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För Alingsås kommuns bästa

En av Centerpartiets hjärtefrågor är att ge kraft åt varje
människa. Alla i Sverige, oavsett var de bor, ska kunna leva
ett gott liv och förverkliga sina drömmar. Centerpartiet i
Alingsås arbetar målmedvetet för att detta även ska gälla i
vår kommun. Vi vill ge kraft åt våra kommuninvånare och
att de, oavsett var i vår avlånga kommun de bor, ska ges
möjlighet att forma sina liv som de önskar och att de ska
få bra service och stöd.

Civilsamhället spelar en fantastisk stor roll i att skapa en
bra vardag för alla åldrar och förtjänar att få veta vad
deras arbete innebär, ni är grymma! Nu gör vi Alingsås
kommun bättre, tillsammans.

Alingsås är möjligheternas kommun där man kan välja att
bo i staden, mindre samhällen eller landsbygd samtidigt
som vi ligger nära andra städer. Centerpartiet värnar om
alla kommundelar och alla kommuninvånare. Vi ser också
att vår kommun har olika förutsättningar och behov och vi
vill ge kraft åt alla delar.



Främja tillväxt och lyfta Alingsås genuina prägel och identitet.
Effektivisera bygglovshanteringen.
Skapa bra förutsättningar för byggnationer för både privatpersoner och företagare.
Uppdatera detaljplanerna.

Alingsås är en växande kommun med attraktivt läge. Vi behöver en politik som möjliggör för
invånare att leva, verka och förverkliga sina drömmar i hela kommunen. 
Vi vill:

 

För en växande kommun

För företagsamheten

Förbättra kommunikationen mellan företagare och kommun.
Ge lokala företag en ärlig chans att delta i kommunens upphandlingar.
Att kommunen ska ha en positiv och hjälpsam inställning till alla våra drivna företagare.
Tilldela mer planerad mark för att förenkla för företagarna.

Alingsås ska vara en attraktiv kommun att starta och driva företag i. Vi är en kommun
vars framgång bygger på handel, kreativitet och hårt arbete. Vi behöver en företagspolitik
som fokuserar på möjligheter och minskar krångel. 
Vi vill:

 

För landsbygden

Värna kommunens småskolor. 
Bygga F-9-skola i Ingared.
Se till att om- och tillbyggnaden av Bjärkehallen blir av.

Ha fler bussar mellan tätort och landsbygd på kvällar och helger.
Utöka kollektivtrafiken genom satsningar på anropsstyrd trafik.
Fortsätta utbyggnaden av cykelvägar i hela kommunen.
Ha säkra skolvägar för kommunens alla barn och ungdomar.
Öka möjligheterna för bidrag till enskild väg.

Landsbygden har fantastiska möjligheter och Alingsås är till stor del en landsbygdskommun
där en tredjedel av befolkningen bor utanför tätorten. Detta är något som Centerpartiet ser på
med glädje. Därför vill vi:

Alingsås ska vara en enkel kommun att leva i. Att kunna ta sig mellan hem och jobb, skola
och fritidsaktiviteter på ett smidigt, miljövänligt sätt är ska vara en självklarhet. Vi vill:

 
 



Att Agenda 2030 ska vara vägledande för kommunens miljöarbete.
Arbeta för en bra vattenkvalitet på alla badplatser.
Erbjuda närodlad mat i kommunens verksamheter.
Att uppvärmningen av kommunens fastigheter ska vara fossilfri.
Satsa på energieffektivisering i kommunens lokaler.

Alingsås kommun ska vara ett inspirerande föredöme i klimatfrågan. Utsläppen måste
minska och den biologiska mångfalden öka. Det kräver politisk handlingskraft och ledarskap.
Klimatfrågan måste bli övergripande rättesnöre för all verksamhet. Vi vill ha politik som tar
fram smarta styrmedel som gör det enklare att ställa om till ett hållbart samhälle.
Klimathotet är vår tids stora ödesfråga. Det är en global fråga, men klimatarbetet måste ske
även lokalt. Centerpartiet Alingsås vill ställa om till ett grönt samhälle. 
Vi vill:

För miljöns bästa

För klimatets bästa

Införa koldioxidbudget som genomsyrar kommunens beslut.
Ha fossilfria kommunbilar.
Fortsätta utbyggnaden av laddstolpar för elbilar.
Tillsätta pengar för förebyggande åtgärder för potentiella klimatkatastrofer.

Klimat 2030 är en kraftsamling som hela Västra Götaland har ställt sig bakom, och vi i
Centerpartiet tar på oss ett stort ansvar att se till att vi i Alingsås kommer nå dessa mål,
om inte till och med överträffa dem. Vi vill även se till att vi är förberedda på vad det än är
som klimatet kommer att ställa för krav på Alingsås kommun, vi hänvisar till forskning som
ofta poängterar att det kanske kostar ett par miljoner att förbereda sig men att dessa
kostnader är små i kontrast mot de kostnader som skulle uppkomma ifall Alingsås utsätts
för ett skyfall såsom Gävle förra året utan förberedelser. Därför vill vi:



Stärka kvinnors företagande.
Öka kunskapen bland kommunens anställda för att arbeta förebyggande och
upptäcka våldsutsatthet.
Arbeta för jämställdhet och mot diskriminering.
Satsa på elevhälsan för att upptäcka och bemöta psykisk ohälsa hos unga.

Vi vill att Alingsås ska vara en jämställd kommun. Grunden i vår politik är alla
människors frihet och lika värde. Vi vill att politiken ska skapa förutsättningar för
människor att själva göra skillnad i sina liv och för att jämställdhet och hållbarhet ska
vägleda till goda beslut. Vi vill:

För ett jämställt samhälle

Underlätta kommunikationen mellan hem och skola.
Skapa riktade insatser där det är svårt att rekrytera utbildad personal.
Erbjuda flextid för personal i förskolan.
Fria pedagogiska måltider för personal i förskolan, förskoleklass och grundsärskolan.
Ge möjlighet till vidareutbildning för kommunanställda.
Ha mindre grupper i förskolan.
Arbeta med demokrati och samverkan genom aktiva elevråd och brukarråd på alla skolor.
Arbeta för att alla våra elever har hög närvaro.

Vi vill att Alingsås ska ha skolor där varje elev och lärare får förutsättningar att lyckas.
Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Var i kommunen du bor eller
vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen i Alingsås ska hålla hög
kvalitet, från förskolan, ända upp till högskolan. Centerpartiet i Alingsås vill att våra förskolor
och skolor ska ge alla barn och ungdomar möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och
förutsättningar. Vi vill:

 

För ett livslångt lärande

Göra kulturupplevelser tillgängliga för invånare i alla kommundelar.
Utveckla besöksnäringen genom enklare regler och bättre samverkan.
Utveckla kulturreservatet Gräfsnäs slottspark.
Möjliggöra fler evenemang och locka hit fler idrottstävlingar och artister.
Stödja den ideella sektorn.

Vi vill att Alingsås kommun ska ha ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv. Det
engagemang som finns inom kulturlivet och föreningar är berikande och utvecklande för de
som deltar och samtidigt viktigt för samhället. Vi vill att kulturen ska vara tillgänglig för alla
i hela kommunen och att alla ska ha nära till ett brett idrottsliv med både etablerade och nya
sporter. Centerpartiet i Alingsås vill att våra invånare, från ung till gammal, ska ha möjlighet
till en aktiv, meningsfull fritid som möjliggör utökade sociala kontakter, något som är särskilt
viktigt efter pandemin som för många inneburit en avsaknad av detta. Vi vill:

 

För en aktiv fritid



Erbjuda förebyggande hembesök och hälsosamtal.
Tillsammans med frivilligorganisationer erbjuda träffpunkter för seniorer.
Utöka dagverksamheten så att fler med demenssjukdom får ta del av stimulerande
aktiviteter och social samvaro.
Erbjuda matlagnings- och måltidsgemenskap för de som har hemtjänst.
Skapa varierande boendemiljöer för äldre.
Bygga fler trygghetsboenden.
Erbjuda stöd och avlastning för anhöriga.
Hållbara scheman och tjänster för personalen.

Vi vill att de äldre  i Alingsås ska se fram mot ett rikt och tryggt liv. För många har man
äntligen tid och möjlighet att göra det man inte hann under sina yrkesverksamma år. För
andra så är ensamheten stor eller så vacklar hälsan. Då blir frivilliginsatser och kommunens
stöd helt avgörande. Oavsett hälsa och ekonomi så är det viktigt att man har inflytande
över sin egen vardag, möts med respekt och har tillgång till god vård och omsorg. Behoven
ser olika ut men gemenskap och trygghet är väsentliga värden intill livets slut. Vi vill:

För ett bra liv efter pension

Skapa förutsättningar för att ta vara på människors förmågor.
Hjälpa människor i nöd.
Skapa möjligheter att på riktigt komma in i det svenska samhället.
Ge språkutbildning i kombination med arbete/skola för nyanlända.

Vi vill att Alingsås ska en vara inkluderande kommun. Människor från andra länder
kommer med erfarenheter, kompetenser och förmågor som berikar. Ofta kommer
människor även med erfarenheter av traumatiska situationer och krig. Vi vill ha en
integrationspolitik som minskar skav och öppnar möjligheter. 
Vi vill:

För allas lika värde

Satsa på civilsamhället och göra det enklare för frivilliga att hjälpa till.
Arbeta förebyggande och uppsökande för att våra ungdomar inte ska hamna snett.
Öka insatserna mot drog- och spelmissbruk.

Vi vill att Alingsås ska en vara en omsorgsfull kommun. Vuxna människor ska ha
möjlighet till jobb och egen ekonomi som grund för ett självständigt liv och vår
gemensamma välfärd. Barn behöver få en trygg tillvaro oavsett vilken
familjekonstellation man ingår i. Vi behöver en omsorgspolitik som stödjer den enskilda
människan såväl som samhället i stort.
Vi vill:

För en kvalitativ vård och omsorg



Annika Qarlsson, 57 år, Riksdagsledamot, Alingsås

Heidi Hankanen Ängberg 42 år, Specialpedagog, Sollebrunn

Thomas  Pettersson 56 år, Dricksvattenexpert, Alingsås

Zlatibor Sinik 56 år, Sjuksköterska, Bälinge

Albin Dahlin 45 år, Journalist, Alingsås

Susanna Nerell, 62 år, Landsbygdspedagog, Bjärke

Ingbritt Johansson 67 år, Pensionär, Hemsjö

Ali Said, 33 år, Socialpedagog, Alingsås

Hugo Peterson, 20 år, Studerande, Alingsås

Theresa Montebelli, 44 år, Kommunikationsstrateg, Alingsås

Johan Fogelberg, 44 år, Kundservicechef, Västra Bodarne

Annika Stenberg, 44 år, Verksamhetsutvecklare, Alingsås

Thor Björn Karlsson, 40 år, Företagare, Alingsås

Simon Fredriksson, 23 år, Projektledare, Alingsås 

Jörgen Damborg, 70 år, Civilingenjör, Alingsås

Martin Tirhammar, 52 år, Företagare, Alingsås 

Patrik Fridh, 53 år, Trafikplanerare, Alingsås 

Henrik Öhrvall, 51 år, Civilingenjör, Hemsjö 

Torbjörn Gustafsson, 79 år, Redaktör, Alingsås

Bo Lundbladh, 77 år, Pensionär, Kvarnabo

Ulrica Larsson, 55 år, Ekonomiassistent, Hemsjö

Lennart Anderberg, 77 år, Pensionär, Alingsås

Gustaf Melin, 42 år, Företagare, Alingsås
 

VI SOM KANDIDERAR
KOMMUNVALET 2022

Läs mer om oss på centerpartiet.se/alingsas



BLI MEDLEM
Håller du med om våra åsikter? 

Vi behöver bli fler som engagerar oss för
ett bättre Sverige. Ditt stöd är viktigt

oavsett om vill bli aktiv i verksamheten
eller bara vara med som supporter. 

 
Läs mer om vad vi gör och vår politik på
centerpartiet.se eller använd QR-koden.


