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Centerpartiet står för närodlad politik och ett hållbart ledarskap 
för Säffle kommun. 
Vi vill ha ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle. 
Vi tycker att det är viktigt med närhet till beslut och att medborg-
arna ska ha stort inflytande över sin vardag.
Vi vill och vågar vårda det vi har. Genom att mötas över gränser-
na oavsett ålder, kön eller ursprung, ser vi att det är tillsammans 
som vi får hela vår kommun att utvecklas. 
Vår kommun blir en levande, attraktiv och trygg kommun att bo 
och verka i.  

Säffle – det goda livet
Vård, skola och omsorg är våra viktigaste uppgifter och för Center-
partiet är det en självklarhet att all välfärd ska ha god kvalitet. 
Det är många utmaningar som ligger framför oss men ska vi lyckas så 
måste vi möta dem med optimism och framtidstro. 
Kommunen ska naturligtvis vara en attraktiv arbetsgivare som levere-
rar bra service till medborgarna, men Centerpartiet ser också att det är 
nödvändigt att det blir fler som levererar tjänster inom vård, skola och 
omsorg. Vi tror att valfrihet och mångfald stimulerar utveckling.

Säffle - kommunen 
där alla får plats



Vi Vill:
• erbjuda trygghetstjänster via digitala lösningar som ett komplement 

till den goda omsorg som ges idag. Trygghetstjänster ökar möjlig-
heten för dem som vill bo kvar hemma – både i tätorterna och på 
landsbygden. 

• ha alternativa boendeformer på flera platser i hela kommunen. 
• ha valfrihet och ser positivt på att det finns fler utförare inom vård- 

och omsorg som kan erbjuda individuella serviceinsatser och boen-
deformer. 

• att individen ska ha inflytande över serviceinsatsernas innehåll. 

Vi Vill:
• skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga att lyckas i 

skolan. Alla ska ges möjlighet att nå goda studieresultat för att senare 
lyckas i livet.

• att föräldrarna ges stöttning i sin föräldraroll.
• erbjuda fjärrundervisning som ett komplement för att alla barn ska 

få lika tillgång till utbildning, trygghet och studiero. Med hjälp av 
digitala hjälpmedel kan behöriga lärare nå ut till fler elever. Fjärrun-
dervisning kan även användas vid hemundervisning och möjliggöra 
för exempelvis långtidssjuka barn- och unga att vara en del av klass-
rumsgemenskapen. 

• att entreprenörskap ska finnas med i skolans alla stadier - exempelvis 
genom Ung Företagsamhet, för att få elever att växa och tro på sin 
egen förmåga.

• se uppföljningar av kunskapsutvecklingen hos respektive elev för att 
genom tidiga insatser kunna ge eleven rätt stöd. 

Närodlad vård och omsorg

Skola för hela livet
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• att ”elevhälsan” ska innehålla flera kompetenser bl.a. ska det finnas 
tillgång till skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, beteendevetare 
och skolläkare. 

• att lärarnas kompetensutveckling innehåller riktad lärarcoachning. 
Exempelvis kan specialpedagoger vägleda lärare i att nå varje elev 
utifrån elevens förutsättningar.

• att rektorernas pedagogiska ledarskap synliggörs i klassrummet och 
att det blir ett stöd för lärarna.

Centerpartiet tycker att det är viktigt med ett gott företagsklimat där 
företagare och näringsidkare känner sig sedda och lyssnade på. De ska 
uppleva att de har en bra dialog och ett gott samarbete med kommunen. 
Nya och befintliga företag ska ges goda möjligheter för utveckling. 
Vi Vill:
• öka möjligheten för kommunens anställda att kombinera arbete och 

vidareutbildning i kommunal verksamhet för att tillvarata värdefulla 
resurser.

• stärka samverkan mellan kommunal och statlig verksamhet, mellan 
proffs och ideella krafter. 

• fortsätta bygga ut Säffle Fibernät så att alla har erbjudits en anslut-
ning senast 2020. 

• fortsätta möjliggöra mentorskap för växande företag, nya så väl som 
etablerade. 

• sträva efter att kommunen ska fortsätta klättra i Svenskt Näringslivs 
rankning över företagsklimatet.  

• att befintliga företag ska kunna växa och nya ska kunna flytta in. Då 
behöver vi ha byggklar industrimark och uthyrningsbara lokaler så 
att vi är redo för utveckling.

• verka för att kommunen tillhandahåller digitala tjänster för företa-
gande och näringsliv. Exempelvis ansöka om serveringstillstånd. 

En kommun där jobben blir fler



• att du som företagare ska ha lätt att hitta rätt kontaktperson för ditt 
ärende. Kommunens tillsyns- och kontrollverksamhet ska vara servi-
cefokuserad och vägledande. Det ska vara lätt att göra rätt. 

• skapa fler uppställningsplatser/nattparkering för de som levererar 
varor till företag och verksamheter.

• att det finns goda pendlingsmöjligheter och god infrastruktur i hela 
kommunen. Pendlingen är också viktig för att våra företag ska få in 
rätt arbetskraft från våra närområden. Exempelvis verka för ”Vål-
bergsrakan”.

Centerpartiet vill ha ett grönt och attraktivt samhälle. Vi tycker att det är 
viktigt att alla ska känna trivsel med god tillgänglighet till gröna miljöer, 
mötesplatser, kultur- och föreningsliv. 
Vi Vill:
• ha attraktiva, välkomnande infarter oavsett om man färdas med bil, 

cykel, tåg, båt eller till fots.
• öka möjligheterna att ta sig fram tryggt och säkert med cykel. Exem-

pelvis fler cykelbanor i och mellan våra kommundelar. 
• fortsätta ge stöd till enskilda vägar för att de är viktiga för både bo-

ende och företagande. 
• driva på för en utbyggd E45 mellan Säffle och Valnäs, inklusive cy-

kelväg mellan Säffle och Värmlandsbro.
• ha fler ställplatser för husbilar i bra lägen i hela kommunen. 
• Öka andelen näproducerad mat i skolan och omsorgen, 
• Fortsätta satsningen på solceller på kommunens tak och fler 

laddstolpar för elfordon.
• Fasa ut fossila drivmedel i kommunens fordonspark.
• Ge möjlighet till utökad sortering av hushållsavfall i hemmen.

Attraktiv miljö
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Vi Vill: 
• ha idrottsanläggningar/-platser även utanför tätorten.
• satsa på en upprustning av ishallen bland annat för att utveckla möj-

ligheter för fler verksamheter. Exempelvis konståkningen.
• bygga ett ridhus i attraktivt läge för att skapa mervärde för alla åldrar 

så väl som för turismen.
• fortsätta ha en biografverksamhet i kommunen.
• ha ett microstöd till föreningar för utvecklingsprojekt.
• fortsätta samverka med byalagen för hela kommunens utveckling. 
• se positivt på attraktiv fritid för kommunens unga.
• fortsätta utveckla området längs med vattnet mellan gästhamnen 

och medborgarhuset.
• att kulturen och idrotten i Säffle ska vara inkluderande och varia-

tionsrik. 
• fortsätta lyfta kulturen och har som mål att Säffle ska vara rikets 

kulturhuvudstad. Säffles fina kulturföreningar är betydelsefulla för 
att sätta Säffle på kartan. 

• se Säffle Operan som ett värdefullt skyltfönster för Säffle. Därför är 
ett ekonomiskt stöd till verksamheten viktigt att behålla.

• värna om god service i hela kommunen och vill därför att det ska 
finnas medborgardatorer s.k. servicenoder vid träffpunkter ute i 
bygderna.  

En offensiv kultur- och fritidskommun



Följ oss!

www.centerpartiet.se/saffle

Centerpartiet Säffle finns 
också på facebook.

Vi Vill: 
• ha mer byggbar mark och kommunala hyresrätter i hela kommunen. 
• göra det möjligt för landsbygden nyttja attraktiva, sjönära lägen. 

Vi behöver därför ta fram fler områden där det görs undantag från 
strandskyddet för detta ändamål.

• att kommunen i samarbete med driftiga entreprenörer ska utveckla 
våra besöksmål som exempelvis Duse och Ekenäs till glädje för kom-
muninvånare och besökare.

• att kommunens information till medborgarna ska vara tydlig och 
lättillgänglig. 

• öka intresset för demokrati och att fler kan delta i det offentliga sam-
talet exempelvis genom temakvällar för förstagångsväljare. 

Ett Säffle med plats för fler
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