
 

 

 

 

Det finns mycket som är bra och många saker att vara stolta över i 
Sandvikens kommun. Men det finns också många saker som kan bli 
mycket bättre och utvecklas snabbare. 
 

Centerpartiets utgångspunkt är det lokala och småskaliga. Makten ska växa 
underifrån och besluten ska fattas nära de som berörs. Vi har alltid stått för 
handlingskraft, sunt förnuft och ansvarstagande. 

 
Vi sätter alltid individen först. Alla har ett unikt perspektiv och erfarenheter. 
Därför vänder vi oss mot stelbent byråkrati och tänker aldrig acceptera 

nuvarande samhällsutveckling som ställer grupper mot grupper, sår misstro och 
skapar otrygghet 
 
I Sandviken måste vi knäcka arbetslösheten omedelbart. Alltför många får inte 
känna den tillhörighet man får genom att ha ett jobb och den frihet det innebär 
att tjäna sina egna pengar. Att minska arbetslösheten och öka företagandet ska 

vara prioriterat för att vi ska kunna erbjuda en bra välfärd och en levande 
kommun. 
 

Utvecklingen ska ske i hela kommunen. Alla som bor i Sandviken ska känna att 
man får något tillbaka från sina skattepengar. Idag finns potential och 
engagemang som vi inte tar tillvara på. Så kan vi inte ha det. Kommunen är till 
för att ge alla medborgare en bra service. 

 
Vår tids stora ödesfråga är hur vi klarar miljö- och klimathoten. Sandviken har 
stor potential att vara ledande i en grön omställning som skapar jobb och 
tillväxt. Men det går fortfarande för långsamt. Vi kan göra mycket mer om vi 
sätter en tydlig riktning. 
 
Vi vill att Sandviken ska vara en trygg kommun, där människor får bestämma 

mer själva och där vi tillsammans skapar det samhälle som vi vill bo och leva i. 

Vi måste ge människor förtroende och frihet att göra det de är bäst på och våga 
släppa fram flexibla lösningar. Lika för alla betyder att det blir fel för de flesta. 
Vi står för en politik där hela kommunen kan och får utvecklas.  
 
Välj ett ledarskap som för Sandviken framåt! 
 

Läs mer om våra reformer för ett bättre Sandviken och våra kandidater 
centerpartiet.se/sandviken 

 



Vi behöver skapa bättre förutsättningar för 
företag att växa och utvecklas och större 
möjligheter för företagsamma människor att 
förverkliga sina idéer. Därför vill vi: 
- Minska regelkrångel och handläggningstider. 
Kommunen ska vara ett stöd, inte ett hinder. 

- Underlätta för mindre och lokala företag att 

lägga anbud när kommunen gör upphandlingar. 
- Förbättra dialogen med kommunens företagare 
för att stärka näringslivsklimatet. 

 

 

 

 

 

 

Sandviken har för hög arbetslöshet, speciellt hos 
unga och utrikesfödda. Men jobben finns! Många företag har svårt att hitta den 
kompetens de söker. Vi vet att det bästa sättet att skapa framtidstro och 

förbättra integrationen går genom att komma in på arbetsmarkanden och ha en 

meningsfull sysselsättning. Ingen individ oavsett bakgrund ska förpassas in i 
passivitet. Därför vill vi: 
- Göra en kommunövergripande satsning på att få ner ungdomsarbetslösheten. 
- Bättre samordning mellan gymnasieskolan, yrkesutbildningarna och 
näringslivet. Våra utbildningar ska leda till jobb och förtagsamhet. 
- Inrätta arbetsteam i alla kommundelar för en meningsfull sysselsättning. 

Barnen ska vara trygga i förskolan och alla 
elever ska ha förutsättningar att prestera 
utifrån sin högsta förmåga. Elever som känner 
trygghet, lust och glädje i klarar sig bättre. 
Pedagoger och skolledare måste känna att de 
har förtroende att utveckla och påverka sitt 
arbete. Vi anser att det är bra med mindre 

skolor och att vi kan erbjuda en bra utbildning 
nära dig i hela kommunen. Därför vill vi: 

- Prioritera barn och ungas psykiska hälsa. 
- Ge större befogenheter och ansvar till lärare 
och rektorer att utveckla sin verksamhet. 
- Mer flexibilitet för att utveckla skolorna i alla 

kommundelar. 
- Fler vuxna i skolan som ser barn och elever och avlastar pedagogerna. 
- Underlätta för friskolor och för lärare och föräldrar att starta kooperativ. 
 

NÄRODLAT PÅ KOMMUNENS TALLRIKAR 
Maten som kommunen serverar till barn, unga 
och gamla ska vara näringsrik, god och fri från 
gifter och kemikalier. Vi vill att maten i högre 
utsträckning kommer från närproducerade råvaror 
och den ska lagas nära den som ska äta den. 
Närproducerade råvaror bidrar till jobb och öppna 
landskap. 



Vi ska kunna vara säkra på att veta att hjälpen 
kommer när vi behöver, vare sig det är polis, 
ambulans eller räddningstjänsten. Men det 
viktigaste för att skapa trygghet är det förbyggande 
arbetet. Trygghet handlar även om att veta att det 
finns stöd att få, genom hela livet. Därför vill vi: 
- Förbättra det förebyggande arbetet med barn och 

unga. 
- Att trygghetsvandringar gör kontinuerligt. 

- Förbättra rekryteringen till deltidsbrandkåren. 
- Äldre- och trygghetsboden i alla kommundelar. 
- Gynna föreningslivets sociala insatser. 
- Ha en vård som är tillgänglig och finns nära dig. 

 

Vi sätter inte miljö och tillväxt emot varandra. Att satsa på miljövänlig teknik 
skapar jobb samtidigt som vi förbättrar klimatet. Utsläppen ska stoppas – inte 

bilarna och våra åtgärder ska underlätta miljövänliga val i vardagen.  
 

Därför vill vi: 
- Kommunens bilar ska vara utsläppsfria 2022. 

- Fler ladd-stolpar på offentliga 
parkeringsplatser. 

- Införa grönt kort så du kan åka till 
återvinningen när du vill. 
- Underlätta för cyklande i hela kommunen 
- Upprätta en träbyggnadsstrategi för 
miljövänligt byggande. 

 

Det händer för ofta att det är kommunen som krånglar till än underlättar 
utveckling i hela kommunen. Det är förstås oacceptabelt. Kommundelarna har 
olika villkor och förutsättningar. Det måste respekteras och tas hänsyn. Lika för 

alla betyder att det blir fel för de flesta. Därför vill vi: 
- Förbättra kollektivtrafik genom fler linjer i tätorten 

och flexibel, anropstyrd trafik på glesbygden. 
- Säkerställ service och fungerande infrastruktur i 
hela kommunen. 
- Skapa förutsättningar för en meningsfull fritid i alla 
kommundelar. 

- Införa valfrihet i hemtjänsten. 
- Införa kommundelsstrateger för att snabbt ta 

tillvara på medborgares initiativ. 

BYGGANDET MÅSTE ÖKA 
Vi behöver bygga fler lägenheter. Idag har 
Sandviken för få lägenheter att erbjuda. Det 
måste vara möjligt att skaffa sig ett boende i 
alla kommundelar. Nybyggnationer ska 
blanda hyres- och bostadsrätter och 
underlätta för de boende att göra 
miljövänliga val. Det måste finnas attraktiva 

tomter i hela kommunen. 



 

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
1. Carl-Ewert Ohlsson, Årsunda, 67 år, kommunalråd 

2. Kerstin Nyström Hedvall, Sandviken, 65 år, säkerhets- & 

hållbarhetschef 

3. Mats Mattson, Gästrike-Hammarby, 66 år, entreprenör 
4. Per-Ewert Ohlsson-Björk, Österfärnebo, 34 år, politisk 
sekreterare 
5. Maria Persson, Kungsgården, 40 år, handläggare 
6. Johnny Sandgren, Sandviken, 45 år, enhetschef 
7. Jenny Karlsson, Gysinge, 41 år, ungdomsledare/projektledare 
8. Martin Eriksson, Järbo, 21 år, studerande 
9. Anki Bakke, Gästrike-Hammarby, 60 år, kvalitetssamordnare 

10. Anders Lindberg, Årsunda, 37 år, brandman 

11. Anna-Karin Zakrisson, Kungsgården, 41 år, biträdande rektor 

12. Ahmed Koulala, Sandviken, 43 år, behandlingsassistent 

13. Per Brykt, Sandviken, 51 år, ekonom 
14. Mia Eriksson, Sandviken, 46 år, utbildningsledare 

15. Olle Olsson, Sandviken, 66 år, pensionär 

16. Isabel Mattsson, Sandviken, 30 år, energi- och miljökonsult 

17. Carina Otterclou, Sandviken, 46 år, utbildningsledare 

18. Richard Hainsworth, Årsunda, 57 år, konsult 

19. Christina Klopstock, Kungsgården, 68 år, förskollärare 

20. Anna-Greta Elfström-Ohlsson, Årsunda, 59 år, fysioterapeut 

21. Anders Östlund, Jäderfors, 65 år, företagare 

22. Lars-Åke Strömberg, Sandviken, 44 år, företagare 

23. Agneta Lennartsson, Österfärnebo, 63 år, mjölkbonde 

24. Patric Hellström, Jäderfors, 54 år, sotare 

25. Felicia Järlstig, Sandviken, 28 år, socialsekreterare 

26. Maria Vestlund, Österfärnebo, 67 år, lantbrukare 

27. Veronica Lennartsson, Österfärnebo, 37 år, biträdande rektor 

28. Eva-Lena Zachrisson, Sandviken, 55 år, företagare 

29. Christer Sigvardsson, Kungsgården, 47 år, företagare 

30. Hassan Baidoun, Sandviken, 55 år, byggnadsingenjör 

31. Shiyar Ali, Sandviken, 55 år, företagare 
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