
Valplattform  
för Centerpartiet  

i Kungsbacka

”Ett ledarskap  
för Kungsbacka”



Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för 
ett fritt och tryggt samhälle. Det handlar om en liberal demo
krati, mänskliga fri och rättigheter, socialt och ekonomiskt  
ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. 

Vi står på den enskilda människans sida med ett tydligt underifrån
perspektiv i politiken. Dessa värden har vi under ett antal år tagit för 
självklara, både i Sverige och i andra länder. Men nu ser vi värdegrunden 
hotad av nationalistiska och populistiska krafter. 

Centerpartiet står bestämt för att alla människor, oavsett ursprung,  
religion, kön eller sexuella tillhörigheter, har samma värde och rättig
heter. Att ingen ska känna rädsla för att utöva sin religion i Sverige.  
Att kvinnor och män ska känna samma trygghet i sina hem och i det 
offentliga

ett fritt och 
tryggt samhälle



Kungsbacka ska gå i en tydligare riktning mot 
ett hållbart samhälle! Kommunen ska vara en 
före gångare i miljöarbetet. Den ska underlätta 
för människor att aktivt kunna bidra till att 
minimera långsiktig miljöpåverkan. Förnybar 
energi, energi effektiva lokaler och bostäder ska 
vara framträdande i ett hållbart samhällsbygge. 
Kommunens bostadsbolag, Eksta Bostads AB, 
har under många år varit drivande i utvecklingen 
av sol och bioenergi och innehar en stor spets
kompetens inom detta område. Det är viktigt 
att kommunen utvecklar samarbetet med Eksta 
inom förnybar energi. 

Kungsbacka ska vara en kommun som välkom
nar företag med ett gott värdskap och under
lättar för företagare. Fyra av fem jobb skapas 
i små och medelstora företag och bidrar till en 
ökad välfärd. Kommunen ska anstränga sig för 
att minska tiden från ansökan till beslut och  
tillstånd, som behövs för att driva företag.  
Handel, industri och andra verksamheter ska 
kunna utvecklas i hela kommunen. 

Kollektivtrafiken ska stärkas och bli ett 
attraktiv are alternativ till bilen vid arbetspend
ling. Vid planering av nya bostadsområden ska 
cykeln finnas med som en naturlig del. Säkra 
cykelvägar för barnen till och från skolan och till 
fritidsaktiviteter ska prioriteras. För två år sedan 
infördes busskort till alla gymnasieelever.  

Centerpartiet vill gå vidare 
och ge alla elever i årskurs 
6–9 busskort för att ta 
sig till skolan och fri
tidsaktiviteter. 

Laddningsplatser för 
både bil och cykel ska 
finnas med som ett krav i 
planeringen av nya bostä
der och lokaler. Vi vill bygga 
fler publika laddstolpar så att 
turister och förbipasserande svänger av E6:an. 
Samtidigt som bilen laddas passar man på att 
besöka Kungsbacka.

I de kommunala köken vill vi att maten i så 
stor utsträckning som möjligt ska lagas från 
grunden och halvfabrikat ska undvikas. Råvaror 
ska i första hand upphandlas från odlare och 
producenter i närområdet, där de producerats 
enligt svensk djurskydds och miljölagstiftning. 
Vi strävar efter att upplevelsen av måltiden som 
serveras i kommunens skolor och boenden ska 
vara positiv. 

Vi vill skapa hållbara miljöer med en hälsosam, 
giftfri och fossiloberoende vardag.  

Det är viktigt att säkerställa ett heltäckande 
mobil- och fibernät i hela kommunen.  

Centerpartiets prioriterade valfrågor:

1. Sveriges grönaste tillväxtkommun

3 Att det byggs fler små hyresrätter. 
3 Att alla Öresundståg ska stanna i Åsa.
3 Införa en Hallandspendel med stationer i Åsa, Frillesås och Fjärås, vidare ner mot Varberg. 
3 Införa expressbussar direkt från Onsala till Göteborg. 
3 Fortsätta att satsa på kraftfull utbyggnad av fiber i samverkan med föreningar. 
3 Prioritera säkra gång och cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter. 
3 Förenkla kommunens upphandlingar för att få mer närproducerade livsmedel.
3 Satsa på en kraftig utbyggnad av laddningsstationer för elbilar och elcyklar.
3 Att alla elever i årskurs 69 får busskort för att kunna ta sig till skolan och fritidsaktiviteter. 
3 Att kommunen fortsätter utveckla mark för företag i alla kommundelar. 

Center-
partiet 

vill:  



Du ska ha möjlighet att bestämma över ditt 
liv. Centerpartiet har medverkat till att stärka 
människors rätt att välja utförare av vård och 
omsorg. Vi tänker fortsätta att föreslå för
ändringar så att valfriheten ökar. Du och dina 
närstående ska vara delaktiga i hur vården och 
omsorgen utformas, för att passa dina behov. 
Ni ska ses som en resurs. 

Kommunen ska använda digital teknik så att 
den ger dig möjlighet till ökad trygghet, högre 
kvalitet och frihet. Den bidrar till att kompetens 
och resurser används effektivt.

Hemsjukvården behöver utvecklas och ut
ökas genom ytterligare läkarmedverkan och 
ska också omfatta dig som bor på vård och 
omsorgsboende. 

En viktig förutsättning för att du ska kunna 
leva ett innehållsrikt och tryggt liv är att sam
arbetet mellan företag, ideella organisationer, 
kommun och region fungerar. 

Trygghetsboenden med service och 
gemenskaps lokaler ska byggas på fler platser  
i kommunen. 

2. Vård och omsorg nära dig

3  Att valfriheten ska öka.
3  Att plats i vård och omsorgsboende 
 (äldreboenden) ska finnas i alla 
 kommundelar för var och en när 
 behovet uppstår. 
3  Bygga och utveckla trygghets
 boenden med service och 
 gemenskapslokaler i alla delar av 
 kommunen.
3  Att det ska vara lätt och naturligt att 
 söka stöd för olika sociala problem. 
 Kommunen ska fortsätta arbetet enligt 
 Trelleborgsmodellen. Ett jobb är den 
 viktigaste vägen in i vårt samhälle. 
3  Att kommunen ska bli en föregångare 
 och anställa fler personer med 
 funktionsnedsättningar.

Center-
partiet 

vill:  



3  Att näridrottsplatser och motionsspår ska byggas i alla kommundelar. 
3  Att fritidsgårdsverksamheten utvecklas och tillgängliggörs.
3  Att alla elever i årskurs 6–9 ska få busskort för att ta sig till skolan och fritidsaktiviteter. 
3  Att Kulturskolan bör ge plats för fler och mångfalden måste öka ytterligare, låt  
 studieförbunden och andra aktörer också vara en del av en växande kulturskola.
3  Bygga en flexibel arenahall med större publikkapacitet.

Center-
partiet 

vill:  

Kungsbacka ska vara en kommun där invånarna 
har goda möjligheter till ett aktivt liv. Kultur, 
förenings och idrottssatsningar ska vara jäm
ställda.

Centerpartiet vill utveckla den offentliga  
konsten i hela Kungsbacka genom att ge plats 
för mer gatukonst och fler bestående verk som 
engagerar och ger liv mellan husen och i gatu
rummet. Hela kommunen ska få del av satsningar 
på utomhuskonsten.

Centerpartiet anser att det måste finnas 
ett utrymme för alla ungdomar att umgås och 
utvecklas tillsammans utan tvång ifrån vuxen
världen. Fritidsgårdarna ska fylla den funktionen. 
Därför vill vi utveckla fritidsgårdsverksamheten 
och göra den mer tillgänglig för våra ungdomar. 

Vi vill göra Kulturskolan tillgänglig för fler och 
öka mångfalden bland elevgrupperna. Ett annat 
mål är att få fler aktiva utövare. Likaså vill vi att 

Kulturskolan 
samverkar 
med studie
förbunden 
och andra 
aktörer. 
Fler scener 
för den fria 

konsten och teater
livet ska finnas i hela 
kommunen.

Kungsbacka växer. 
Kultur och Fritid ska 
finnas med tidigt i 
planeringen av nya bo
stadsområden så att akti
vitetsytor, lekplatser, motions
spår och gatukonst blir en naturlig del i alla nya 
områden. Centerpartiet vill samordna lekplatser, 
aktivitetsytor, utegym och lekvänlig konst så att 
de blir samlingspunkter för alla generationer. 

Kungsbacka är en kommun som satsar stora 
resurser på idrotts och fritidsanläggningar. Trots 
detta är kapaciteten otillräcklig i en växande 
kommun. Det är viktigt att planeringen för nya 
anläggningar möjliggör enkel utbyggnad när det 
krävs. Därför behöver det byggas en flexibel  
arenahall med större publikkapacitet.

Det ska vara nära till idrottsplatser och  
motionsspår, utbyggnaden ska ske i hela  
kommunen. Barn och unga ska ha lik värdiga 
möjligheter att ta sig till kultur och fritids
aktiviteter.

3. Ett attraktivt, aktivt och 
kreativt kungsbacka



Att känna sig trygg i sin närmiljö är en fråga 
som Centerpartiet prioriterar! Det ska kännas 
lika säkert att vandra på kvällarna genom  
staden, som det gör på dagen. 

Alla ungdomar måste känna att kommunen 
bryr sig om dem och stöttar dem in i förenings 
och arbetslivet. Ett jobb är den viktigaste vägen 
in i vårt samhälle, både för ungdomar och ny
anlända. 

Vi får inte låta Kungsbacka klyvas. Vi måste 
motverka klyftan mellan de som har jobb och 
inte har jobb, mellan landsbygd och stad, mellan 
nyanlända och infödda svenskar.

Det förebyggande arbetet måste stärkas. Det 
kräver samarbete mellan kommunen och polisen 
för att i tid fånga upp de som är på väg in i ett 
destruktivt liv. 

Det ska kännas tryggt att vistas på stadens 
gator och torg oavsett om du är äldre eller har 
en funktionsnedsättning.  

4. Ett öppet och tryggt Kungsbacka

3  Att Kungsbacka ska vara en öppen och 
 trygg kommun för alla.
3  Samarbete mellan näringsliv och 
 civilsamhället ska stimuleras för att 
 skapa jobb.
3  Boendemiljöerna ska planeras för 
 maximal trygghet, där aktiviteter och 
 mänsklig närvaro ska prägla dygnets 
 vakna timmar. 
3  Att tunnlar, pendelparkeringar och 
 andra mörka områden blir bättre 
 upplysta och upplevs trygga. 
3  Att gator och torg har en god 
 tillgänglighet för kommunens alla 
 invånare.
3  Fortsätta stötta grannsamverkan 
 genom samarbete med boende, polis 
 och försäkringsbolag.
3 Att kommunen uppmuntrar bostads
 bolagen i kommunen att införa 
 Huskurage – en metod för att minska 
 våld i nära relation.
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vill:  






