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1. Närodlad politik  
Vår utgångspunkt är det lokala och småskaliga – närodlad politik. Makten ska 

växa underifrån och besluten blir bäst när de fattas nära de som berörs. 

Centerpartiet har alltid stått för handlingskraft, sunt förnuft och ansvarstagande. 

Vi är ett brett folkrörelseparti som har fötterna på jorden med en politik för hela 

kommunen.  

Vår politik bygger på den självklara insikten om alla människors lika värde. Vi vill 

att du ska få bestämma mer, få större makt över ditt liv. Vår politik utgår från de 

problem du upplever i din vardag. Vi vill ge dig förutsättningar att forma och 

förbättra din framtid. Frihet att utvecklas och frihet att kunna välja själv.  

Det är ingen slump att vår färg är grön. Centerpartiets historia började på 

landsbygden, nära naturen, med insikten att det man sår i dag får man skörda i 

morgon och att jordens resurser måste förvaltas med ansvar och förnuft.  

Centerpartiet har kämpat länge för en miljömässigt hållbar värld som förenar 

miljöansvar med ekonomisk tillväxt. Vi litar på människors förmåga att ta eget 

ansvar för sina val. Det ska vara lönsamt att vara miljövän och lätt att göra rätt.  

Vi ser den enskilda människans engagemang och företagsamhet som grunden för 

ekonomiska framsteg. Närodlad politik bejakar entreprenörskap. Människor ska 

kunna förverkliga sina drömmar. Småföretagande skapar jobb, utveckling och 

tillväxt i hela kommunen. 

Närodlad politik lägger grunden för det politiska ledarskap som Sandviken 

behöver. Det utgår från arbetet som människor runt om i samhället bedriver, i 

ideella föreningar, i små företag, i familjen och enskilt. Med fokus på att lösa 

problem som människor stöter på i sin vardag, att det är vi själva som har ansvar 

för och möjlighet till att skapa det samhälle och livsbetingelser som vi vill ha och 

som vi behöver lokalt. Ett starkt och bra samhälle bygger på tydliga värderingar 

och klar vision om ett hur det ska se ut – frihet, trygghet, öppenhet, ansvar och 

tolerans är fundamenten i det samhälle vi önskar. 

Vi kan inte acceptera en svartmålning och en negativ syn på samhället. Vi vill 

vända rädsla och oro till hopp och framtidstro. Vi vill ha ett grönt, tryggt och 

företagsamt samhälle där du får bestämma mer över din vardag – oavsett var du 

än bor eller vem du är. 
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2. En företagsam kommun 

Möjligheten att försörja sig själv är en förutsättning för att människor ska kunna ta 

tillvara på sina livsmöjligheter. Vi vet att vägen in i svenska samhället handlar om att 

ta sig in på arbetsmarknaden – oavsett vilket land du kommer ifrån. Centerpartiet 

har alltid hållit entreprenörskapet högt. För oss handlar entreprenörskap om 

människors förmåga att ta sig för, göra saker själv och inte förlita sig på att någon 

annan tar ansvar. Det är egensaker som behövs oavsett var i livet du är.  

2.1 Fler jobb och företagande i hela kommunen 

Möjligheten till ett jobb och en egen försörjning är en förutsättning för individens 

självbestämmande och välmående. Det är också grunden för all vår gemensamma 

välfärd. Företagandets villkor är avgörande då det framförallt är de som skapar 

jobben. Kommunens verksamheter ska ha som utgångspunkt att ge service som 

förenklar för att ett företag ska kunna starta, utvecklas och fortleva. Vi vill skapa de 

bästa villkoren i vår region, för att bedriva företag, för att öka sysselsättningen och 

möjligheten för tillväxt i hela kommunen. Vår kommun har goda förutsättningar att 

vara en stark tillväxtmotor. Vi har högspecialiserade och världsledande företag som 

med rätt förutsättningar kan driva utvecklingen framåt i kommunen.  

Det måste bli enklare för lokala producenter att leverera tjänster och produkter till 

kommunen. Det är viktigt att kommunen gör sina upphandlingar så att mindre 

producenter kan vara med och konkurrera. Inte minst när det gäller livsmedel, som 

nästan alltid håller högre kvalitet om de kan produceras lokalt. 

Idag är det för många som står utanför arbetsmarknaden eller lever på någon form 

av ekonomiskt bistånd. De har en lång väg att gå för att kunna ta en anställning 

inom de yrken som kräver långa utbildningar och specialistkompetens. Däremot 

finns det goda och outnyttjade förutsättningar till fler enkla jobb i Sandvikens 

kommun. Att de är enkla betyder inte att de är lätta eller att vem som helst kan 

utföra dem, men det är sådana jobb som kräver en kortare utbildning eller man kan 

lära sig på plats. Jobbspår med matchning och kompetensutveckling mot det lokala 

näringslivets behov – kan få fler människor att komma i jobb och vara med och 

bidra till vår gemensamma välfärd. 

De gröna näringarna är mycket viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv då svensk 

livsmedelsproduktion är miljö- och klimatmässigt bäst i världen och skogen 

innehåller miljövänliga material för allt från kläder till hus och energikällor. 

Turismen och upplevelseindustrin växer allt mer i Sverige och kan locka besökare 
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som både spenderar sina pengar i kommunen och som kan bidra till att människor 

upptäcker att de vill flytta hit. Den svenska livsmedelsproduktionen börjar äntligen 

få den uppmärksamhet den förtjänar. Förutom att de svenska lantbruken skapar 

arbetstillfällen och är världsledande i hur man framställer livsmedel på ett 

miljömässigt och ansvarsfullt sätt, är produktionen av livsmedel helt avgörande för 

vår möjlighet att klara krissituationer.  

Välfärdssektorn kan för många vara ett första steg in på arbetsmarknaden, skulle 

det dessutom finnas möjlighet för fler aktörer att leverera till exempel hemtjänst 

skulle vi öppna upp för fler att driva egna företag och utveckla nya tjänster. 

2.2 Utbildning är nyckeln till ett självständigt liv 

Att i skolan få rätt förutsättningar för att kunna nå godkända grundskolebetyg och 

kunna studera vidare på gymnasienivå – har mycket stor betydelse för huruvida 

man är rustad nog för att lyckas komma vidare till högre studier eller komma ut på 

arbetsmarknaden. Genom bättre förutsättningar inom förskola och skola undviker 

att fler hamnar i utanförskap. Att alla får förutsättningar att klara grundskolan är 

helt enkelt en av de viktigaste faktorerna för en individs självständighet. Det är vår 

viktigaste åtgärd för att minska arbetslösheten, förbättra hälsan och förebygga 

brottslighet!  

Hur man ska arbeta i skolan måste vara en uppgift för professionen att bestämma. 

Lärare och rektorer måste ha frihet att få arbeta på de sätt som de genom sin 

kompetens och erfarenhet vet ger bästa resultat – politikens uppgift är att röja 

undan de hinder som uppstår för dem att nyttja sin kompetens på bästa sätt och se 

till att ge dem bästa möjliga förutsättningar att bedriva utbildning genom rimliga 

storlekar på barn- och elevgrupperna, samt en väl utbyggd elevhälsa. Varje elev 

måste få en möjlighet till och ta ansvar för att han/hon nyttjar sin inlärningprocess 

på bästa sätt – utifrån sina egna förmågor och begränsningar. Bara när en elev har 

tillgång till och ansvar över sin egen inlärningsprocess – så står han/hon fri att välja 

sitt eget liv utifrån sina unika förutsättningar. 

Vi värnar möjligheten för barn och yngre elever att gå på en skola som finns nära 

hemmiljön. Det är viktigt för elevernas trygghet såväl som möjligheten för 

människor att bosätta sig på en ort, särskilt där de geografiska avstånden är lite 

längre. 

Trots att många människor inte kommer in på arbetsmarknaden så larmar flera 

branscher om en akut brist på människor att anställa. Gymnasiet och 
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vuxenutbildningarna har en viktig roll för att säkra att företag finner den kompetens 

de söker och för människor att komma i arbete. Människor vill i grunden bidra och 

vi vet att det finns människor med värdefull kompetens som går utan jobb. Men vi 

måste bli bättre på att föra samman dem med de arbetsgivare som har behov av 

deras kunskap. Att ha lokala jobbspår inom vuxenutbildningen – där 

utbildningsinnehållet skräddarsys och ”designas” i samverkan med företag med 

rekryteringsbehov – är ett sätt att överkomma matchningsproblematiken på 

arbetsmarknaden.  

Den närmsta vägen in i svenska samhället och till svenska språket går genom ett 

jobb. Idag tar det för lång tid varpå människor blir frustrerade, lämnas efter och i 

värsta fall ger upp. Svårigheten för invandrare att komma ut på arbetsmarknaden 

för inte bara med sig segregation och ett utanförskap. Det innebär också att vi inte 

tar tillvara den kunskap och kompetens som finns tillgänglig i kommunen. Arbete 

och egenförsörjning är nyckeln till en lyckad integration. Våra insatser måste vara 

ett samarbete med det lokala närings- och föreningslivet. Det måste vara enklare 

för människor att visa vad de kan på arbetsmarknaden oavsett vad de kommer 

ifrån. Vuxenutbildningarna och de offentliga verksamheterna har ett särskilt ansvar 

att se till att tiden från etablering till jobb blir så kort som möjligt. Även här kan 

jobbspår med språkstöd, korsspråkande som förberedande kurser inför reguljär 

utbildning vara ett sätt att överkomma begränsade kunskaper i det svenska språket. 

Det är viktigt att vi ger människor som inte har den utbildning som krävs eller som 

behöver byta bana en väg tillbaka till arbetsmarknaden. Utbildningar och utbud på 

såväl gymnasie- och vuxennivå ska vara anpassade efter arbetsmarknadens behov 

så att de leder till jobb och bidrar till att fylla kompetensbehoven hos företag och 

organisationer. När man går ut gymnasiet i Sandviken ska man vara väl rustad för 

att ta ett jobb eller studera vidare. Samverkan med de lokala företagen behöver 

därför utvecklas. Som vuxen ska man kunna karriärväxla då man vill ha nya 

utmaningar, eller om konjunkturen gör att man blir arbetslös. Därför ska vi 

expandera utbildningen för vuxna och ge tillgång till fler yrkesvuxenutbildningar och 

yrkeshögskoleutbildningar i Sandviken. Våra utbildningar ska vara attraktiva genom 

att hålla högsta kvalitet och ha dem bästa resultaten i vår region. 

Att höja utbildningsnivån på kommuninvånarna i Sandvikens kommun, är en av de 

allra viktigaste frågorna för att klara välfärden och kompetensförsörjningen. 

Utbildning är nyckeln till för människors möjlighet att försörja sig och leva ett 
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självständigt liv – vilket i leder till ett fritt, tollerant och företagsamt samhället där vi 

tar ansvar för våra medmänniskor och vår miljö. 

3. Trygghet i hela kommunen 

En grundläggande förutsättning för människors välmående är att kunna leva i 

säkerhet och trygghet. Det är en självklarhet att vi ska våga röra oss ute om 

kvällen och låta barnen gå till skolan utan oro för mobbing. Och de gånger vi 

behöver hjälp ska vi kunna lita på att den kommer – vare sig det är polis, 

räddningstjänst, hälso- och sjukvården eller stöd till att finna det nya jobbet. 

Trygghet är att veta att samhällets stöd finns där när du behöver den. 

3.1 Trygg vård och omsorg 

Vården och omsorgen ska ha högsta kvalitet och möta den enskildes behov. Även 

när man är gammal eller sjuk har man rätt att bestämma över sitt eget liv, därför 

ser vi att vi måste öka brukarens och anhörigas delaktighet och inflytande. 

Vården och omsorgen måste ge den enskilde större möjlighet att avgöra hur man 

till exempel vill ha sin hemtjänst utförd, vilken personal man möter eller vilket 

äldreboende som passar bäst. Att LSS – lagen om särskilt stöd – återupprättas till 

vad det en gång var tänkt, att ge personer med funktionsnedsättning rätten att 

få styra över sina liv och möjlighet att leva som andra är för oss en självklarhet. 

Att tillåta kreativa och drivna entreprenörer inom hemtjänsten skulle ha en 

mycket positiv påverka på den enskildes möjlighet att påverka och fortsätta 

bestämma över sitt liv. Även vid ålderdom och sjukdom. Fler utförare skulle 

dessutom skapa möjlighet att jämföra och höja kvaliteten och ge personalen 

möjlighet att välja mellan fler arbetsgivare. 

Idag skickas äldre och sjuka alltför ofta mellan kommunen och hälso- och 

sjukvårdens verksamheter. Fokus ligger mer på vem som äger kostnaderna och 

ansvaret istället för på individens behov. Vi kräver att kommunen och hälso- och 

sjukvården tar ett helhetsansvar för individen, med individens behov som 

utgångspunkt. Den som behöver stöd och hjälp ska inte behöva bekymra sig om 

varifrån hjälpen kommer – bara veta att den finns. 

Vi vet att det är viktigt för äldre och sjuka att ha möjlighet att bo kvar i sin 

hemort, för att alltjämt ha en trygg närmiljö och närhet till anhöriga. Därför 

behöver kommunen säkerställa att det finns boenden och omsorgstjänster av 

hög kvalitet i hela kommunen. Med hög kvalitet lyfter vi i Centerpartiet särskilt 
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de sociala aspekterna – från att miljön är trivsam, att det finns goda möjligheter 

för de äldre att umgås med varandra, att brukaren och personalen får gott om tid 

med tillsammans och att maten är god och lagad på plats.  

Vården ska finnas nära och vara lättillgänglig oavsett var du bor. Det är inte 

acceptabelt att du får möta olika personer varje gång du söker vård och att 

väntetiderna ökar. Vården måste utvecklas och komma närmare människor. Vi 

ser bland annat stora möjligheter i digitalisering och ny teknik. Men vill även att 

primärvården jobbar mer med distriktsmottagningar, att vården kommer hem till 

dig som behöver i till exempel mobila team och att vi utvecklar konceptet med 

bedömningsbilar som kan vara snabbare på plats än en ambulans. En nära vård 

handlar både om geografisk närhet och om tillgänghet och bemötande. Ökad 

tillgänglighet kan skapas genom öppettider, fysiska och digitala möten och goda 

relationer som kontinuitet, trygghet och gott bemötande. 

Den psykiska hälsan har försämrats i samhället. Särskilt allarmerande är 

utvecklingen i de yngre åldrarna. Bland åldrarna 10-17 år har den psykiska 

ohälsan ökat med 100 procent på tio år. Att vända den trenden är en av våra 

största samhällsutmaningar och måste vara en prioriterad uppgift för alla 

samhällsaktörer. Därför vill vi att all kommunal verksamhet ska ha ett särskilt 

fokus på att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga. Det behövs både 

tidiga insatser, lättare att få stöd vid mindre psykiska besvär och bättre 

sammarbete mellan elevhälsan med barn och ungdomspsykiatrin. 

3.2 Trygghet i vardagen 

Det behöver finnas fler synliga poliser i samhället. Närvarande poliser är en 

garant för att öka känslan av trygghet i samhället och för att brottlighet ska 

kunna förebyggas och utredas effektivt. Centerpartiet vill se fler lokalt 

förankrade poliser som jobbar med uppgifter kopplade till det lokala området. 

Polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig för människor i hela 

kommunen. 

Redan i unga åldra går det att identifiera vilka individer som löper störst risk att 

hamna i brottslighet. Men det betyder också att det går att förhindra att 

personer ens kommer in på brottets bana, om åtgärderna sätts in i tid. Vi 

behöver ha en kommunövergripande strategi för att jobba förebyggande mot 

brottslighet bland barn och unga. Goda förutsättningar för föreningslivet, en 

meningsfull fritidssysselsättning och en bra skola är viktiga verktyg för att minska 
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risken att barn och unga att hamna situationer som kan leda till kriminalitet och 

utanförskap. 

Vi ska kunna bo och verka utan att bli utsatta för brott, hot och trakasserier 

oavsett var eller vem man är. Centerpartiet vill se en tydlig strategi för säkra 

miljöer med både förebyggande och ordningsskapande insatser. Vi behöver 

säkerställa att vi minimerar riken för att bli utsatt för brott i alla delar av det 

offentliga rummet. Om det så handlar om möjligheten att låsa fast din cykel vid 

busshållsplatsen, bra upplysning efter gångstråk eller ordningsvakter vid utsatta 

områden. 

En välfungerande räddningstjänst ska finnas nära i hela kommunen. 

Räddningstjänsten och de livräddande insatser de gör vid olyckor och bränder är 

viktig för att vi ska kunna vara trygga i vetskapen att hjälpen kommer snabbt när 

vi behöver den. Då Sandviken har stora geografiska avstånd behöver vi även 

fortsättningsvis ha våra deltidsstationer. Det behöver dock bli mer attraktivt och 

skapas bättre förutsättningar för att börja jobba som brandman i beredskap. 

4. Utveckling i hela kommunen 

Inga människor och ingen kommundel ska lämnas på efterkälken. Den 

samhällsservice våra gemensamma skattepengar bekostar måste komma alla 

innevånare till del. Det ska finnas likvärdiga villkor att verka och utvecklas oavsett 

var du bor eller vem du är. Det betyder inte att vi vill att det ska vara lika i hela 

kommunen – tvärt om. Vi vill istället ta tillvara på och utveckla de unika 

förutsättningar som finns. För att bygga ett hållbart samhälle måste vi nyttja 

potentialen och de olika resurser som finns i hela kommunen. 

4.1 En rättvis och ansvarfull samhällsutveckling 
Ett samhälle som är hållbart byggs på en stabil grund. Det betyder att vår 

planering tar hänsyn till nuvarande och framtida behov och utmaningar. Samt att 

våra satsningar vila på människors kreativitet och vilja. Det är den enskilde som 

bäst ser vilka lösningar som gör verklig förbättring i vardagen. 

Förutsättningarna är olika i våra kommundelar. Men det måste ändå vara 

likvärdiga villkor att bo, verka och arbeta i hela kommunen. Det våra 

skattepengar bekostar måste komma alla till del och grundläggande 

samhällsservice måste finnas på plats. Till exempel är kultur- och fritidsaktiviteter 

viktiga för människors livskvalitet. Då måste vi också möjliggöra för alla att ta del 
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av dessa på ett likvärdigt sätt. Det kan bl a innebära kollektivtrafik som är bättre 

anpassat för fritidsaktiviteter eller tillgång till lokaler.  

Det måste finnas varierande boendeformer i hela kommunen. Hur boenden 

planeras har även en viktig inverkan på hur vi lyckas med integrationen. En 

lyckad bostadsstrategi är en nyckel för att öka inflyttning till landsbygden. Idag 

finns det alldeles för få alternativ för äldre att byta boende, sälja sitt hus och 

flytta till en mindre lägenhet på orten. Skulle sådana boenden vara tillgängliga 

skulle hus frigöras för t ex barnfamiljer. Det skulle säkra tillgången till 

välfärdstjänster som skola och serviceutbud i hela vår kommun.  

Nybyggnationer ska planeras för att vara långsiktigt hållbara. Det betyder bland 

annat att de ska byggas med teknik och material som är miljö- och klimatsmarta. 

Till exempel att prioritera trä som material i nybyggnationer. Det betyder även 

att boenden ska planeras på sådant sätt att de garanterar en attraktiv boende- 

och livsmiljö för lång tid framåt. Som både tar hänsyn till det estetiska som det 

funktionella. Och som både vårdar det gamla och tar tillvara på det nya.  

I det moderna samhället är den digitala infrastrukturen viktig. Därför måste 

likställighetsprincipen gälla i vår kommun för tillgång till bredband. För många är 

det en nödvändig förutsättning för att det ska finnas möjlighet till att bo och 

driva företag. 

Det finns väldigt mycket att göra för att utveckla kollektivtrafiken. Trafiken till 

och från Gävle fungerar väl medan fortsättningen västerut inte är 

tillfredsställande. Stadstrafiken och trafiken till kommundelarna har stora 

utvecklingsbehov. Brister i kollektivtrafiken hämmar såväl arbets- som 

studiependling, såväl som möjligheten att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. 

En dåligt utvecklad kollektivtrafik är uppenbart tillväxthämmande liksom negativ 

för miljön. Kollektivtrafiken påverkar också likvärdigheten.  

Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att t ex delta på fritidsaktiviteter på 

likvärdiga villkor. Det är inte minst viktigt för barn och ungdomar som annars blir 

beroende av att föräldrar har möjlighet att hämta och lämna. Det är dock 

kostnadsmässigt och miljömässigt oansvarigt att köra med tomma bussar. 

Flexibilitet och högre tillgänglighet kan tillexempel uppnås med en anropsstyrd 

kollektivtrafik på landsbygden. Detta både ökar kundnöjdheten, servicenivån och 

minskar den totala kollektivtrafikkostnaden. 
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Sandviken är en vacker och attraktiv kommun att leva i. Med gott om aktiviteter 

och en god livsmiljö. Ändå kan mycket förbättras. En utbyggnad av cykelvägar i 

hela kommunen och s k gröna stråk i centralorten är högt prioriterat. En modern 

kommun måste ha ett fungerande cykelnät. Att kunna cykla säkert runt hela vår 

gemensamma Storsjön borde vara en självklarhet. Alla kommundelar har tydliga 

och rättmätiga anspråk på tillgängliga cykelvägar. Prioriteringen av cykelvägar 

bör göras med avseende på risk för olyckor. Idag cyklar många ungdomar på 

vägar med tung trafik. Som exempel kan nämnas vägen mellan Hammarby och 

Storvik som trafikeras av cyklister parallellt med tunga transporter.   

Det finns specifika frågor i alla kommundelar som påverkar livsmiljön. Idéer och 

förslag kommer ofta från de som bor i området och behöver inte vara stora 

åtgärder. Särskilt i landsbygden vilar mycket av utvecklingen på enskildas 

initiativ. De är viktiga att ta tillvara på. Men då krävs det enkla beslutsgångar och 

snabba besked. På vissa ställen finns det tydliga frågor som måste åtgärdas. 

Myggbekämpningen är ett sådant exempel som är helt avgörande för livsmiljön i 

de södra kommundelarna.  

Möjligheterna får inte hämmas av tröga och otidsenliga regler och byråkrati. Vi 

måste jobba för flexibilitet och funktionalitet. Bidra till at göra det så enkelt som 

möjligt för alla att delta i utvecklingen av hela vår kommun. 

4.2 Grön tillväxt med miljöansvar  
Vårt parti har alltid burit ett stort miljöansvar. Vi vet att smarta miljöåtgärder och 

ekonomisk tillväxt går hand i hand och sker lokalt. Med naturresurser som skog 

och åkermark och högteknologiska företag så kan Sandviken vara ledande i ett 

samhälle som satsar på förnybart liksom få ett försprång när hela världen måste 

ställa om. En bättre miljö förutsätter ekonomisk utveckling och tillväxt. Med 

gröna jobb och företag skapas lösningar och resurser för at satsa på 

miljöåtgärder. Då krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med 

lokalt miljöarbete.  

De gröna näringarna är avgörande för hur vi ska klara miljö- och klimatarbetet. Vi 

har en stor kunskap i jord- och skogsbruket om hur vi framställer produkter på 

ett miljömässigt smart sätt i och med år av ambitiöst klimat och miljöarbete. 

Därför har vi ett ansvar att gynna innovationer inom dessa näringar samt skapa 

en hållbar och lönsam livsmedelskedja. Centerpartiet har länge prioriterat att 

människors vardag ska vara fri från gifter och skadliga ämnen. I det arbetet 
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spelar det svenska jord- och skogsbruket en avgörande roll. Liksom att vi handlar 

lokalt och bidrar till att minska utsläpp från transporter. 

Sandvikens kommun har unika förutsättningar att visa hur en modern kommun 

kan se ut – med högteknologisk industri, innovativa företag, nya transportsätt 

och ansvarsfullt brukande av naturens resurser – utan gifter, lägre utsläpp och 

mindre miljöpåverkan. Tillsammans ska vi visa hur det skapas en tillväxt som är 

grön. 

Det måste alltid vara enkelt och lönsamt att göra rätt för klimatet. Det långsiktigt 

hållbara miljö- och klimatarbetet börjar i vardagen. Människor ska själv kunna 

påverka sin omställning för en förnybar vardag. Vi vill se fler solceller, flera 

laddstolpar och mindre utsläpp från kommunens transporter och 

energiförbrukning. Många hinder uppstår tyvärr på nationell eller internationell 

nivå. Men det finns saker som vi kan göra här och nu för att göra det enklare att 

göra rätt, till exempel bättre öppettider på återvinningscentralerna. Det fordras 

initiativ av var och en för att göra skillnad. Och då får det inte finnas onödiga 

hinder. 

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel. Tillgången har setts som en självklarhet i vår 

del av världen. Vattenförsörjningen måste vara säker, tålig vid kriser och fri från 

gifter. Under senare tid har vi sett vattenbrist i olika delar av landet. Dels på 

grund av klimat- och miljöpåverkan, dels på grund av eftersatta reningsverk, 

vatten- och avloppssystem samt av överutnyttjande. 

Vi vill se en biobaserad och fossilfri ekonomi, med biologisk mångfald utan 

negativ miljöpåverkan. FN:s Hållbarhetsmål, uttryckta i Agenda 2030, är mycket 

tydliga och måste vara vår ledstjärna för att bygga det goda samhället. Men det 

kräver att vi har tillväxt i hela kommunen och ett aktivt och ansvarsfullt brukande 

av våra resurser, att vi utvecklar ny teknik och förädlar och förvaltar det vi har att 

tillgå. 


