
CENTERPARTIET FÖR HELA STRÖMSTAD

Med kärlek till hembygden och vision för 
framtiden skapar vi tillsammans med dig 

positiv utveckling i hela Strömstad

VALPROGRAM 2022 



Vision FRAMÅT 2035 med Centern i Strömstad

2023
En trygg och resursstark 

grundskola och ett bärkraftigt 
gymnasium i Strömstad

Boenden och 
omsorg i 

förändring 
möter äldre 
utifrån den 

enskildes behov 
och delaktighet

Bostadsbyggande i hela 
kommunen

Strömstad – äter, 
bor och reser 
klimatsmart 

vilket möjliggör 
hållbar utveckling

2026 2035

Kommunens insatser 
främjar den enskildes 

möjlighet att få ett gott 
vardagsliv.  Särskild vikt 

läggs på förebyggande 
insatser och folkhälsa. 
Ger stöd när de egna 

resurserna inte räcker till

Ungdomsdialog    
och inflytande! 
Strategi!

Medlems 
engagemang! 
Strategi!

Medborga  
dialog !      
Strategi!Nyrekrytering 

förtroendevalda! 
Strategi!

Digitalisering en 
möjlighet för hela 

kommunen

Klimatomställning 
som 

framgångsfaktor för 
Strömstad

Breddat näringsliv, med 
en stark besöksnäring 

och hållbar 
arbetsmarknad

Den enskildes behov 
formar omsorgsutbudet

och ger varje människa 
förutsättningar till ett 

gott liv

Företag skapas och 
utvecklas av ett 

attraktivt 

företagsklimat. 

Strömstad har en 
genomförandeplan till att 

bli en fossiloberoende
kommun 2030. Kommunen 

har en optimerad 
upphandling närodlade 
varor och tjänster med 

målet att vara 
självförsörjande inom 

närregionen.

Attraktiva 
boendemöjligheter  ger 
förutsättningar för tillväxt i 
hela kommunen

Trygga elever är en 
förutsättning för 
kvalité och 
måluppfyllelse

Kultur och föreningsliv som 
demokratiskapare är motor 

för utveckling och 
mötesplats för 

mångkulturella Strömstad

Boendeplaner möter såväl 
unga som äldres intressen 

och önskemål.

Besöksnäringen har hög kvalité  och 
framgångsfaktorn är hållbara aktiviteter i 

våra unika naturmiljöer. Näringen har allt 
mera utvecklat aktiviteter som bygger på 

helårsverksamheter. Besöksnäringen är               
en viktig förutsättning för företagande och 

levande samhällen i hela kommunen. 

Strömstads kommun har 
skolor, förskolor och 

fritidshem med hög 
kvalité. Inriktningen på 

Strömstad gymnasium  
och vuxenutbildning är 

formad utifrån elevernas 

och arbetsmarknadens 
behov.

Mångfalden i kulturlivet. Det 

ideella engagemanget i 

föreningslivet skapar stora 

värden för vårt gemensamma 

samhälle. 

Digitaliseringsframgången 
har åstadkommits genom  

samspel mellan 
näringslivet, 

kommuninvånaren och 
kommunala/ offentliga 

verksamheter

Gröna och blå 
näringaringar har en 

betydande plats i 
Strömstads näringsliv

?

?

?

?

Brett kulturutbud och 
mångfald av föreningar 

stärker enskilda och samhället 
i stort

20220330
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Klimatomställning som framgångsfaktor för Strömstad

- Näringslivsinsatser för en hållbar kommun 

• - locka miljösmarta företag till att etablera sig i kommunen 

• -initiera hållbara lösningar som stärker hela näringslivet i linje med kommunens Agenda 2030 mål

• - analysera kommunens miljöbelastning så att rätt initiativ tas för att nå hållbara lösningar (inklusive trafikens 
påverkan/inverkan)

- Energieffektivisering & energisparande

• - bygga solcellsanläggningar på kommunala fastigheter

• -hustak är lämpliga för att energieffektivisera och många fastighetsägare ser möjligheten, låt därför inte krav på hustaksfärg
hindra miljömålen i Agenda 2030

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Klimatsmart kommun
Gröna och blå näringar har en betydande 
plats i Strömstads näringsliv
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• - stimulera byggnation av solcellsparker

• - översyn av de hinder som fördröjer solcellssatsningar på befintliga byggnader såväl som vid nybyggnation

• - öka återbruk av byggmaterial

• - använd klimatsmarta material vid nybyggnationer och ombyggnationer

• - stimulera samåkningsmöjligheter inom kommunen

- Vätgasproduktion lokalt - en möjlighet för vindkraftsproducenter i Strömstad och möjlighet för Strömstad att bidra 

till hållbara energilösningar

- Stimulera satsning på laddningsmöjligheter för elbilar även utanför centrala Strömstad

- Befrämja energisparande i kommunens verksamhet och i samhällsplaneringen. Att se minskad energianvändning 
som en av de viktigaste åtgärderna.

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Klimatsmart kommun
Strömstadsbon - äter, bor och reser klimatsmart vilket möjliggör 
hållbar utveckling



2022 -2026   

Bostadsbyggande i Hela kommunen

- Verka för och stimulera bostadsbyggande i hela kommunen

• - översyn av Strömstadsbyggens möjlighet att uppfylla samhällsuppdraget om bostadsbyggande i hela kommunen

• - stimulera bostadsbyggande som stärker hållbara lösningar och lockar till nytänkande i enlighet med Agenda 2030

• - återuppta planering för att finna lösningar på VA-Koster, i dialog med Kosternämnden

• -Skapa ytterligare möjligheter till egenodling i tätortsnära miljöer  

Vision 2035 Centerpartiet i Strömstad – Bostäder
Strömstads näringsliv och kulturliv utvecklas för att människor attraheras av
attraktiva boendemöjligheter i såväl tätort som landsbygd. 



2022 – 2026   

Brett kulturutbud och mångfald av föreningar stärker enskilda och samhället i stort

-stötta barn och ungdomsföreningars verksamheter runt om i kommunen, ger god grund för hälsa, välmående och 
delaktighet

• -stötta och utveckla en mångfald av kulturverksamheter runt om i kommunen, ger möjlighet till både eget utövande, 
delaktighet såväl som konsumtion

• -synliggör och tillgängliggör Strömstads kulturhistoriska miljöer runt om i kommunen

• -naturturism året runt, en möjlig företagsutveckling, hållbar destination och folkhälsa

• -ge ökat utrymme för studieförbunden i dess roll som folkbildare som kan ge den enskilde möjlighet till utveckling och 
delaktighet i lokalsamhället

• -arbeta för långsiktig lösning för Konsthallen Lokstallet såväl som Strömstads Museum

• -utveckla kultursamverkan med grannkommuner såväl på svenska som norska sidan och Västra Götalandsregionen 

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad

Kultur och föreningsliv som demokratiskapare är motorn för utveckling och                          
mötesplats för mångkulturella Strömstad
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• En trygg och resursstark grundskola och ett bärkraftigt gymnasium i Strömstad

• - ge stöd till alla elever utifrån var och ens behov

• - förbättra insatser för elever som inte når kunskapsmålen

• - ge utmaningar till de elever som har lätt för sig så de kan fortsätta utvecklas

• - Utveckla Skee fritidsgård i nära samverkan med skolan

• - Skolmåltiden bör utformas utefter elevens önskemål med tydlig miljöprofil

• - öka antalet vuxna i skolan

• - fortsätta utveckla 2-pedagogsystemet

• - rekrytera fler pedagoger till skolan

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Utbildning
Trygga elever är en förutsättning för kvalité, måluppfyllelse
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- gymnasiet och kommunala vuxenutbildningen kräver långsiktiga insatser

• - lyfta fram våra yrkesutbildningar för att säkra kompetensbehovet

• - följ upp utbildning riktat till nyanlända som leder till jobb eller företagande

• - lyft fram den gemensamma arbetsmarknaden med Norge som möjlighet för Strömstad

• - långsiktiga satsningar på kompetensförstärkning behövs för kommun och näringsliv

• - eftergymnasial utbildning - stärk samarbete med Norge och öka distansutbildningens möjligheter

- värna landsbygdsskolor

• - digitala redskap och samverkan med andra utbildningsenheter stöttar lokalt utbud 

• - ny idrottshall i Skee ska planeras

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Utbildning
Trygga elever är en förutsättning för kvalité, måluppfyllelse
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Breddat näringsliv med en stark besöksnäring och hållbar arbetsmarknad                                      

- stimulera Blå och Gröna näringar 

• - med yrkesfisket som bas utvecklas nya lokala marina företag 

• - nya livsmedel /trender inom marina näringar har stora utvecklingsmöjligheter lokalt

• - planera för havsbrukets behov av landbaserad förädling

• - involvera Tjärnö Marina laboratorium i utvecklingen av marina produkter

• - med jordbruksföretagare som bas stimulera lokal utveckling, mer fler lokala odlare för utökat utbud av lokala 
livsmedelsprodukter

• - stöd besöksnäringen i hållbarhetsarbetet och utvecklingen till åretruntverksamhet

• - planerna för renovering av Badhuset bör återupptas

• -Badhuset har en viktig roll för centrumutveckling såväl som för besöksnäringen

• -planerna för stadens centrumutveckling och platsutveckling måste återupptas och med många olika aktörers delaktighet

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Näringsliv
Breddat näringsliv med en stark besöksnäring och hållbar 

arbetsmarknad
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-kommunen som partner för framtida arbetsmarknad

• - kompetensförsörjning viktigt nu och framöver, kräver nära dialog med näringsliv och andra aktörer på arbetsmarknaden

• - samarbeta med norska kommuner för utveckling av den gemensamma svensk-norska arbetsmarknadsregionen

• - kommunen bör vara aktiv part i start av sociala företag där människor ges möjlighet att bidra efter sin förmåga, med mål att 
genomföra verksamhetsavknoppning

-kommunens sociala insatser ska främja den enskildes möjlighet till ett självständigt liv till såväl boende och arbete

• - Strömstad bör ansöka om ökat ansvar för delar av det som åligger Arbetsförmedlingen för att finna rätt lokalt stöd till den 
enskilde och förhindra långtidsarbetslöshet 

• - viktigt att framtidsspana i omvärlden för att fånga förändringar

• -stärk dialogen med näringslivet och finn gemensam organisation för samverkan mellan kommun och näringsliv 

• Digitalisering en möjlighet för Hela kommunen

• -bo här och jobba där - en möjlighet att bredda arbetsmarknaden och stimulera nya företagsideer och etableringar 
runt om i hela kommunen

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Näringsliv
Breddat näringsliv med en stark besöksnäring och hållbar 

arbetsmarknad
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Digitalisering en möjlighet för Hela kommunen

• -bo här och jobba där - en möjlighet att bredda arbetsmarknaden och stimulera nya företagsideer och etableringar 
runt om i hela kommunen

• - kontorshotell med digitala lösningar för att möta företags omorganisering med nya lösningar( som vuxit fram under pandemin 
begränsningar)

• - stimulera befintliga företag som kan komplettera med distansuppdrag

• -kommunen visar vägen med digitalisering av alla kommunens olika verksamheter vilka måste utvecklas för att 
möta människors behov, önskemål och ge bra service

• -digitaliseringens möjligheter och fibernät i hela kommunen kan locka nya invånare såväl utveckla befintliga 
företag

• -digitaliseringens möjligheter och goda boendemiljöer öppnar för utveckling runt om i hela kommunen

• -digitalisering ger möjlighet att minska miljöbelastningen och skapa hållbara lösningar inom alla verksamhetsområden

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Näringsliv
Breddat näringsliv med en stark besöksnäring och hållbar 

arbetsmarknad
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Boende och omsorg i förändring möter äldre utifrån den enskildes behov och delaktighet

-flexibla boenden när äldreboenden planeras

• -god framförhållning av planering för äldres boendemöjligheter i hela kommunen krävs för att möta både ändrade önskemål 
och nya behov 

• -planlägg för flexibla boenden oberoende av hyresgästens unika behov

-digitalisering inom omsorgsverksamheten möter den enskildes behov av trygghet och individuella önskemål om 

service 

- när antalet äldre ökar behöver kommunen tänka nytt för att fler ska känna trygghet över att få sina behov av 

stöd och omsorg tillgodosedda. 

• -framtiden bjuder på ökade möjligheter att få hjälpen och stödet i sitt egna hem.

• -ökad samverkan, kommun och VGR, för nya vårdlösningar av god och nära vård i hemmen minskar den enskildes behov 
av fysiska besök till vårdinrättningar

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Omsorg
Ge varje människa förutsättningar till ett gott liv


