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”Vi för Kungsbacka framåt” 
- Ge kraft åt varje människa!

 
Centerpartiet står upp för de
värderingar som utgör grunden för ett
fritt och tryggt samhälle. Det handlar
om en liberal demokrati, mänskliga fri-
och rättigheter, socialt och ekonomiskt
ansvarstagande samt värnande av
äganderätt och näringsfrihet. Vi vill göra
varje människa starkare och stödja alla i
att göra goda livsval.

Underifrånperspektiv
Vi står på den enskilda människans sida
med ett tydligt underifrånperspektiv i
politiken. Dessa värden har vi under ett
antal år tagit för självklara, både i
Sverige och i andra länder. Vi ser nu att
denna värdegrund hotas av både
nationalistiska och populistiska krafter.

Vi står tryggt
Centerpartiet står bestämt för att alla
människor har samma värde och
rättigheter. Alla ska känna samma
trygghet i sina hem och i det offentliga
rummet. 

Det handlar om en liberal demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, socialt och
ekonomiskt ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. Vi

vill göra varje människa starkare och stödja alla i att göra goda livsval.
 



Vi värnar allas trygghet i hemmet och i
nära relationer. 
Centerpartiet strävar efter att
motverka och minska klyftor i
kommunen – exempelvis mellan
arbetstagande och arbetssökande. 

Trygg vardag
Våra elever i förskolor och skolor ska
mötas av en trygg vardag med gott
pedagogiskt ledarskap.

Vi värnar allas trygghet i hemmet och i
nära relationer. 

Minska klyftorna
Centerpartiet strävar efter att
motverka och minska klyftor i
kommunen – exempelvis mellan
arbetstagande och arbetssökande. 

Våra elever i förskolor och skolor ska
mötas av en trygg vardag med gott
pedagogiskt ledarskap.

En öppen och trygg kommun

Fortsätta stödja Kvinnojouren i
Kungsbacka
Skapa trygghet för människor i alla
åldrar 
Fortsätta arbeta för att förhindra
droger och våld på våra skolor

Under den kommande perioden vill
Centerpartiet:

Nya boenden planeras utifrån ett
trygghetsperspektiv
Tunnlar, pendelparkeringar och
andra mörka områden har blivit mer
upplysta och därmed har tryggheten
ökat
Fler gator och torg har en bättre
tillgänglighet för alla invånare
Fortsatt att stötta grannsamverkan
genom samarbete med boende,
polis och försäkringsbolag

Sedan förra valet 2018 har
Centerpartiet uppnått följande
vallöften:



Kungsbacka 
en grön tillväxtkommun

För oss är det viktigt att kommunen
gör hållbara val inom alla våra
verksamheter. Vår kommun ska vara
ett hållbart samhälle att bo och verka i.
Genom vårt klimat- och miljöarbete
ska vi underlätta för alla i Kungsbacka
att enkelt kunna bidra till att minimera
negativ miljöpåverkan på kort och lång
sikt.

Enkelt för invånarna
Vi vill att kommunens förvaltningar
fortsätter att underlätta kontakten för
kommuninvånarna med enkla
processer med hjälp av bland annat
digitala verktyg. 

Förnybar energi
Kommunens bostadsbolag, Eksta
Bostads AB, har länge arbetat i
framkant inom sol- och bioenergi. Vi
vill att kommunen ska ha ett hållbart
samhällsbygge med fokus på förnybar
energi, energieffektiva lokaler och
bostäder och med ett fortsatt bra
samarbete med Eksta inom
miljöarbetet. 

God service till företagen
Kommunen ska välkomna företag med
gott värdskap och underlätta för
företagen i deras kontakt med
kommunen. De flesta jobb skapas i
små och medelstora företag och det
bidrar till ökad välfärd. 

Ansökningstiden för tillstånd, som man
behöver för att kunna driva företag, ska
kortas. Handel, industri, besöksnäring
och andra verksamheter ska utvecklas
i hela kommunen.

Enkelt att resa klimatsmart
Kollektivtrafiken ska stärkas och vara
ett möjligt alternativ till bilen, för att
pendla till arbetet. När nya
bostadsområden planeras ska
cykelleder finnas med som en naturlig
del. Vi vill prioritera säkra gång- och
cykelvägar till skolor och
fritidsaktiviteter.

Laddinfrastrukturen för eldrivna fordon
ska byggas ut så att både besökare och
boende enkelt kan ladda sina bilar. 

Närproducerad mat
Maten som lagas i de kommunala
köken ska lagas från grunden av
närproducerade varor som
producerats enligt svensk djur- och
miljölagstiftning. Skolmaten ska få
höga resultat i olika mätningar och ge
eleverna stöd i sitt lärande. 

Alla delar av Kungsbacka
Centerpartiet vill att kommunen och
regionen säkerställer ett heltäckande
mobil- och fibernät i alla delar av
Kungsbacka kommun. 



Vi vill hålla fokus på en hälsosam, giftfri och fossilfri vardag.

Att det byggs fler små hyresrätter
En kraftfull satsning på utbyggnad
av fiber i hela kommunen
Prioriterat gång- och cykelvägar för
säkra vägar till skolor och
fritidsaktiviteter
Förenklat kommunens
upphandlingar så att mer
närproducerade tjänster och varor
köps in
Byggt fler laddstolpar för elbilar
En kraftig utbyggnad av solceller på
kommunala byggnader
Att mark utvecklats för företag i alla
kommunens delar 

Sedan förra valet 2018 har
Centerpartiet uppnått följande
vallöften:

Underlätta och möjliggöra för små
och medelstora företag att anställa
fler
Fortsätta satsningen på utbyggnad
av säkra gång- och cykelvägar
Att en Hallandspendel införs med
stationer i Fjärås, Åsa och Frillesås,
ner till Varberg
Införa Expressbussar från Onsala till
Göteborg
Fortsätta bygga ut laddinfrastruktur
för elfordon
Förkorta handläggningstider och
förenkla vid byggnation
Skapa fler e-tjänster för att
underlätta kontakter/ärenden med
kommunen
Byggnation på åkermark ska
undvikas i hela kommunen för att
trygga framtida
livsmedelsproduktion. Inom
utvecklingsorter i översiktsplanen
kan dock undantag göras om det ej
finns annan mark att tillgå 

Under den kommande perioden vill
Centerpartiet:



Genom att satsa på folkhälsa i alla
åldrar vill vi att alla ska ha möjlighet till
rätt stöd i alla livsskeden. 

Kommunen ska använda digital teknik
som ger alla invånare både kvalitet och
frihet, vilket bidrar till att kompetens
och resurser används effektivt.

Innehållsrikt liv för alla
Vi vill se till att samarbetet mellan
företag, ideella organisationer och
kommun/region fungerar smidigt för
att ge alla rätt förutsättningar till ett
innehållsrikt och tryggt liv.

Vi vill att kommunen ska pröva formen
Ideellt Offentligt Partnerskap, IOP, som
alternativ till upphandlingar, för att öka
samverkan med alternativa
verksamhetsformer i civilsamhället,
inom välfärds- och kulturverksamheter
i kommunen.

Trygghetsboenden på fler platser
Centerpartiet vill att trygghetsboenden
med service byggs på fler platser i
kommunen.

En bra fungerande förskola och skola
bidrar till en god start i livet.

Välmående och hälsa

Du ska vara den som bestämmer över ditt liv. Vi vill fortsätta vårt arbete med att
hitta lösningar för att valfriheten ska öka inom vård och omsorg. Du ska få all den

hjälp du behöver för att ha ett välmående liv och god hälsa.

Att valfriheten har ökat inom vården
Att platser inom äldreomsorgen ska
finnas i alla kommundelar för var
och en när behov uppstår
Byggt ut och utvecklat
trygghetsboenden med service
Infört Kungsbackas unika
arbetsmarknadsprocess för att
snabbt få människor i arbete

Sedan förra valet 2018 har
Centerpartiet uppnått följande
vallöften:

Fortsätta driva utvecklingen av våra
förskolor och skolor
Att elevhälsan följer upp
droganvändning och psykisk ohälsa
Att kommunen ska vara en
föregångare och anställa fler
personer med funktionsnedsättning
Driva utveckling av Ideellt Offentligt
Partnerskap, IOP

Under den kommande perioden vill
Centerpartiet:



Kungsbacka ska vara en kommun där alla har
goda möjligheter till ett aktivt liv. 

Ett rikt kulturliv ger goda förutsättningar för
en bra livsmiljö och har stor betydelse för
kommunens attraktionskraft. Det ska finnas
ett brett utbud för alla invånare i Kungsbacka. 

Både bredd och spets
Planering och genomförande av kultur-,
förenings- och idrottssatsningar ska vara
jämställda med fokus på både bredd och
spets. Besöksnäringen ska blomstra i hela
kommunen.

Mötesplatser för unga
Det ska finnas utrymme för barn och
ungdomar att umgås och utvecklas
tillsammans – vi vill utveckla mötesplatserna
(fd fritidsgårdarna).

Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla elever
i hela kommunen. Vi vill förbättra samverkan
med andra aktörer för att utöka Kulturskolans
utbud. 

Det ska vara nära
Nämnden för Kultur & Fritid ska finnas med
tidigt i planeringen när nya bostadsområden
byggs så att mötesplatser, aktivitetsytor,
lekplatser, motionsspår och gatukonst blir
naturliga delar i alla områden.

Alla i kommunen ska ha nära till
idrottsplatser och motionsspår. Barn och
unga ska ha möjligheter att ta sig säkert till
kultur- och fritidsaktiviteter.

Ett attraktivt, aktivt 
och kreativt Kungsbacka

Beslut om byggandet av en ny arena i
Kungsbacka
Att näridrottsplatser och
motionsspår anlagts i alla
kommundelar.
Att Kulturskolan har utökat sina
platser och att studieförbund och
andra aktörer får vara en del av en
växande Kulturskola.

Sedan förra valet 2018 har
Centerpartiet uppnått följande
vallöften:

Att kommunen främjar initiativ för
välmående åt såväl ungdomar
som åldersrika
Att utbyggnaden av säkra gång-
och cykelvägar prioriteras
Fortsätta arbeta för attraktiva
förskolor och skolor med bra
pedagogiskt ledarskap
Se över parkeringsmöjligheter och
anvisningar för mopeder
Fortsätta stödja och utveckla det
fria kulturlivet

Under den kommande perioden vill
Centerpartiet:

Centerpartiet vill tillgängliggöra
mötesplatser, lekplatser, aktivitetsytor, 

utegym och lekvänlig konst så att de
blir naturliga samlingspunkter 

för alla generationer. 



Med jordnära visioner skapar Centerpartiet
en grön och trygg vardag

där vi ger kraft åt varje människa.


