
Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Vi ser 
positivt på framtiden för Sverige och för Heby kommun. Det kommer alltid att 
finnas problem och utmaningar, men de är till för att lösas. Heby kommun är 
en väldigt fin plats att bo på, med vacker natur och nära till rekreation och 
idrottsmöjligheter. Här finns museer, vackra vägar och dalgångar, sjöar, 
vattendrag och rid- och cykelvägar. Runt dessa ges möjlighet att erbjuda 
service av skiftande slag som kan generera arbetstillfällen. Centerpartiet står i 
mitten av den svenska politiken och betonar människans egen initiativkraft och 
eget ansvarstagande som nyckeln till att leva ett bra liv och att kunna försörja 
sig själv. I Centerpartiets Sverige finns en gemenskap där alla behövs och 
ingen ställs utanför. 

Ett väl fungerande näringsliv, med många småföretagare, hantverkare och 
entreprenörer, som hela tiden utvecklas är förutsättningen för att Heby 
kommun ska ha råd med vård, skola och omsorg. De många små och större 
jord- och skogsbruken är inte enbart jobbskapare och producenter, utan en 
viktig del av kommunens själ och ekonomiska stabilitet. De gröna näringarna 
är en framtidsbransch. Centerpartiet är för decentralisering. Beslut ska fattas 
av den enskilde människan när det är möjligt och så nära människorna som 
möjligt när inte enskilt beslutsfattande är görligt. Den kommunala verk-
samheten som bedrivs ska vara geografiskt spridd i kommunen, så att den 
kommer alla till del.  

Heby kommun är en växande kommun. Våra levande tätorter ska ges 
förutsättningar för att växa på ett hållbart sätt, och det ska vara möjligt att 
bosätta sig också på landsbygden utan att behöva göra avkall på sina möjlig-
heter till arbete eller service.  

Vi är stolta över Heby kommun och vi vill fortsätta att leda Heby framåt. Vi tror 
fullt och fast på vår fina kommun. Detta är Centerpartiets i Heby kommun 
valplattform. Med ditt stöd kan vi förverkliga våra 
visioner.  

Valplattform 
2018-2022 !
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En framtidskommun  

Heby är en till ytan stor kommun. För Centerpartiet är kommunens alla delar lika vik-
tiga. Gemenskap, solidaritet, samarbete och den fina miljön är vägen till en god fram-
tid. Det är goda anledningar att flytta hit och att arbeta här. Serviceanda och samarbe-
te är vår syn på kommunens roll gentemot företag och enskilda. Det ska vara tydligt 
och enkelt vad som gäller i kommunen. Medborgardialog är ett sätt att nå dit. Kom-
munens arbete med Bästa Heby ska fortsätta, så att medborgar-, brukar- och kund-
perspektivet hålls levande. Heby kommun ska vara en god arbetsgivare. 

Centerpartiet arbetar för en stabil ekonomi i Heby kommun. Vi behöver skapa ett eko-
nomiskt utrymme som ger möjlighet att betala nödvändiga investeringar. Kommunal-
skatten är hög och vi ska arbeta aktivt för att den på sikt ska sänkas. Vi ska inte även-
tyra målet – kommunens långsiktiga sunda finanser. Det kräver att kommunen fortsät-
ter vara en attraktiv bostads- och arbetsplats. Heby kommun ska vara en plats man 
saknar, när man inte är där. 

Fler bostäder behövs och arbetet med detaljplanerna måste fortsätta så att vi har ak-
tuella och fungerande sådana. Det ska vara lätt för byggentreprenörer att bygga bo-
städer i Heby kommun.  
Boende i kommunalägda bostäder måste känna sig sedda och skötsel, underhåll och 
renovering ska fungera gott. Huskurage, grannsamverkan och liknande initiativ ska 
uppmuntras. Vi anser att möjligheten till en kommunpool för medborgarnas använd-
ning av kommunens fordon utanför ordinarie tid borde utredas. 

IT ska fungera i alla delar av de kommunala verksamheterna. Med mobilt bankid ska 
man kunna se sina ärenden, ställa frågor, utföra alla slags E-tjänster  etc. Alla kom-
mundelar ska ha tillgång till fiber.  

Kollektivtrafiken är mycket viktig för att arbete och fritid ska fungera. Upptåget blev 
ett fantastiskt tillskott till möjligheten att arbetspendla till och från Heby tätort, Mor-
gongåva och de närliggande byarna. Samarbetet med region Uppsalas kollektivtrafik-
myndighet är viktig så vi kan fortsätta utveckla vår kollektivtrafik, med fler tågturer 
och ytterligare busstrafik, exempelvis med busstrafik även på helger mellan Östervåla 
och Tierp. Kommunens olika orter och delar ska knytas samman och bli mer tillgängli-
ga, till exempel genom att nya cykelvägar anläggs förbi tungt trafikerade sträckor. I 
norra kommundelen behöver kommunikationerna förbättras. Väg 272 Östervåla – 
Uppsala måste få en högre vägstandard, som 2+1-väg. Det är bra för såväl buss som 
bilpendlare, samtidigt som det höjer trafiksäkerheten. Gång- och cykelvägen Östervåla 
– Harbo ska byggas vidare utmed väg 272, för att förbättra för boende utmed vägen.  

Det ska finnas en god beredskap vid en eventuell kris. Det måste finnas vattenkapaci-
tet i alla tätorter om strömmen går. Nödvattenplanen ska hållas aktuell. Det behöver 
hållas samordnade övningar mellan olika delar i kommunen. Kommunens krishante-
ringsplaner ska hållas uppdaterade och aktuella. Kommunen ska arbeta utifrån 168-
timmarsregeln: Tillgodose grundbehoven i en kris; värme, vatten, sömn och mat. Det 
ska finnas tillgång till skyddsrum i alla tätorter.  

Det är en självklarhet för oss att kommunen ska samverka tillsammans med region 
och med andra närliggande kommuner när så är möjligt. Kommunen ska söka de EU-
medel som är tillämpliga. Vi ska tydligt ange när ett projekt stöds med EU-medel för 
att visa på EU:s positiva lokala påverkan. Offentlighetsprincipen är grundläggande. Vi 
är positiva till ett fortsatt vänortssamarbete med Estland. 
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Vi ska fortsätta vara solidariska i vårt flyktingmottagande. Det är viktigt att föra gamla 
och nya invånare närmare varandra, liksom stad och landsbygd och alla kommundelar. 
Integration är inte enbart en insats för nyanlända. 

Som alla fungerande verksamheter behöver integrationsarbetet löpande utvärderas för 
att se om det kan göras mer effektiv för alla inblandade.  
Samordning mellan olika verksamheter är en nyckel till framgång. Målet borde vara att 
Heby kommun ska kunna styra mer över integrationsarbetet i kommunen, och inte 
vara utlämnade till Migrationsverket eller andra statliga myndigheters tillfälliga utfäs-
telser. Långsiktighet och tydlighet måste råda även inom detta område. Normen ska 
vara att alla som kan arbeta ska komma i arbete så fort som möjligt. En åtgärd som 
behövs är stärkt stöd till svenskundervisning.  

Några åtgärder som vi gärna ser är praktikplatser inom kommunens olika verksamhe-
ter, satsningar på eget företagande, stöd till validering och fortsättning på studier inom 
bristyrken inom kommunen. Ett sätt kan också vara att försöka bryta långtida miss-
gynnande på bostadsmarknaden – uppmuntra till rörlighet, privat ägande, exploate-
ring och husbyggen – för att sänka tröskeln till det första boendet. Det skulle gynna 
många av kommunens invånare.  

Alla kommunens invånare är viktiga och bidrar till framtidens Heby kommun.  

Vi vill: 

• Hela kommunen ska leva och utvecklas 

• Alla delar av kommunen ska ha tillgång till fiber 

• Se fler och mer E-tjänster 

• Snabb hantering av kommunens tillståndsärenden 

• Att fler bostäder byggs, inklusive LSS-boenden 

• Fler cykelvägar 

• Kollektivtrafiken ska utökas 

• Väg 272 Östervåla – Uppsala ska få högre vägstandard som 2-1-väg 

• Gång- och cykelvägen utmed väg 272 Östervåla – Harbo ska byggas vidare  

• Beredskapen i kommunen ska vara god inför en eventuell kris 

• Heby kommun ska samarbeta med andra aktörer för att kunna söka EU-medel 

• Att kommunen fortsätter att ta sitt ansvar och tar emot ensamkommande flyk-
tingbarn och ungdomar. 

• Vi ska vara solidariska i vårt flyktingmottagande 

• Arbete ska vara normen 

• Vägen till arbete ska vara så kort och effektiv som möjligt 

• Undervisning i det svenska språket ska ses som en nyckel till integration 

• Att alla nya invånare ska känna sig välkomna 
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Miljö och grön tillväxt 
Vi vill bruka utan att förbruka. I Centerpartiets riksprogram står:  “Att naturvården 
som skyddar hotade arter och ekosystem stärks och bygger på legitimitet från de som 
berörs. Ägande- och brukanderätten ska värnas, dess genomslag stärkas vid beslut 
och myndighetsutövning och det ska utgå skälig ersättning vid begränsningar. Natur-
vård och landsbygdsutveckling ska balanseras genom användning av flexibla metoder 
som ekologisk kompensation och frivilliga skyddsformer. ” 
I Heby kommun ser vi stora förutsättningar för att göra just detta, på ett långsiktigt 
hållbart sätt i samklang mellan boende, näringsliv och miljö.  

I Centerpartiets Heby kommun ska det vara lätt att göra rätt. Kommunens nämnder 
ska fortsätta att använda sig av FNs hållbarhetsmål i sitt dagliga arbete. Agenda 2030 
är en god hjälp.  

De många små och större jord- och skogsbruken är inte enbart jobbskapare och pro-
ducenter, utan en viktig del av kommunens själ och ekonomiska stabilitet. De gröna 
näringarna är en framtidsbransch. Heby är en kommun med många hästar och vi ser 
hästnäringen som en viktig och växande bransch, med stor potential för arbetstillfäl-
len, rekreation och fritidsaktiviteter samt en god hälsa. Biobränslen och förnybart ska 
ersätta fossilt, och skogen och solen är våra viktigaste resurser för detta.  

En levande landsbygd och en god beredskap innebär lokal produktion av mat. Öppna 
landskap och andra kulturmiljöer är beroende av betande djur och brukade åkrar. 
Djurhållning i kommunen får inte försvåras utan ska uppmuntras. Vi vill se fler betan-
de kor, får och andra djur i aktiv produktion.  

Vi värnar om det närproducerade. Det som inte är tillåtet att producera i Sverige, ska 
inte heller vara tillåtet att köpa in till offentlig verksamhet. Lokalproducerat och lokalt 
tillagad mat ska vara normen i det offentliga i Heby kommun. 

En växande befolkning behöver ha tillgång till mat. Heby kommun har mycket åker-
mark och den behöver finnas kvar också till framtida generationer. Kommunen bör 
undvika fasta byggnationer på bra åkermark. Vi behöver värna det öppna landskapet 
och det aktiva skogsbruket. 

Kommunen ska samverka med andra aktörer för att öka andelen förnybar energi och 
öka takten med energieffektiviseringar och energisparande. Vi ska stötta lokala aktö-
rer som producerar biodrivmedel och –bränsle. Kommunen ska ligga i framkant, utan 
att låsa sig vid en enda lösning. Vi vill följa med i tiden och utvecklas. Kommunen ska 
fortsätta satsa på moderna lösningar, det må vara elbilar eller HVO-bränsle, biogas el-
ler liknande. Kommunen ska arbeta för att vi i framtiden på ett säkert sätt ska kunna 
återföra vårt rötslam till jord- och skogsbruk för ett effektivare kretslopp. Att arbeta 
för en lokal biogasanläggning och återföra resterna till ett kretslopp är ett sätt att bru-
ka utan att förbruka.  

Sala-Heby Energi AB (SHE) är en viktig aktör i arbetet för energiomställningen. Vi vill 
att kommunens fastighetsbolag bygger ut solel på alla sina fastigheter där så är gör-
ligt. Solel ska uppmuntras i hela kommunen. Dammar och små kraftverk är en själv-
klar del av såväl historia som framtidslösningar.  

Förbrukningen av vatten behöver minska och effektiviseras genom ökad medvetenhet 
och ny vattensnål teknik. Kommunens vattentäkter och reservvattentäkter ska värnas 
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och hålla god kvalitet.  Ideella föreningars insatser för att rädda våra sjöar från igen-
växning är, förutom att bevara vattenspeglarna, också viktigt för en bra vattenkvalitet.  

Vi vill: 

• Bruka utan att förbruka 

• Värna äganderätten 

• Arbeta enligt Agenda 2030 

• Uppmuntra hästnäringen 

• Uppmuntra kött- och mjölkproduktion 

• Värna det lokalproducerade i kommunal upphandling 

• Att kommunen undviker byggnationer på bra åkermark 

• Satsa på fossilfria drivmedel och förnybart 

• Arbeta för en lokal biogasanläggning 

• Att kommunen fortsätter att satsa på solel 

• Att våra vattendrag och vattentäkter värnas långsiktigt 

Kulturmiljöer och fritid 
Heby kommun har med sin närhet till flera storstadsområden stora möjligheter att ut-
veckla landsbygdsturism och fritidsaktiviteter som Fest i Heby-veckan är ett lysande 
exempel på. Ideella föreningar och fungerande byalag är viktiga för kommunen och 
föreningsbidragen fyller en viktig funktion. Det är viktigt att kommunen säkerställer 
att enbart demokratiska föreningar som inte är diskriminerande får kommunalt bidrag 
till sina verksamheter. 
Det är nödvändigt att se över kommunens totala lokalbehov och möjligheterna för för-
eningarna att samutnyttja dessa. 

En meningsfull fritid är viktig för att kunna utvecklas som människa. Kommunen kan 
och ska underlätta när det är möjligt för ideella föreningar och privatpersoner att ska-
pa en meningsfull fritid.  
Vi vill värna om den hantverkskultur som finns i vår bygd. Kulturhistoriska byggnader 
och platser ska underhållas och bevaras.  

Vi värnar våra kulturmiljöer och vi vill skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och fri-
tidsutbud för kommunens innevånare och därmed också öka kommunens attraktions-
kraft för inflyttning. Kulturlandskapet är skapat av engagemang av människor i gene-
rationer. Vi värnar betesmarker och jordbruket och det privata ägandet av skog och 
mark. Modern forskning visar att ett rikt kultur- och fritidsutbud har stor betydelse för 
människors val av boendemiljö och en kommuns attraktivitet för inflyttning.  

Kommunen har verkliga spetsattraktioner i exempelvis Färnebofjärdens nationalpark 
och Östa naturreservat, vilka bör lyftas fram vad gäller kommunens attraktionskraft 
för rekreation och friluftsliv, besöksnäring och inflyttning. Vi vill att kommunen mark-
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nadsför Tärnsjö, med fokus på att utveckla besöksmål i Östaområdet i samverkan med 
föreningar och andra intressenter. Därmed kan vi också öka intresset för att bo och 
verka i Tärnsjö. 

Myggbekämpning är avgörande för att livskvaliteten inom de drabbade delarna av 
kommunen ska vara fortsatt god. Vi vill se långsiktighet i detta arbete, och inte behö-
va ansöka varje år för att få det som är en självklarhet och dessutom riskera att beslut 
försenas. Besöksnäringen är extra utsatt för denna brist på framförhållning från de 
statliga myndigheternas håll.  

Centerpartiet ska införa ett eget, årligt miljöpris till den som förbättrar kommunens miljö 
på ett långsiktigt sätt.  

Vi vill: 

• Att föreningarna ska kunna samutnyttja kommunala lokaler. 

• Stödja organiserade mötesplatser och fritidsaktiviteter för ungdomar. 

• Marknadsföra kommunen genom våra fina naturområden Färnebofjärdens na-
tionalpark och Östa naturreservat 

• Ha en långsiktigt hållbar och förutsägbar myggbekämpning 

Trygghet, vård och hälsa 
Det är bra att polisen finns i kommunen. Vi vill se fler poliser så att människor verkli-
gen upplever lokal polisiär närvaro. Upplevd trygghet handlar inte enbart om oro för 
att utsättas för brott, utan också om vilken vård och omsorg man kan räkna med och 
hur man har det under sin ålderdom. Samverkan mellan polisen, kommunen och alla 
våra föreningar och privata initiativ har stor betydelse för att vi ska fortsätta vara lä-
nets tryggaste kommun. 
Att förebygga brott redan innan de begåtts är bästa sättet för att skapa såväl säkerhet 
som upplevd trygghet. 

Ungdomsgården, socialtjänsten och skolan är viktiga aktörer för en trygg uppväxt. Så 
kan vi även förebygga missbruk av droger och att någon hamnar i kriminalitet. Före-
byggande arbete är viktigt. Vi vill se tidiga insatser och att samarbetet mellan de olika 
kommunala förvaltningarna fortsätter att utvecklas.   

Människor med olika hinder i sin vardag ska ha en självklar plats på arbetsmarknaden 
och ges möjlighet till ett inkluderande liv. 

Gamla liksom unga behöver sociala kontakter. Centerpartiet vill att anpassade, såväl 
gröna som sociala mötesplatser ska uppmuntras, t.ex. matlag och dagverksamheter 
som har en förebyggande effekt och minskar större vårdbehov längre fram. 

Det behövs fler platser inom äldreomsorgen. Under den här mandatperioden har be-
slut tagits för att bygga nytt äldreboende i Heby samhälle, vi behöver också ett nytt 
äldreboende i Östervåla. Vi ser gärna en mångfald av aktörer inom äldreomsorgen. Så 
att människor har möjlighet att välja hur man vill ha det när man inte längre klarar sin 
vardag. Vår äldreomsorg är bra och många är nöjda med den, men behoven och kra-
ven ökar hos våra äldre att själv få bestämma över sin vardag. Kvaliteten behöver 
ständigt utvecklas och kan bli bättre.  
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Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som kommer hem och städar och 
utför andra tjänster i hemmet. Det kan också handla om att som äldre få ha inflytande 
över vilket boende man ska bo på. Men kvalitet handlar också om att få god omvård-
nad, möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i 
handen. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg. 
För oss är det självklart att all välfärd ska ha god kvalitet och att äldre ska få samma 
möjlighet att välja. Då kan makten flyttas från politiker och personal till äldre och an-
höriga. Valfriheten ska vara lika stor i äldreomsorgen som inom exempelvis skolan och 
barnomsorgen. Äldre personer som behöver stöd i hemmet ska ha rätt att själva be-
stämma vem som ska erbjuda det stödet. Personalen ska ges goda möjligheter att till-
godose dessa behov. 

Den som idag får rätt till äldreomsorg blir enligt Socialtjänstlagen (SoL) beviljad en 
specifik insats efter biståndsbedömning. Vi vill att det ska bli möjligt för äldre personer 
att utan biståndsbedömningar kunna vända sig direkt till utföraren – privat eller of-
fentlig - för att få en viss insats. 

För gamla och sjuka personer är det särskilt viktigt att vård och omsorg håller ihop, 
men det är just för denna grupp som den i många fall splittrade vården ställer till 
störst besvär. Därför måste samarbetet med region Uppsala bli bättre. Ingen ska be-
höva vårdas kvar på sjukhus i onödan bara för att samarbetet inte fungerar eller för 
att beredskapen hos kommunen inte finns. Det behövs närvårdsplatser i Heby kom-
mun så att man kan vårdas hemma i kommunen istället för på sjukhus.  

För att garantera trygghet och kvalitet måste rehabilitering, vård och omsorg i högre 
grad utformas i sammanhängande vård- och rehabkedjor. Med denna utgångspunkt 
kan vården kring äldre och de mest sjuka bli tryggare och mer tillgänglig. 

Vi vill: 

• Att Heby kommun ska ha en polisnärvaro med god lokalkännedom. 

• Privata alternativ inom vård och omsorg ska ha samma villkor som offentligt 
drivna verksamheter. 

• Att de sociala mötesplatserna för äldre, såsom t ex matlag och dagverksamhe-
ter, ska utökas 

• Utveckling och nytänkande inom vård och omsorg.  

• Att ta vara på de positiva möjligheter som ges av tekniska och digitala hjälp-
medel inom omsorgen 

• Att regelverk vid biståndsbedömning och myndighetsutövning ska vara utfor-
made med ett tydligt medborgarperspektiv.  

• Att anhöriga som vårdar närstående kan erbjudas avlastnings-alternativ, råd-
givning, samt ekonomiskt stöd. 

• Heby kommun ska samverka med Region Uppsala kring psykisk ohälsa, miss-
bruk och hälsofrämjande åtgärder.  

• Heby kommun behöver tillsammans med Region Uppsala utveckla den nära 
vården med närvårdsplatser så att man kan vårdas nära hemma istället för på 
sjukhus när det är möjligt. 

• Kommunen håller fortsatt hög kvalitet i brukarbedömningar inom äldreomsor-
gen. 
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Det livslånga lärandet 
Förskolan ska erbjuda alla barn en trygg och stimulerande miljö under den tid barnen 
vistas där. Vi stöder kooperativa och privata förskolor, de fyller en viktig funktion i vår 
kommun. Förskolan är en del av det livslånga lärandet och ska förbereda barnen för 
skolan.  
Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet. Det är också 
grunden för ett demokratiskt samhälle. Alla elever i Heby kommun ska kunna lämna 
skolan med godkända betyg, gott självförtroende och respekt för andra. Det ska tyd-
ligt framgå för lärare, elever och föräldrar vilka kvalitativa krav som krävs för att nå 
målen. 

Det ska finnas en skola för alla, det är vår övertygelse. För oss är det viktigt att varje 
elev blir mött där den står och att den som inte har lika lätt att lära får hjälp och stöd 
att utveckla sina kunskaper. Men att även den som har lätt för sig får utmaningar och 
stöd att fortsätta utvecklas. Alla ska känna sig trygga i skolan. Skolan ska ta till vara 
elevens resurser och potential. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund man har, 
alla är egna unika individer med egna meriter.  

Idag har vi en friskola i Huddunge, vi ser gärna fler även på andra håll i kommunen. 
Det gör att elever och föräldrar får större möjligheter att välja den skola som passar 
just dem. Dessutom leder den ökade konkurrensen till att kvaliteten i skolan höjs 
överlag. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare. 

Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora 
skillnaden och som är allra viktigast för elevens möjligheter att lyckas i skolan. En 
duktig lärare har en passion för sitt ämne samt kan variera sin undervisning och hitta 
individuella lösningar som gör att varje barn når målen. Vi tycker att skickliga lärare 
ska belönas. Vi tycker det är bra att Centerpartiet tillsammans med övriga alliansparti-
er i den förra regeringen införde så kallade karriärtjänster som ger lärare möjligheter 
att utvecklas, ta ett större ansvar och få en möjlighet till avancemang inom skolans 
värld. Det är en satsning som är viktig för framtiden. 

Det ska vara säkert att gå till skolan. Alla busshållplatser och resor till och från skolan 
måste vara trygga miljöer.  

Skolhälsovården är viktig för att alla barn och ungdomar ska må bra, vilket t.ex. kan 
ske genom ungdomsmottagning. Musikskolan och dess verksamhet ska gå mot en kul-
turskola samt stödjas och utvecklas i samarbete med grundskolorna. Särskoleverk-
samheten ska bedrivas med god kvalitet. Miljöer där barn vistas, t.ex. lekplatser och 
skolgårdar, ska vara fria från giftiga ämnen. 

Eleverna ska ha möjlighet att välja gymnasieprogram och gymnasieort. I vår småföre-
tagstäta kommun har lärlings- och yrkesutbildning samt praktik stor betydelse för den 
framtida utvecklingen. Ett ökat samarbete mot andra kommuner kan utveckla möjlig-
heterna till vuxenstudier. Vi behöver öka andelen ungdomar som studerar vidare på 
högskola och universitet. 

Vi vill: 
• Att förskolan ska erbjuda alla barn en trygg och stimulerande miljö. 
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• Att alla elever ska lämna grundskolan med goda kunskaper, gott självförtroen-
de och respekt för andra.  

• Att barn med särskilda behov ska uppmärksammas och insatser ska ske så ti-
digt som möjligt. 

• Att alla elever ska ha tillgång till psykologstöd vid behov. 

• Förbättra arbetsmiljön i skola och klassrum och dra nytta av tekniskt och annat 
nytänkande. 

• En utveckling av Musikskolan. 

• Utveckla lärlingsutbildningen. 

• Att höja utbildningsnivån i Heby kommun och ge möjlighet till kompletterande 
utbildning. 

• Att biblioteken i samarbete med verksamheter inom utbildningsområdet är ett 
bra stöd till våra studerande. 

• Det ska ta rimlig tid för barnen att ta sig till skolan med skolskjuts. 

• Att barnens miljöer ska vara fria från gifter 
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Vid frågor kontakta vårt kommunalråd Marie Wilen 
marie.wilen@centerpartiet.se eller ordförande för 
centerkretsen Per Möller 070-666 17 70.  


