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Centerpartiet 
vill ta ansvar för kommunens fortsatta utveckling, att få fler att bosätta sig här, ekonomin att växa och 
fördela resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Prioriterat är att ordning och reda måste råda i kommunens 
ekonomi.  

Kommunens attraktionskraft måste fortsätta att utvecklas inom företagande och kommunal verksamhet. 
Kommunen är den största arbetsgivaren i Mellerud, oerhört viktig för alla som jobbar där liksom för kvalitén 
på all den service personalen levererar, till invånarna.   

I Mellerud ska medborgarna stimuleras att ta ansvar för sin egen hälsa.  

Att integrera medborgare från andra kulturer i arbetslivet, kultur och fritid är ett ansvar som vilar på oss alla 
som bor här. I Centerpartiets Mellerud är människors lika värde en självklarhet och därför ska jämställdhet och 
tillgänglighet vara i fokus. 

Hela kommunen, både tätorter och landsbygden, ska vara attraktiva för såväl boende som företagande. På 
samma sätt som de första sekunderna i ett möte människor emellan kan vara avgörande, är det första intrycket 
av Mellerud viktigt. Därför ska vi vara rädda om våra miljöer och se till att vår kommun är trivsam och 
välkomnande för alla.  

Det finns kulturhistoriska miljöer som speglar kommunens historia och dessa bör ges förutsättningar och 
stimulans för att komma både besökare och invånare till del. 

Demokrati – närodlad politik 
För Centerpartiet är det viktigt att besluten fattas nära människorna, för medborgare, näringsliv och 
föreningar inom Mellerud. ”Vi i Centerpartiet kallar det för närodlad politik”  

Med en ökad samverkan med andra kommuner och genom att ”nätverka” med många i och utanför 
landskapet kan Dalslands profil stärkas och ge positiva effekter för invånarna. Det är viktigt att hitta 
samverkansformer där demokratiska processer kan utvecklas. Den nya tekniken är ett värdefullt verktyg i det 
arbetet. 

En aktiv medborgardialog är betydelsefull för att ta del av synpunkter och idéer och där kan även 
medborgarförslag vara ett viktigt instrument.  

Ungdomsdemokrati 
För Centerpartiet är delaktighet och engagemang bland unga viktigt. Vi vill att FN:s barnkonvention om 
barnets rättigheter ska genomsyra allt arbete. Centerpartiet vill utveckla ungdomars möjlighet att påverka sin 
vardag och kommunens framtid. Vi är övertygade om att demokratiarbete bland ungdomar stärker kommunen 
både på kort och lång sikt.  

Centerpartiet ser ett behov av att bredda utbudet av mötesplatser för kommunens ungdomar. 
Gränsöverskridande utbyten kan ske och uppmuntras på olika sätt genom EU-projekt med inriktning mot 
exempelvis kultur och FN:s barnkonvention. Det här ser vi som en viktig förberedelse för den globala miljö 
vi lever och verkar i. 

Hållbar Miljö 
För Centerpartiet har miljön alltid varit en hjärtefråga och vi vill fortsätta omställningen till miljövänlig, 
kostnadseffektiv och hållbar energi för både uppvärmning och/eller för användning av drivmedel. Under vår 
ledning ska kommunen fortsätta gå i täten för en ökad användning av grön energi och sträva efter att vara 
oberoende av fossila bränslen år 2020.  

Energirådgivning ska erbjudas både för privatpersoner, företag, kommunens egna verksamheter och bolag 
för att minska både kostnader och negativ miljöpåverkan. Centerpartiets gröna tråd i miljöfrågor är ett 
hållbart samhälle som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtiden för kommande generationer. 

2 
www.centerpartiet.se/lokal/mellerud         epost: gunnar.karlsson@centerpartiet.se 

http://www.centerpartiet.se/lokal/mellerud
mailto:gunnar.karlsson@centerpartiet.se


 
 

Grön energi 
Omställningen innebär stora möjligheter för de gröna näringarna, 
jord och skog, med en växande marknad för förnyelsebar energi såsom 
biobränsle, biogas, vindkraft, solenergi och småskalig vattenkraft.  

I Centerpartiets Mellerud ska det etableras ett tankställe för biogas 
som kan betjäna både kommunens bilar liksom företags- och 
privatfordon. För att påskynda utvecklingen och användningen av 
elbilar är det viktigt att det finns el-laddstationer inom kommunen 
både för besökare och för boende. 

Enligt EU-kommissionen har Sverige inte bara nått sitt mål för 
förnyelsebar energi i förtid, utan har dessutom den snabbaste 
ökningen av alla länder inom EU. Det här är ännu en bekräftelse på 
att Centerpartiets energipolitik ligger rätt. Sverige har redan nått 51 
procent förnyelsebar energi, flera år före tidsplanen. Men mer kan 
göras….. 

Infrastruktur 
En väl utbyggd kollektivtrafik gagnar miljön och Melleruds invånare. Centerpartiet kommer att fortsätta 
kämpa för en bättre kollektivtrafik för både längre och kortare resor liksom för prioriterad arbets- och 
studiependling.  

Allt fler personer har arbete och utbildning längre från bostadsorten och en väl utbyggd infrastruktur blir allt 
viktigare. Den är avgörande för en kraftfull och hållbar samhällsutveckling.  

För dem som bor i Mellerud är det inte långt till stora och attraktiva arbetsmarknader och utbildningsorter 
såsom Karlstad, Göteborg och Östfold-Norge. Arbetskraft måste också kunna komma till kommunen och dess 
företag och offentliga arbetsplatser.  

För Centerpartiet är både en utbyggd och förbättrad E45:a samt en utökad tågtrafik viktigt. Alla tåg 
stannar självklart i Mellerud men även fler orter kan bli aktuella. Detta är viktiga inslag för att göra regionen 
rundare och därmed göra Mellerud ännu mera attraktivt. 

Det lokala näringslivet är mycket beroende av en välfungerande infrastruktur.  Det är 
också viktigt att kommunikationerna fungerar för att kunna träffa vänner, delta i 
aktiviteter eller besöka olika vårdinrättningar. 

Vi har behov av olika slags infrastruktur såsom väl fungerande telefoni, bredband, 

elförsörjning tjälsäkrade vägar mm. vilket ger förutsättningar för tillväxt i hela 
kommunen. Andra förutsättningar för ett gott liv och möjlighet att utveckla 
näringslivet i Mellerud är tillgång till lokal polis, post, försäkringskassa och 
arbetsförmedling. Här krävs påtryckningar mot olika verksamheter/myndigheter där 
besluten fattas.  

Inom den befintliga infrastrukturen behöver dessutom trafikmiljöer granskas 
kontinuerligt för att skapa en trygg miljö att vistas i för alla typer av trafikanter.  

Hälsa  
En god folkhälsa 
För Centerpartiet är ett aktivt arbete för en bättre folkhälsa lika viktig i alla åldersgrupper. Folkhälsa byggs i 
vardagen och kommunen kan bidra och ge goda förutsättningar genom att exempelvis satsa på bra cykelbanor 
och god tillgänglighet till sport- och fritidsanläggningar. Viktigt är att våra skolor jobbar aktivt med dessa 
folkhälso- och värdegrundsfrågor. 
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Tillgänglighet 
Alla berörda ska medvetet försöka arbeta bort risker som försämrar tillgänglighet eller kan orsaka 
olycksfall. Det ska finnas goda möjligheter till stimulerande aktiviteter både socialt, fysiskt, intellektuellt 
och kulturellt för alla. Inom förenings- och frivilligorganisationerna finns kreativitet, kunskap och 
engagemang som är viktigt att ta till vara. Centerpartiet i Mellerud vill att mer görs för att stimulera den här 
typen av initiativ.  

God vård och omsorg 
Centerpartiet vill att god vård och omsorg ska erbjudas alla i kommunen. Melleruds 
kommun ska även fortsättningsvis erbjuda olika boendealternativ för äldre. Antalet 
platser i särskilt boende ska tillgodoses beroende på behovsutvecklingen i 
kommunen. Den som har stora omvårdnadsbehov ska erbjudas hög 
sjukvårdskompetens. Stöd och sjukvårdsinsatser i hemmet blir en allt viktigare 
grundsten i vård- och omsorgsutbudet. 

Äldreomsorgen ska vara flexibel och individanpassad för att det ska fungera bra 
för den enskilde och de anhöriga. Då krävs det att det finns tillgång till 
korttidsplatser, dagvård och stöd till anhöriga.  

Den som efter sjukdom eller skada har behov av rehabilitering ska erbjudas det med god kvalitet. 

Centerpartiet stödjer planeringen av ett nytt och modernt boende för äldre. Vår målsättning är att 
vidareutveckla en god vård och omsorg, där trygghet, delaktighet och självständighet är vägledande. 
Personer med olika slag av funktionsnedsättning som har behov av stöd i boende och vardag ska ges 
förutsättningar för att kunna leva ett bra och meningsfullt liv i Mellerud. Varje enskild persons behov ska 
vara utgångspunkten i all planering.  

För Centerpartiet i Mellerud är det viktigt med en flexibel vårdorganisation. Däremot är det för Centerpartiet i 
Mellerud inget självändamål att engagera flera aktörer i vård och omsorg. Men vi är ändå öppna för 
alternativa driftsformer som personalkooperativ t.ex.  

Ett viktigt forum är den dialog som finns med kommunala handikapps- och pensionärsråd. 

Stärka föräldrarollen 
För Centerpartiet är det är angeläget att erbjuda ett bra stöd till föräldrar för att stärka dem i den viktiga rollen 
som förebild. Att tillhandahålla föräldrautbildning och bilda nätverk som stärker tryggheten är ett sätt att 
möta oro bland föräldrarna. Ett bra samarbete mellan mödravårdscentral, barnavårdscentral, barnomsorg, 
socialtjänst m.fl. är viktigt. Målet är kunniga, trygga föräldrar som ger sina barn en trygg start i livet. 
Barnperspektivet ska beaktas i alla sammanhang där barn berörs av politiska beslut. 

Ungas behov 
För de unga som har behov av hjälp och stöd är det viktigt med tidiga och inte minst förebyggande åtgärder 
enligt Centerpartiet. Detta gäller både främjande och vägledande insatser för ungdomar. För att lyckas i detta 
arbete är det viktigt med ett gott samarbete mellan familj och olika verksamheter inom kommunen. Arbetet 
med att utveckla stödinsatser på hemmaplan bör fortsätta. 

Arbetet mot droger och alkohol bland unga är särskilt viktigt och ska gå som en tydlig linje genom all 
ungdomsverksamhet. 

Näringsliv & Arbete  
Näringsliv 
Ett väl utvecklat och starkt näringsliv är en förutsättning för kommunens fortsatta utveckling. Det är viktigt 
att både politiker och tjänstemän har kunskap om och förståelse för företagandets villkor. Kommunen ska 
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ha ett gott förhållningssätt och höga ambitioner när det gäller service och dialog med företagen. Målet för 
Centerpartiet är att Mellerud utvecklas än mer som en attraktiv kommun att starta och driva företag i. Det är 
genom ett aktivt näringsliv som arbeten skapas. 

Mellerud är sedan gammalt ett väletablerat handelscentrum. Centerpartiet ser positivt på en utveckling av 
handeln på Västerråda som ett komplement till befintlig handel kring Köpmanstorget och övriga 
centrum.  

Dagens skolelever är morgondagens företagare. Vikten av ett gott samarbete skola – näringsliv kan inte 
nog understrykas. Centerpartiet stödjer satsningen Ung Företagsamhet, där ungdomar inspireras till ett 
entreprenörskap. 

Upplevelser, kultur och turism 
Besöksnäringen en viktig framtidsbransch med stor utvecklingspotential. 
Detta gäller såväl för Melleruds kommun som för Dalsland som helhet. I 
vår kommun finns en mängd högintressanta besöksmål som lockar både 
invånare och besökande turister. Dalslands Kanal med akvedukten, Håveruds- 
och Upperudsområdet, Kroppefjäll, Dalaborg, Sunnanå, Vänerkusten och 
Köpmannebro är alla exempel på välbesökta platser och 
upplevelseområden. Aktiviteter som trolling, golf, bad, släktforskning, konst 
och kultur, camping, restauranger, muséer och vandringsleder – bo, göra, äta - 
bidrar till att ytterligare förstärka attraktiviteten i Mellerud. Det som lockar 
tillfälliga besökare spelar även en viktig roll för att locka fler 
permanentboende.   

Centerpartiet vill ge företagandet inom kultur och turism särskild uppmärksamhet eftersom det både förstärker 
och breddar den nuvarande företagsstrukturen. Enbart Dalslands Kanal fungerar idag som en katalysator 
för ett 50-tal företag med turistanknytning i landskapet.  

Arbete 
I hela kommunen finns en stor mångfald av arbeten representerade inom en mängd näringar. Dessa arbeten 
behövs för att bygga den välfärd som den enskilde får på det privata planet men också för att kunna erbjuda 
en god service för kommuninvånarna. En god arbetsmarknad är därför central i Centerpolitik på det lokala 
planet och ska underlättas på alla sätt vad det gäller etableringar och/eller nyanställningar. 

Ett arbete är inte självklart för alla idag, många står utanför arbetsmarknaden, inte minst våra ungdomar. Det 
måste bli lättare för ungdomar att få en anställning både i ett kortare och längre perspektiv för att höja sitt 
meritvärde och därmed förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Möjlighet till studier med ändrad 
inriktning och till vad arbetsmarknaden efterfrågar är en hjärtefråga för oss i Centerpartiet. 

Melleruds kommun är en stor arbetsgivare, den största, och det finns hela tiden behov att förbättra 
organisationen inför framtiden och för att möta förändrade förutsättningar. Det är viktigt att det finns 
arbetsro, arbetsglädje, flexibilitet, kompetens, ett gott samarbete, klara och tydliga inriktningar för de olika 
verksamheterna.  

Centerpartiet har under innevarande mandatperiod aktivt bidragit till att stärka kommunens personal genom 
utbildning vilket är ett viktigt ansvar som arbetsgivare. Det är viktigt att utvärdera utbildningsbehov och 
arbetsmiljö kontinuerligt för att kunna sätta in åtgärder och eftersträva en ständig förbättring.  

Boende 
Boendemiljön är en viktig del för en god livskvalité. Melleruds kommun ska så långt det är möjligt 
tillmötesgå de olika önskemål som kommer fram. Kommunen är rik på attraktiva områden för både 
åretrunt- och fritidsboende.  
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I Melleruds kommun finns unika möjligheter till både enskilt- och 
tätortsboende intill skogs- och kulturbygd med närhet till vatten som extra 
krydda. Centerpartiet i Mellerud vill både vårda och utveckla denna möjlighet. 

Framtidens boende 
Inköpet av kvarteret Ugglan ger spännande möjligheter till boende i en ny form 
med flera olika typer av bostäder. Miljövänliga och klimatsmarta lösningar 
ska användas vid både nybyggnation och renovering. Centerpartiets målsättning är ett attraktivt kvarter med 
bra boendemiljö som också erbjuder mötesplatser och möjligheter till aktiviteter. Kvarteret Ugglan ska bli 
ett ekologiskt hållbart, trivsamt och funktionellt bostadsområde för alla åldrar.  

Centerpartiet vill att alla ska känna en trygghet i sitt boende. Den som är i behov av vård och omsorg 
liksom den som lever med en funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva ett bra liv med rätt till 
integritet och respekt för sin person och sitt boende.  

Att bo i Mellerud ska betyda att samhället finns där när man behöver hjälp i sitt boende. Det är inte bara 
kommunala instanser som gör att livet i Mellerud blir tryggare. Polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård 
är tillsammans med andra samhällsfunktioner viktiga för att livet i Mellerud ska upplevas som tryggt. 
Centerpartiet arbetar på alla samhällsplan för att dessa tjänster ska finnas nära mellerudsborna. 

Kultur & Utbildning 
För att ungdomar ska kunna ta steget ut i arbetslivet anser Centerpartiet att det är viktigt att det finns ett brett 
utbud av utbildningar på många nivåer och med flera inriktningar. Här är samarbetet med statliga 
samarbetspartners en grundläggande förutsättning. 

Förskola, skola och utbildning 
Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö. Familjen har huvudansvaret för barnens 
uppväxt och uppfostran. Samhällets uppgift är att ge familjerna hjälp och stöd. En god start i livet innebär 
minskad risk för svårigheter senare. Detta är en god investering för framtiden. 

I Melleruds kommun är förskola, 0-6år, väl utbyggd i form av förskola, familjedaghem, fritidshem och 
förskoleklasser med god kvalité. Inom kommunen satsas det i maj 2014 på utökad förskoleverksamhet 
inom centralorten där behovet varit stort.  

Kommunen är lyhörd för om det finns behov av barnomsorg vid andra tider än vad som finns idag. 
Centerpartiet i Mellerud anser det vara en viktig service från kommunen till dess arbetstagare/familjer men 
även för att företagen ska få tillgång till sin arbetskraft på ett tryggt sätt.  Centerpartiet vill bibehålla en 
valfrihet för föräldrar och barn i valet av barnomsorg.  

Skolan ska stimulera till självständigt arbete och tänkande med personligt ansvar, god 
samarbetsförmåga, solidariskt tänkande, goda normer och etiska grunder för nya generationer. 

Centerpartiet vill stödja arbetet med pedagogisk förnyelse beträffande skolans 
innehåll och arbetsformer med behörig personal. Skolan ska ge eleverna 
likvärdiga möjligheter till utbildning och låta varje elev utvecklas utifrån sin 
individuella förutsättning, oavsett bostadsort eller social bakgrund. Elev med 
behov av särskilt stöd ska uppmärksammas. Ingen elev ska behöva lämna 
skolan utan grundläggande kunskaper. Skolans uppfyllelse av ställda mål ska 
utvärderas och dess arbete måste vila på föräldrarnas delaktighet och möjlighet 
till inflytande. En nära samverkan mellan hem och skola ser Centerpartiet som 
mycket viktigt. Skolan ska informera föräldrarna om dess arbete, men samtidigt 
vara öppen för föräldrars påverkan och stimulera till engagemang i barnens utbildning och utveckling.  

Eleverna själva bör också ges möjlighet att påverka sin situation och skolans arbete. Tar man tillvara dessa 
möjligheter får man en skola som ger barn och ungdomar goda kunskaper. Det stimulerar också 
elevernas inneboende kreativitet utifrån deras olika förutsättningar och behov. 
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Kränkande behandling får aldrig accepteras! 

Arbetsmiljön inom skolan är en viktig förutsättning för goda resultat. Centerpartiet har en ambition att skolans 
lokaler och utrustning tillgodoser behov och önskemål som kan ställas från såväl elever som personal för en 
positiv utveckling av verksamheten. Fortbildning för personal inom barnomsorg och skola måste prioriteras 
för ”en skola i tiden”. 

Centerpartiet har arbetat målmedvetet för ett kunskapscentrum med kulturbruk. Det är vi stolta över och det 
ger oss större möjlighet till gymnasie- och högskolestudier för såväl ungdomar som vuxna. Fortbildning 
och kompetensutveckling blir allt viktigare. Kommunen och näringslivet bör ha ett brett samarbete, då 
detta har stor betydelse för att tillverknings- och servicenäringarna ska kunna utvecklas. Vår målsättning är 
ett ”livslångt lärande” av hög kvalité i ändamålsenliga lokaler, som stärker invånarnas utbildningsnivå. 

Skolan är en vital del i den lokala kulturen och kunskapsutvecklingen. Enligt Centerpartiet ska 
ytterskolorna vara lokala kunskapscentra med undervisning av god kvalité och socialt kamratskap. 
Ungdomars möjlighet att påverka och känna delaktighet i kommunens beslut måste förbättras, därför 
stödjer vi en vidareutveckling av ungdomsdemokrati i Mellerud med skolan och ungdomsrådet som viktiga 
kuggar. 
Kultur och Fritid 
Kulturen är ett viktigt inslag för tillväxt i Melleruds kommun. Kulturen är en del i arbetet med att skapa det 
goda samhället där människors olika behov tillgodoses. Kulturutbudet i kommunen är mycket brett sett 
till invånarantal och storlek. Centerpartiet i Mellerud anser att kommunens roll framförallt är att stimulera 
verksamheter såsom tillgång till samlingslokaler, digitaliserade biografer, musikevenemang och en kreativ 
kulturskola. 

Centerpartiet ser positivt på de samarbeten vi har med kommunens vänorter och alla andra utbyten som 
finns inom olika områden. Samverkan ger ofta positiva synergieffekter. 

Närproducerat 
Centerpartiet vill om möjligt använda och verka för inköp av närodlat och närproducerat. Lagstiftningen på 
området gör att både Centerpartiet och kommunen måste vässa sina kunskaper om offentliga upphandling 
för att kunna medverka till sunda inköp. 

Måltiden  
För att måltiden skall bli en social högtid för gästerna i kommunens 
restauranger krävs trygga och säkra råvaror. För Centerpartiet är det 
en självklarhet att kommunen fortsatt aktivt arbetar för att leva upp till 
den beslutade livsmedelspolicyn, som säger att svenska miljö- och 
djurskyddsregler ska gälla i råvaruproduktionen. Grisarna ska ha 
knorr på svansen, korna gå ute om sommaren och inga trånga burar för 
hönsen. Det ger inte bara trygg och säker mat, det visar också på respekt 
för lantbruket – en mycket viktig näring i Melleruds kommun. 

 

I Centerpartiet finns visionen 
 om ett hållbart samhälle genom en närodlad politik 

 
”Välj ett hållbart Mellerud” 
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