
Valplattform 2022–2026  

Vilka är Centerpartiet i Torsby  
Centerpartiet är en grön liberal kraft för hela Torsby kommun. 
Vi värnar om jämställdhet, allas lika värde och en medmänsklig och företagsam kommun.  
Vi har en stark framtidstro men vi ser också att det finns utmaningar att hantera.  
Vi tror på valfrihet, att våga och att vara modiga.  

Valfrihet, dialog och jämställdhet  
Delaktighet innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna fatta egna beslut och påverka 
sitt eget liv. För att åstadkomma detta behövs valfrihet.  
Kommunens kärnuppdrag är välfärden. För Centerpartiet innebär det att kommunen inte med 
nödvändighet ska vara inblandad i alla andra processer. Genom att skapa möjligheter för 
företag, organisationer och föreningar att aktivt delta skapas det möjligheter för mer valfrihet. 
Kommunen ska arbeta för olika typer av samarbeten och vara öppen för att andra aktörer utför 
uppdrag som är till godo för invånarna. Kvalitet är det viktiga, vem som utför är mindre 
viktigt. Mångfald gör vår kommun rikare genom olika erfarenheter och bredare utbud.  
I Torsby kommun sker många processer som på olika sätt påverkar dig som invånare och 
företagare. Det är alltifrån kommunens kärnverksamheter såsom vård, omsorg och skola till 
olika former av utveckling. Oavsett ärende ska det vara lätt att göra rätt och komma i kontakt 
med kommunen. Kommunen ska vara öppen för dialog och dialogen ska vara positiv, tydlig 
och snabb. I Torsby ska det vara lätt att ta initiativ.  
Vi vill utveckla olika typer av dialog med kommunen som medborgardialog och e-förslag. Vi 
vill stötta och aktivera olika typer av initiativ och aktiviteter.  
Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Vi arbetar för allas lika rätt och värde och för ett 
samhälle som är tillgängligt för alla.  
Jämställdhet ska genomsyra hela kommunens arbete med alltifrån lönesättning, penga- och 
resursfördelning samt till hur människor bemöts.  

Trygghet och livskvalitet  
Torsby ska vara tryggt.  
Vi ska kunna somna utan att vara oroliga för inbrott och låta barnen gå i skolan utan oro för 
mobbning eller andra övergrepp. Rädsla ska inte få minska vår frihet och våra möjligheter. Vi 
vill att polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig. Trygghet kan inte skapas av 
enskilda myndigheter eller innevånare, vi vill se en bred samling där samhällets ALLA krafter 
arbetar för en tryggare kommun. Trygghet handlar också om en väl fungerande välfärd som 
möter invånaren utifrån den aktuella situationen och om en kommun med framtidstro.  
Räddningstjänsten ska vara väl utbyggd och finnas nära invånarna.  
I en alltmer orolig omvärld behöver både det militära och civila försvaret rustas i Sverige och 
Torsby kommun ska vara en aktiv aktör i det arbetet.  



Livskvalitet kan sammanfattas med människors levnadsvillkor och individuella välfärd, ordet 
innebär olika saker för olika människor.  
Vi arbetar för en kommun med väl fungerande välfärd. Vi vill att det ska finnas bra 
möjligheter för olika boenden, ett rikt fritids- och kulturliv och en kommun som skapar 
möjligheter för alla invånare att skapa sig ett gott liv. 

Stöd och vård  
De som är i behov av vård och stöd ska få det och det ska ske med tydliga kontaktpersoner 
och med så få personer som möjligt. Vi vill höja kvalitén och ge alla invånare ett meningsfullt 
liv. Arbetet ska vara förebyggande och främjande med snabba och tidiga insatser i samverkan  
mellan kommunens förvaltningar och andra aktörer för att ge människor hjälp till självhjälp.  
Goda levnadsvillkor i Torsby kommun för alla med funktionsnedsättningar. 
Det kan vara att samverka med gröna näringar, utveckla grön rehabilitering och genom att ta 
vara på kulturens hälsofrämjande effekter i habilitering, rehabilitering och kognitiv 
behandling.  
Folkhälsa är ett brett begrepp som påverkas av olika faktorer och som har fått allt större 
fokus. Psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet är problem som påverkar folkhälsan och som 
inte har en enskild lösning. Olika delar av samhället behöver arbeta tillsammans med 
utgångspunkt i den enskilda individen. Genom en god skola och vård, samarbete med olika 
föreningar och organisationer och där folkhälsan får ta plats i samhällsplaneringen kan 
kommunen arbeta för en förbättring.  
Torsby kommun ska aktivt arbeta med integration där mänskliga rättigheter och 
barnkonventionen styr. 
Genom olika stöd och utbildningar måste målet vara ett arbete, allt för att självständigt kunna 
ta del av samhället. 
En säker och fungerande vardag för alla innevånare 

Förskola och skola  
Våra barn och unga ska erbjudas en skola där alla får utgå från sina egna förutsättningar.  
Utbildning är en viktig faktor som bidrar till att man kan försörja sig som vuxen och skolan 
ska arbeta för att alla elever ges möjlighet att nå fullständiga betyg.  
Lärare och pedagoger behöver bra förutsättningar genom att till exempel minska 
gruppstorlekarna och öka antalet behöriga lärare och pedagoger.  
För att möjliggöra att fler kommer ut i arbete vill vi satsa mer på gymnasie- och 
vuxenutbildning, SFI, feriearbete och lärlingsplatser.  
Stjerneskolan utbildar för Torsby kommuns bästa 
Med en ökad psykisk ohälsa är det viktigt att elevhälsan har bra resurser.  
Fokus på barn- och ungdomars psykiska ohälsa 



Hindren för elever och föräldrar att välja den skola som passar bäst ska vara så få som 
möjligt. Därför vill vi att alla elever som är i behov av skolskjuts, i möjligaste mån, ska få det 
oavsett vilken skola man väljer att gå på.  
Torsby kommun är en stor kommun med i många fall långa resor. Därför är det viktigt att 
skolskjutsen blir en trygg del av skoldagen. 
Alla förskolor och skolor ska vara av hög kvalitet och vill fortsätta stärka upp där det så 
behövs.  
Skolor har en viktig samhällsfunktion, Centerpartiet i Torsby kommun ser inte utvecklingen 
mot ”storskolor” som ett bra alternativ. 

Tillväxt och livskraft  
Torsby kommun har många duktiga entreprenörer, spännande och expanderande företag.  
För att skapa förutsättningar för god tillväxt och fler etableringar ska kommunen arbeta för att 
vara en attraktiv kommun och en bra samarbetspartner. En samarbetspartner som bemöter 
företag väl, inte konkurrerar, utan skapar goda förutsättningar för tillväxt.  
Vi vill värna om lokala företagare genom att möjliggöra för dessa att svara på kommunens 
upphandlingar. Kompetensförsörjning är en utmaning för många företagare och vi behöver 
både inflyttning och olika typer av utbildningar som svarar upp mot arbetsmarknadens behov. 
Kommunen har väldigt bra gymnasieutbildningar som mer eller mindre garanterar jobb i 
kommunen, men de söks inte i tillräckligt hög utsträckning. 
Genom att arbeta för en attraktiv kommun skapar vi förutsättningar för besöksnäringarna som 
är en växande bransch och viktig arbetsgivare. Med stöttning och hjälp önskar vi att skapa 
flera helårsarbeten. 
Företagande ger jobb och pengar till vård och skola 
Grunden för hållbar utveckling Torsby kommun är möjligheten att bo och verka i hela 
kommunen. En förutsättning är att kommunen har planer och regler som underlättar snarare 
än komplicerar och hindrar utveckling. Vi vill att fler delar av den kommunala verksamheten 
flyttas ut utanför tätorten där så är möjligt.  
Bo och bygga i hela kommunen 
I tätorten har vi både en centrumhandel samt en allt snabbare utbyggnad av handelsområden 
utefter E45:an, dessa båda måste komplettera varandra. Vi vill stötta och samtidigt vara 
beredda på nya etableringar utefter E45:an och i övriga kommunen 

Samhällsplanering  
Bilen är och kommer att vara fortsatt viktig i vår långsträckta kommun. Parkeringsplatser och 
laddstolpar är därför av största vikt. 
Fortsatt god tillgänglighet på våra vägar  
Fryksdalsbanan kommer även att vara en viktig del i övergången mot miljömässigt bra 
resande. Kommunen skall var en tydlig röst i diskussionen kring en modern järnväg. 



Torsby växer och är expansivt vad gäller lägenheter. Torsby ska vara en kommun där man kan 
hitta eller bygga sitt drömboende oavsett om man vill bo centralt eller på landsbygden.  
Vi vill ha ett större fokus på att möjliggöra småhusbebyggelse.  
Att vi i en skogskommun som Torsby bygger i trä är en självklarhet 
I takt med att vi bygger bostäder med det måste även industrimark också planeras, inte bara i 
tätorten.  
Det är viktigt att bevara och utveckla servicen. Kommunen skall fortsätta att stötta lokala 
handlare genom ex. vis servicepunkter.  
Landsbygdsbor vi sätter ljuset på Er! -mer belysning utefter våra vägar 
Vägbelysning utanför tätorten i samarbete med lokala byaföreningar är ett annat bra exempel. 
En god tillgång till vård, ambulans och räddningstjänst utanför tätorten är av högsta vikt.  
Kommunen skall vara en ljudlig stämma mot regionen i de fall det behövs. 

Fritid och kultur  
Centerpartiet arbetar för att fler ska få möjlighet att ta plats och där kommunen inte ska 
avgöra vad som är rätt eller fel kultur- och fritidssysselsättning. Offentlig kultur och 
evenemang är en del av en attraktiv kommun där föreningar och organisationer är viktiga 
aktörer.  
Vi vill med olika medel stimulera fler aktiviteter och evenemang genom till exempel olika 
stöd och enklare regler.  

Klimat och miljö  
Torsby kommun är en stor skogsägare, skogen måste förvaltas i samklang med naturen. 
Det finns idag många naturreservat i kommunen vilket innebär att värdefull natur redan har ett 
starkt skydd.  
Vi i Centerpartiet vill bevara områden med höga naturvärden och samtidigt vara försiktig med 
i att skapa nya naturreservat. 
Vi vill även belysa skogens vikt totalt i kommunen, ett stort antal arbetstillfällen kommer ur 
en brukad skog, där ett brukande skall gå hand i hand med miljömålen. 
Den tätortsnära skogen på kommunens mark kommer att vara viktig för våra 
kommuninnevånares rekreation. 
Äganderätten ska vi värna om och vi tror på att även kommande generationer ska ha mandat 
att avgöra vad mark bäst nyttjas till.  
Vår jordbruksmark är en värdefull resurs som vi vill ha kvar i största möjliga mån. 
Jordbruksmark och ett aktivt jordbruk möjliggör öppna landskap, säker matproduktion och 
självförsörjning. Maten som serveras i kommunen ska vara producerad enligt svenska lagar 
och riktlinjer och i så hög grad som möjligt närproducerad.  
Viltet och djurhållningen kommer att vara viktiga byggstenar i framtiden. Därför måste 
kommunen gemensamt agera för att håll rovdjursstammarna på en sådan nivå att detta 
möjliggörs. En hög ”svansföring” i frågan är av högsta vikt. 



Klimathotet är vår tids största utmaning som inte har en enskild lösning.  
Centerpartiet arbetar efter ambitionen grön tillväxt och ekonomisk utveckling.  
Lokalt producerade livsmedel. ”- ko på rot, -hobbyodling, -reko-ring, -självförsörjning” 
Vi vill arbeta för fler byggnader i trä och där hållbara energiformer som till exempel solceller 
används. Det finns stora möjligheter för försäljning av närodlad mat, återbruk och samägande. 
Vi behöver arbeta tillsammans för att hitta och underlätta för olika hållbara lösningar där det 
ska det vara lätt att ta initiativ.  
För Centerpartiet är det en självklarhet att stödja det lokala och hållbara.  
Fossilfria och miljövänliga energilösningar 

Kommunen, koncernen och ekonomi  
Centerpartiet har höga ambitioner och många idéer om hur vi tillsammans skapar en ännu 
bättre kommun. Det gör vi ansvarsfullt genom att ha ordning och reda på ekonomin och 
genom att lägga budget där vi tar ansvar för kommunen nu och för kommande generationer. 
För att den ekonomiska förvaltningen ska vara så effektiv som möjligt är det viktigt för oss i 
Centerpartiet att kommunen genomför verksamhet och projekt i samarbete med lokala 
föreningar och intressenter som berörs mest av den aktuella verksamheten.  
För att frigöra resurser till kommunens kärnverksamhet är det viktigt för oss i Centerpartiet att 
löpande utvärdera vad kommunen ska äga långsiktigt och vad som kan säljas för att 
möjliggöra andra investeringar.  
Människor ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Skatter behövs för att finansiera vår 
gemensamma välfärd, men ska tas ut med måtta.  
Människor ska få bestämma mer över de pengar de själva arbetat ihop. Därför är det viktigt 
för oss att kommunalskatten är så låg som möjligt. Lägre skatter ökar människors 
självbestämmande och gör det mer lönsamt att arbeta.


