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Framåt för hela Västmanland
Centerpartiet tror på entreprenörskap och närodlat beslutsfattande. Vi tror på människors drivkrafter, vilja och
förmåga att forma sina egna liv. Därför driver vi en politik för att hela landet ska leva.
Valet 2018 handlar om det. Att hela landet ska leva, att alla människor som bor och verkar här i Västmanland
har möjligheten att påverka sin vardag och sina liv. Valet 2018 handlar om värderingar och om framtidstro.
Centerpartiet vill ta ansvar för en långsiktig hållbar utveckling i hela Västmanland. Med vår vilja att förändra,
medmänsklighet och vår tro på människors frihet skapar vi grunden för en positiv framtid.
Det här är vårt valmanifest.

Grön tillväxt för Västmanland framåt
För Centerpartiet är en levande landsbygd motorn i den gröna omställningen till ett hållbart Västmanland. Skog,
jord och vatten ska tas tillvara och vara en katalysator för produktion av hållbara och klimatsmarta råvaror med
hög kvalitet.
De gröna näringarna med skogs- och jordbruk är vår hållbara framtid. Men den är också väldigt utsatt. Årets
torka och extremväder visar på hur sårbar framtiden är. Ska skogen vara nyckeln till ett mer biobaserat samhälle
kan den inte brinna upp och ska den biologiska mångfalden i våra betesmarker behållas måste det finnas betande
djur. Skogsbränder, foderbrist och nödslakt är det som idag är verklighet. Beredskapen för civila katastrofer och
bränder behöver stärkas och bättre förutsättningar behövs för lantbruket.
Den nya teknik som ska omvandla vårt samhälle mot mer grön energi måste få bättre förutsättningar. Med höjda
skatter på det som smutsar ner och förgiftar vår miljö och sänkta skatter på jobb och företagande åstadkommer
vi grön skatteväxling och en grön tillväxt.
För att klara Sveriges högt uppsatta klimatmål och leva upp till det globala Parisavtalet behöver transporterna
ställas om. Transporter på land, till sjöss och i luften behöver gröna alternativ. Kollektivtrafik och järnvägar
måste stärkas och byggas ut för att fler ska välja tåget och mer gods kan transporteras på järnväg.

För grön tillväxt vill vi:











Utveckla och stärka de gröna näringarna och den gröna kompetensen i länet. Med ett grönt
kompetenscentrum vid Ösby naturbruksgymnasium, med Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och
med hästnäringen i Strömsholm ställer vi om och stärker det gröna Västmanland.
Att skogen måste få brukas för att få fram miljövänliga produkter. Regelverk och förordningar måste
harmonisera och skogsägare ersättas för statens intrång och avverkningsstopp.
Införa ett grönt avdrag för klimatsmarta investeringar i hemmet.
Investera i ny teknik som minskar och tar bort våra skadliga utsläpp och förnyelsebara bränslen som
kan ställa om fordonsflottan.
Öka den civila beredskapen för att öka tryggheten kring civila katastrofer och säkra att den gröna
tillväxten inte brinner upp i skogsbränder. Utöka försvarsmaktens uppdrag att hjälpa till vid
skogsbränder, inför ett civilt brandflyg och införskaffa brandbekämpningsplan. Det nationella
brandflyget kan med fördel samlas på Västerås flygplats.
Satsa och rusta upp regionala tågbanor för punktliga och pålitliga tåg. Bergslagspendeln, Dalabanan
tillsammans med Svealandsbanan och Mälarbanan är viktiga för den regionala pendlingen och behöver
bättre kapacitet och pålitlighet.
Flytta över mer av godstrafiken till tåg och sjöfart.

Fler jobb för Västmanland framåt
Centerpartiet arbetar varje dag för att ge människor möjligheter att bo och arbeta i alla delar av landet. Grunden
för detta är goda villkor för nya och växande företag på landsbygden, i mindre orter och i städerna.
Det är i småföretagen jobben skapas. Här skapas fyra av fem jobb vilket för Västmanland betytt 15 745 nya
jobb. 15 745 jobb som i sin tur genererar skattepengar till välfärden. Faktum är att småföretagen i nästan alla
kommuner i Västmanland är de som bidrar mest till kommunens skatteintäkter – nästan 3 miljarder bidrar
årligen alla länets småföretag med till kommunerna i form av skatteintäkter.
Ett gott företagsklimat som stimulerar och underlättar företagande är därför en viktig fråga för välfärden. Därför
vill Centerpartiet se en rad förenklingar för företagen så att administration kan minska, regelbördor lyftas bort
och vardagen förenklas.
Det är också via ett företagsklimat där nya jobb skapas och med en mer flexibel arbetsmarknad som
integrationen lyckas. Ett första jobb ger en trygghet och en plats i det svenska samhället för nyanlända.
Att det är svårt att hitta lämplig arbetskraft är vad företagen i länet ser som det största hindret för deras egen
tillväxt. Samtidigt har Västmanlands län en arbetslöshet som är över riksgenomsnittet. Matchningen på
arbetsmarknaden mellan lediga jobb och arbetskraft saknar sammankoppling – utbildningsanordnare och
näringsliv har kommit för långt ifrån varandra. Detta måste brytas och en bättre koppling måste till mellan
utbildningsplatser och arbetsmarknadens behov, samtidigt som det måste bli möjligt för fler att lära sig jobbet på
jobbet.

För fler jobb vill vi:






Minska företagens regelkrångel och skattepålagor genom sänkta arbetsgivaravgifter och principen ”en
regel in – en regel ut”.
Lägga ner Arbetsförmedlingen och överlåta förmedlandet av jobb till fristående förmedlare, som får
betalt efter hur väl de lyckas få människor i jobb.
Ersätta ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder med riktiga jobb och utbildningar som leder till jobb, som
yrkeshögskolan och yrkesvux.
Införa inträdesjobb som gör det möjligt att anställa nyanlända till lägre ingångslön och utan
arbetsgivaravgifter.
Att utbildning i det svenska språket och i vad som gäller i det svenska samhället ska vara obligatorisk
och starta tidigt för nyanlända.

Landsbygdssäkring för Västmanland
framåt
Det måste gå att bo, leva och verka i hela länet. I såväl landsbygd, mindre tätort eller större stad måste det finnas
rätt förutsättningar för bostäder, jobb, infrastruktur och service. Centerpartiet vill se flera frihetsreformer för
landsbygden för att skapa bättre förutsättningar och ett ökat och ett förenklat bostadsbyggande.
Produktion och förädling av landsbygdens produkter behöver bättre förutsättningar för att växa. Att
dryckesentreprenörer inte får erbjuda sin dryck till tillresta turister hämmar såväl landsbygdens som
entreprenörskapets utveckling. Vi måste gemensamt även ta ansvar för att förverkliga den regionala
livsmedelsstrategin för att stärka vår produktion av livsmedel och öka vår beredskap.

Infrastrukturen är en väsentlig del i såväl en levande landsbygd som en levande stad. Vägar måste vara farbara,
kollektivtrafiken vara pålitlig och bredband finnas i hela länet. Den digitala infrastrukturen behöver byggas ut i
hela länet. Framför allt på landsbygden där kopparnäten nu demonteras utan att fullgoda alternativ är på plats.

För hela länet framåt vill vi:












För att vi på sikt ska få en positiv och hållbar utveckling i hela länet krävs att alla beslut som fattas
såväl nationellt, regionalt som lokalt är landsbygdssäkrade. Vi vill att beslutsfattare ska veta vilka
konsekvenser olika beslut får för utvecklingen på landsbygden och bryta den stadsnorm som idag råder.
Reformera och ta bort det generella strandskyddet och bara behålla skydd i områden med stora
naturvärden. Det generella strandskyddet är dåligt anpassat för att fungera i hela landet, ge istället
kommunerna ansvaret att peka ut skyddsvärd natur som ska skyddas mot exploatering.
Förenkla bygglovsprocesser och slopa bygglovskrav för byggande i hela länet. I områden som saknar
detaljplan borde principen ”det som inte uttryckligen är förbjudet ska vara tillåtet” råda. Ta bort
bygglovskravet för företagslokaler knutna till gårdsbyggnader för fler gårdsbutiker och verksamheter på
landsbygden.
Förbättra villkoren för Sveriges bönder genom minskat regelkrångel, sänkta kostnader, långsiktiga
spelregler och beredskap och hjälp vid extremväder och naturkatastrofer.
Tillåt gårdsförsäljning av närproducerade alkoholhaltiga drycker för att utveckla turismen och
besöksnäringen.
Att den regionala livsmedelsstrategin ska stärka länets livsmedelsproduktion och att upphandlingar av
offentlig mat ska fokusera på svenska och närodlade produkter.
Att länets infrastruktur ska gynna hela länets vägnät med mer satsningar på enskilda vägar där
transporter av våra livsviktiga livsmedel börjar.
Säkerställa en digital allemansrätt med snabb och stabil uppkoppling för alla.

Nära vård för Västmanland framåt
De växande köerna i sjukvården gör att vården bli mer ojämlik. Tillåts köerna växa ytterligare kommer vi hamna
i ett läge där bostadsort och ekonomi spelar allt större roll för vilken vård man får och när. För att kunna korta
köerna och öka tillgängligheten för patienten behöver fler aktörer få möjlighet att vara med och utföra vården.
Vårdcentralen ska vara den första instans som tar hand om patienten. Många vårdcentraler lider dock idag av
bristande kontinuitet och brist på fast arbetande personal. Vårdcentralernas problem och utmaningar löses inte
med fler uppdrag och fler pålagor. Snarare mindre. Med ett enklare vårduppdrag kan första linjens vård stärkas
och få bättre kontinuitet.
Fler behöver arbeta i vården och se vården som sin framtida karriär. Samtidigt som de som redan är utbildade
behöver orka stanna kvar i yrket. Karriärvägar, arbetsmiljö och lön måste prioriteras högre för att stärka vårdens
personal och klara framtidens utmaningar.

För en nära vård vill vi:








Införa en tillgänglighetsmiljard där de som ser till att korta köerna till behandling belönas. Vi sätter
fokus på tillgänglig vård.
Att alla som behöver ska få en fast läkarkontakt och göra om systemet så att patienter listas på läkare i
stället för vårdcentral. Det bör även bli enklare för läkare att starta egen verksamhet.
Förenkla vårdcentralernas uppdrag och krav på vilka funktioner som måste finnas inom vårdcentralen.
Stärk istället mindre enheter och avtalssamverkan för en mer sammanhängande vård.
Införa en ny vårdreform där patienter snabbt får hjälp vid lättare psykisk ohälsa.
Utveckla vården patientnära med patientföreträdare och tillsammans med patientorganisationerna.
Införa en examenspremie för de som väljer att läsa till sjuksköterska.
Öka möjligheterna för sjuksköterskor att specialisera sig och utbilda sig med bibehållen lön. Skapa fler
karriärtjänster så att erfarna undersköterskor och sjuksköterskor stannar i yrket.

