 -2022 Kommunens insatser främjar den enskildes möjlighet att få ett gott vardagsliv.  Särskild vikt läggs på 

förebyggande insatser och folkhälsa. Ger stöd när de egna resurserna inte räcker till

Centerpartiet vill:

➢ Beakta barnperspektivet i alla kommunala beslut och ställningstaganden

➢ Tillvarata frivilligkrafters och föreningars resurser och engagemang för att öka trygghet skyddsnät för alla medborgare 

oavsett ålder, förmåga eller kultur.

➢ Skapa ökad tillgänglighet i den fysiska miljön och genom anpassade kommunikationer

➢ Insatser och särskilda boenden för äldre ges utifrån den enskildes behov och delaktighet.

➢ Samverkan med andra vårdgivare som regionen ska utvecklas i syfte att stärka den enskildes behov av nära vård.

• Se över möjligheten att inrymma ett boende för äldre eller ett särskilt boende i höghuset på det planerade 

bostadsområdet på Canning

• För den äldre som har biståndsbeslut om hjälp med mathållning ska målet vara att den enskilde inte ska äta ensam och i 

den mån som är möjligt o lämpligt ska maten tillagas i de egna hemmet.

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Omsorg
Ge varje människa förutsättningar till ett gott liv


