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Vår idé om
framtiden

Vår idé om framtiden
Centerpartiet står för en närodlad politik. Vi är övertygade om att människor kan och 
vill bestämma mer själva. Vi vill ha ett rättvist, öppet och tryggt samhälle som ger 
likvärdiga möjligheter för alla i hela kommunen. Vi begär nu ett tydligt mandat för fler 
reformer som utvecklar hela Umeå. Vi vill att ännu fler ska få känna stoltheten över 
att ha ett jobb. Vi vill ge ännu mer fart till den snabba framväxten av den förnybara 
energin. Vi vill stärka människors rätt till en välfärd som kommer alla till del. 

Valet i höst är viktigare än på länge. Vi lever i en turbulent tid där allt fler målar 
med svarta penseldrag – och då misstro och främlingsfientlighet breder ut sig. Mer än 
någonsin behöver vi stå för medmänsklighet, våga se möjligheter och tro på människors 
drivkrafter. Umeå står inför ett avgörande vägval i september 2018. Vill vi fortsätta på 
den väg bakåt som de rödgröna tagit oss in på – med växande förskoleköer, ett allt 
sämre företagsklimat och ett styre som blir allt mer stängt mot medborgarna? 

Det har blivit viktigare än någonsin att ta ställning. För oss är svaret tydligt. Vi vill 
framåt. Vilken väg väljer du?
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Nytt ledarskap för Umeå
Umeå är på många sätt en fantastisk kommun med enorma möjligheter. Det finns också 
väldigt mycket som går bra i Umeå. Samtidigt ser vi att det inte är hela kommunen och 
alla invånare som får ta del av framgångarna. Kommunen har ett ansträngt ekonomiskt 
läge, befolkningstillväxten innebär behov av investeringar därför är det viktigt att noga 
hushålla med kommande investeringar.

Centerpartiet står för en närodlad politik. Vi är övertygade om att människor kan och 
vill bestämma mer själva. Vi vill ha ett rättvist, öppet och tryggt samhälle som ger 
likvärdiga möjligheter för alla i hela kommunen. 

Umeå behöver ett ledarskap som skapar en demokratisk välmående kommun där 
utvecklingen sker i hela kommunen och inte bara i delar av centralorten. Vi tror att 
Umeå behöver ett ledarskap som lyssnar till människor och som bejakar människors 
skaparkraft. Vi behöver även ett ledarskap som ser de skillnader som finns i olika 
stadsdelar, och som ger alla en chans att bidra efter bästa förmåga.

Centerpartiet i Umeå vill:

• se satsningar som inkluderar och stöttar istället för satsningar för    
 hårdare tag 

• skapa ordning och reda i Umeås ekonomi 

• göra Umeås politik öppen och tillgänglig för de som önskar ta del av den 

• att alla barn ska räknas

nytt ledarskap

för Umeå
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Låt inte Umeå klyvas
Integration
Umeå utvecklas när människor flyttar hit. Kommunen växer, och med fler invånare från 
både det absoluta närområdet och från länder runt om i hela världen behövs ett aktivt 
arbete för att integrera de nya umeborna i vårt samhälle. 

Vi vet att ett sätt att lyckas med integrationen är att få människor i arbete. Med ny 
tillgänglig arbetskraft och arbetsplatser som skriker efter kompetent personal finns ett 
glapp att fylla. Utanförskapet riskerar att växa och alltför många har inte ett jobb att gå 
till. Särskilt stort är utanförskapet bland unga, utrikes födda, men även bland de med 
funktionsnedsättningar. På jobbet skapas naturliga kontakter mellan människor som 
gör det lättare för alla våra nya umebor att komma in i vårt samhälle. Som kommun 
måste vi ta tillvara på de möjligheter som en fungerande integration och mångfald ger. 
Centerpartiet vill bland annat att kommunal verksamhet ska vara ett föredöme vad 
gäller att erbjuda praktikplatser.

Centerpartiet anser att både kommunen och det ideella samhället måste hjälpas åt. En 
viktig hörnsten i en fungerande integration är allt det arbete som föreningar gör. För att 
de ska kunna fortsätta sitt engagemang måste kommunen stötta genom att erbjuda 
ändamålsenliga lokaler runt om i kommunen, men även stöd och andra verktyg för att 
skapa en inkluderande verksamhet.

Centerpartiet i Umeå vill:

• att kommunen ska jobba fram ett utvecklingsprogram för integration 

• ta tillvara de möjligheter en fungerande integration och mångfald ger 

• att offentlig verksamhet ska erbjuda fler praktikplatser och vara ett    
 föredöme för hållbar integration 

• att föreningar erbjuds stöd och verktyg för att för att skapa en inkluderande   
 verksamhet 

• öka samverkan med civilsamhället och att fler hushåll ges möjlighet att   
 öppna sina hem för nyanlända i behov av boende eller annat stöd 

• att särskilda insatser införs för att nyanlända elever i skolan ska få den tid de  
 behöver för att klara målen 

• fortsätta med kunskapshöjande insatser mot rasism och      
 främlingsfientlighet i skolan 

• verka för att ensamkommande ungdomar får ett ökat stöd för att hantera   
 psykisk ohälsa

Låt inte Umeå

klyvas
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Utveckla hela Umeå
Planeringsfilosofin i Umeå kommun är tudelad. Den nuvarande majoritetens syn på 
staden präglas av tillväxt och förnyelse, medan synen på landsbygden präglas av 
bevarande och stillastående. Denna tudelning är tydlig bland annat i kommunens 
övergripande planering. Detta vill Centerpartiet ändra på. Vi står bakom kommunens 
tillväxtambitioner, men menar att samma syn på tillväxt och förnyelse ska gälla i hela 
kommunen såväl i staden, tätorterna och på landsbygden. Så skapas ett hållbart och 
mindre sårbart samhälle som samtidigt ger medborgarna ökade möjligheter att välja 
livsmiljö och livsstil.

Vi vill möjliggöra för Umeås nuvarande och kommande invånare att bosätta sig i alla 
delar av Umeå kommun och ändå ha rimligt avstånd till basala servicefunktioner som 
livsmedelsbutiker, barnomsorg, skola och äldrevård. Detta skulle samtidigt leda till 
ökade värden på fastigheter och ökade möjligheter till lånefinansiering av bostäder och 
verksamhetslokaler. Kommunen ska aktivt verka för att fler tomter i attraktiva lägen 
blir tillgängliga för bebyggelse.

Planeringen av staden präglas idag av förtätning, och den så kallade femkilo-
metersstaden hamnar ofta i fokus i kommunens planering. Vi vill ha en stadsplanering 
som värdesätter utveckling även i de yttre stadsdelarna som gränsar till landsbygden. I 
gränslandet mellan stad och land är utrymmet för utveckling och nya lösningar kanske 
som allra störst. Samtidigt måste den kommunala planeringen utgå från människors 
behov och önskemål, och inte ensidigt styras av gårdagens svar på dagens utmaningar

Centerpartiet i Umeå vill:

• bevara och utveckla skolorna i alla kommundelar 

• skapa levande centrum och mötesplatser i hela kommunen 

• ha likvärdig samhällsservice i hela kommunen 

• ha en levande landsbygd och en levande stad 

• öka bostadsbyggandet i hela kommunen 

• att infrastrukturinvesteringar planeras så att alla nuvarande och     
 tillkommande invånare i alla delar av kommunen har tillgång till basal    
 service på rimligt avstånd 

• ha en fungerande kollektivtrafik som passar in i invånarnas livspussel 

• att kommunen aktivt verkar för att fler tomter i attraktiva lägen blir    
 tillgängliga 

• att stadsplaneringen inriktas på den gröna staden 

• att Umeå centrum fortsatt ska vara tillgängligt för samtliga invånare i    
 kommunen och regionen 

• återställa reseavdragen till den tidigare lägre nivån till dess att     
 kollektivtrafiken är tillräckligt utbyggd
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Kulturen och föreningslivet
Umeå tillhör det nordliga europeiska bygget. Med bildning och fredlig samexistens har 
Umeå som en del av Norden utvecklat bredd, spets och djup inom kulturen. Den starka 
förankringen i folkbildning skapar mylla för både öppenhet och nyfikenhet. 

Kulturlivets mångfald bidrar till ett öppet samhälle. Den mångkulturella kulturen är en 
framgångsfaktor för kommunens utveckling. Alla medborgare ska ha tillgång till både 
kulturupplevelser och möjligheter att med trygghet utveckla det egna skapandet. Den 
samiska kulturen ska vara central för människor och samhälle. 

Centerpartiet motionerade 2011 att Umeå skulle bli en kommun för en fristadsförfattare 
dvs en ge trygghet till en författare som lever under förtryck. Förslaget blev verklighet 
under 2017. Centerpartiet föreslog 2017 att Umeå ska förbereda 400-års jubileet genom 
att fånga hela kommunens engagemang. Vi vill ge firandet en tydlig kulturell profil.

All människor i vårt samhälle skall ha fri och generös tillgång till kulturarvet som finns 
vid museer, arkiv och bibliotek. Den vardagliga kulturen behöver fler platser, många 
fler scenplatser. Starka mötesplatser i stadsdelar och olika orter i kommundelarna är 
grunden för kommunens kulturpolitik. Kommunen ska arbeta för bra kulturlokaler på 
minst 20 olika platser i kommunen 

Projektet Staden mellan broarna kring Väven ska utvecklas till ett kvarter som myllrar 
av aktiviteter och kulturentreprenörer med många inriktningar. 

Umeås politik inom museiområdet måste stärkas och följa principerna i den nya 
museilagen. Centerpartiet vill ge Västerbottens länsmuseum en starkare ställning 
och samordna kommunens engagemang inom olika museer.  Därför behövs ett bättre 
samarbete mellan kommun, regionen, universitetet och kulturföreningarna.  

Den ideella sektorn är en viktig hörnsten i vårt gemensamma samhälle. Här knyts 
kontakter, här skapas minnen och här har vi som människor en plats att hitta och 
utveckla oss själva. I kommunen finns idag bra stöd till föreningslivet, men tyvärr 
syns tudelningen även här. För oss som centerpartister är det viktigt att det finns 
likvärdiga förutsättningar för föreningsliv i hela kommunen. Det betyder att kommunen 
måste gå in med stöttning på fler områden än idag, ett tydligt exempel är bristen på 
lämpliga samlingslokaler både i vissa stadsdelar men också i kommundelarna och på 
landsbygden.

Centerpartiet i Umeå vill:

• ge kulturpolitiken större betydelse i kommunens utveckling och planering 

• ge alla människor tillgång till både kulturupplevelser och möjligheter att   
 tryggt utveckla det egna skapandet 

• fira Umeå 400 år med en tydlig kulturell profil 

• fortsätta arbetet med Umeå som fristad för kulturarbetare 

• planera för bra kulturlokaler på minst 20 olika platser i kommunen  

• ge Västerbottens länsmuseum en starkare ställning och samordna                                    
 kommunens engagemang med olika museer.  Det behövs ett bättre    
 samarbete mellan kommun, regionen, universitetet och kulturföreningarna.  
 
• ge likvärdiga förutsättningar för föreningsliv i hela kommunen 

• ge föreningar möjlighet att driva idrotts- och kulturanläggningar på likvärdiga  
 villkor 

• att kommunen säkerställer att tillgången på lämpliga lokaler är likvärdig i   
 hela kommunen 

• ha ett sökbart stöd för att även barn och unga med begränsade resurser ska  
 kunna delta i föreningslivet 

• fortsätta utvecklingen av spontanidrottsytor 

• fortsätta utveckla fritidsverksamheten för barn och ungdomar med    
 fritidsgårdarna och deras tillgång till lokaler 

• att de kommunala lokalerna fylls med kulturverksamhet
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Trygghet i hela Umeå
Starkare trygghet från brott och övergrepp
Umeå har de senaste decennierna haft en imponerade befolkningsutveckling, från 
att ha varit en medelstor kommun är man idag rikets elfte största kommun sett till 
befolkning. Befolkningsökningen har gett övervägande positiva effekter, men tyvärr 
även en del negativa som att den sociala utslagningen ökat och därmed också en ökad 
kriminalitet. Det allra mesta av kriminalitet har sitt ursprung i utanförskap som i de 
allra flesta fall har en sin grund i social problematik. Familjecentralerna har en särskild 
roll i allt preventionsarbete, där socialtjänst, skola och vården samarbetar för att ge ett 
gott samhällsstöd. Umeå har i allt väsentligt lyckats med att planera bostadsområden 
med blandning av upplåtelseformer för att minimera så kallad bostadssegregering. 
I den fysisk planering ska trygghetsaspekter vara ett bland många krav. Initiativ till 
ett ökat kommunalt samarbete med polisen tas, för att framförallt förebygga brottslig 
verksamhet.

Ensamhet är en ingång till ohälsa och utanförskap. Därför är det viktigt att personer 
i alla åldrar har ett sammanhang där de känner tillhörighet. Vi vet att gruppen äldre 
som upplever ensamhet ökar, för att motverka detta och för att skapa umgänge måste 
vi fortsätta att utveckla mötesplatser för äldre. Vid biståndsbedömningar måste större 
hänsyn till ensamhet tas, och för att möta ensamhet måste den biståndsbedömda 
dagverksamheten utvecklas. 

Centerpartiet i Umeå vill:  

• att all fysisk planering ska präglas av ett trygghetstänk  

• att det sociala preventionsarbetet stärks genom att flera     
 familjecentraler startas 

• att polisen blir allt mera synlig i hela kommunen 

• att större hänsyn tas till ensamhet när biståndsbedömningar görs 

• utveckla den biståndsbedömda dagverksamheten för att möta ensamhet 

• se till att det finns god möjlighet till utevistelse på den enskildes  premisser 

• införa flexibla nattstopp i kollektivtrafiken där bussen stannar

trygghet
 i hela umeå
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Nära och tillgänglig vård och omsorg
Äldreomsorgen 

Alla ska känna sig trygga när de blir äldre i Umeå. Det måste finnas en mångfald av olika 
boendelösningar så att boendet kan anpassas efter individen. Äldre är ingen homogen 
grupp utan lösningar måste anpassas efter individen. Profilboenden, trygghetsboenden, 
seniorboenden och kombo-boende är olika idéer för en verklig valfrihet som äldre. En 
del i detta arbete är att säkerställa miljöer där äldre kan umgås och träffas. Vi vill 
motverka ensamheten hos äldre. Vi tror på utevistelse och att personalen får mer tid 
för de äldre. Goda måltider och möjlighet att äta tillsammans är en annan viktig del. 
Det ska vara möjligt för de äldre med kreativa stimulanser för hjärnan och kropp med 
till exempel musik och rörelse. 

 
Många av kommunens äldre är hänvisade till den mat som kommunen erbjuder. Att 
den är näringsriktig är avgörande – precis som att den är aptitlig. För näringsinnehållet 
hjälper föga om våra äldre inte vill äta maten. Vi vill att kommunen tar fram en tydlig 
strategi för upphandling av god, miljösmart och närodlad mat som är näringsrik. Vi tror 
också att kvaliteten gynnas av att låta mindre aktörer få chansen att leverera maten.

 
Vi vill alltid sätta den äldres upplevelse och trygghet i fokus i vård och omsorg. Det 
kräver bland annat en välfungerande samverkan mellan kommunen och landstingets 
verksamhet så att gränsen mellan dem inte märks för den äldre. De anhöriga är också en 
avgörande del för en lyckad omsorg, en personlig och nära relation mellan personal och 
anhöriga ska eftersträvas. Vi blir fler och fler äldre samtidigt som personalförsörjningen 
är ansträngd, vi måste framåt hitta smarta lösningar för att äldre ska få sin rätt till god 
äldreomsorg och göra det attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen i Umeå.

Centerpartiet i Umeå vill:  

• att äldreomsorgens budget stärks rejält för att motsvara de ökade behoven 

• uppmuntra alla former av alternativa driftsformer  

• planera för flera kombinerade äldreboenden och förskolor  

• uppmuntra och underlätta volontärsarbete som skapar möjlighet för socialt   
 umgänge och gemenskap för äldre 

• skapa möjlighet för äldre att äta gott i gemenskap 

• öka kraven i matupphandlingen med större fokus på smakupplevelse och   
 näringsinnehåll 

• öppna upp möjligheten för mindre aktörer att delta i upphandlingen för en   
 mer personlig smakupplevelse 

• öppna upp för anhöriga att delta i omsorgen 

• skapa personlig kontakt mellan anhörig och personal till den anhöriga 

• stödja och avlasta anhöriga 

• att kommunen, landstinget och berörda myndigheter ska tydliggöra vilka   
 möjligheter för stöd som finns 

• ge förutsättningar för biståndshandläggare så att deras arbete med    
 biståndsbedömningar ska bli så bra som möjligt för de äldre
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Skolan 

I Umeå ska alla barn räknas oavsett var man bor, vilka förutsättningar man har, oavsett 
om man är född och uppvuxen i Umeå eller flyttat hit från någonstans i världen. För en 
fungerande förskola är målet om max 15 barn per avdelning ett mål som ska uppnås. 
En fortsatt utbyggnad av antalet förskolor är en av de mest prioriterade frågorna, ska 
Umeå vara en attraktiv kommun att flytta till är tillgången till förskoleplatser viktig.

Grundskolan ska vara en plats där elever och pedagoger känner trygghet och harmoni. 
Allt det som görs i skolan är grunden för ett demokratiskt samhälle, därför ska 
elevinflytandet vara ett inslag i lärandet. Ingen elev ska behöva lämna grundskolan 
utan godkända betyg. Umeå kommun ska bejaka friskolor och alternativa utförare. 

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Genom bra arbetsmiljö, högre lön, mer inflytande 
för lärarna och goda förutsättningar för vidareutbildning vill vi stärka lärarnas ställning i 
våra skolor. Vi ser framför oss att skolans lokaler utnyttjas bättre i framtiden. Där varje 
skola blir ett riktigt campus där fritidssysselsättningar och valbara aktiviteter integreras 
på skolans yta. Näringsriktig mat som ger energi är viktig för positiv inlärning för 
förskolebarn och elever. Vi vill ha Sveriges bästa skolmat som är näringsriktig, god och 
närodlad.

Centerpartiet i Umeå vill:  

• att målet om max 15 barn per förskoleavdelning genomförs 

• att takten i utbyggnaden av förskolan ökar  

• att grundskolans lokaler får en generell upprustning  

• att skolans mat ska vara vällagad och innehålla närproducerade råvaror 

• att inslag av flexibilitet i barnomsorgens bejakas, exempelvis nattis,    
 familjedaghem 

• anpassa musikskolans budget till antalet invånare  

• ha högre personaltäthet och öka andelen pedagoger med högskoleutbildning 

• att digitalisering av skolan ska ske med en tydlig strategi där de digitala   
 verktygen ska användas där de ger ett mervärde 

• stärka skolhälsovården och sätta in åtgärder för att förbättra elevhälsan, inte  
 minst psykisk ohälsa hos unga 

• NPF-säkra skolmiljön så att den fungerar för elever med neuropsykiatriska 
 funktionsnedsättningar, en NPF-säkrad miljö skapar bättre lärmiljöer för alla   
 elever 

• att skolorna aktivt arbetar förebyggande mot droger bland unga. Personal   
 ska ha stor kunskap om droger och nära samverkan med föräldrar samt polis 

• skapa en god och attraktiv arbetsmiljö för våra lärare där de har makten över  
 klassrummet 

• att rektorn ska ha förutsättningar för att stödja lärarna i deras arbete,    
 utveckla och leda det pedagogiska arbetet på skolan 

• att lärare som närmar sig pension ges möjlighet att jobba kvar som mentor   
 för nyutexaminerade 

• att maten ska vara en del av den pedagogiska verksamheten och locka till   
 goda hälsovanor 

• att rörelse och idrott ska vara en naturlig del under barnens skoldag för att   
 öka den psykiska och fysiska hälsan 

• att skolgårdarna ska uppmuntra till rörelse och skolorna ska ha god tillgång   
 till idrottsytor i närheten
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Umeå behöver
grön tillväxt

Umeå behöver grön tillväxt
Världen och Sverige står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar, 
spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av haven och ohållbart utnyttjande av 
ekosystem är hot mot människors hälsa, planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk 
utveckling och tillväxt

 
I Centerpartiet vet vi att en bättre miljö går hand i hand med ekonomisk utveckling och 
tillväxt. Med gröna jobb och företag skapar vi lösningar och resurser för att satsa på 
miljöåtgärder. Då krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt 
miljöarbete. Där vill vi att Umeå fortsätter vågar prova nya innovativa lösningar. Det 
krävs en närodlad miljöpolitik som tar hänsyn till att förutsättningar ser olika ut i olika 
delar av kommunen och som ger människor och företag redskapen att bidra till ett mer 
hållbart Umeå

 
I Centerpartiets gröna och liberala politik litar vi på människors förmåga att ta eget 
ansvar för sina val. Vi vill att kostnader för miljöpåverkan blir högre och tydligare och 
att det blir lätt att göra rätt i vardagen. Västerbotten och Umeå har möjligheter att vara 
både ledare och vinnare i den globala omställningen. Med naturresurser som skog och 
åkermark kan en ekonomi med bas i det förnybara ge fortsatt tillväxt och utveckling. 
Tillsammans med innovativa företag som kan ta fram moderna produkter och tjänster 
för framtiden har Umeå möjlighet att leda arbetet

 
Vi vill att gröna ytor med ekosystemtjänster ska planeras in redan i planprocessen när 
staden och tätorterna växer. Framtidens framgångsrika företag kommer baseras på det 
förnyelsebara, där vill vi att Umeå ska ligga i framkant. 

Centerpartiet i Umeå vill: 

• att gröna ytor med ekosystemtjänster planeras in redan i planprocessen 

• att kommunen fullt ut implementerar konceptet ”sharing cities” 

• att kommunen främjar nystart och tillväxt av gröna företag, gröna    
 kommunala bolag och gröna projekt inom de kommunala bolagen 

• skapa ett lokalt klimatavtal tillsammans med näringslivet i kommunen för att  
 uppnå miljö- och klimatmålen
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En vardag utan gifter
Tillgången till sunda och säkra livsmedel, som produceras med hänsyn till både miljö 
och klimat, är både en miljöfråga och en hälsofråga. Politiken ska inte tvinga konsu-
menten till särskilda val men däremot förse konsumenter med information och verktyg 
att själva ta aktiva beslut om hållbar och hälsosam mat.

 
Klimatpåverkan från konsumtion av nötkött har fördubblats under de senaste tio åren, 
men ökningen består av importerat nötkött. I Sverige är vi bland de bästa i världen på 
att använda lite antibiotika i djurproduktionen och samtidigt ha friska djur, vilket inne-
bär lägre risk för utveckling av antibiotikaresistens samt mindre utsläpp av antibiotika 
i miljön. Genom att äta mindre importerat utan istället lokalproducerat kött skulle på-
verkan på vår omvärld minska

Att byta ut importerad mat med högre påverkan på klimat och miljö mot närproducerad 
mat med hög miljö- och klimathänsyn som levererar ekosystemtjänster är ett viktigt 
sätt för att även vi som bor i Umeå ska ta ansvar globalt. Forslundagymnasiet har idag 
en i princip helt ekologisk produktion, även om den inte i alla delar är certifierad pga 
höga kostnader sker produktionen i enlighet med de krav som ställs. En dellösning för 
att minska delen importerad och åksjuk mat skulle vara att skolan börjar leverera livs-
medel till de kommunala verksamheterna.

Luften i Umeå har på vissa håll låg till väldigt låg kvalitet, här är det viktigt att arbetet 
fortsätter mot minskade utsläpp och smarta lösningar som gör det attraktivt att inte ta 
bilen in dit det är som trängst.

Centerpartiet i Umeå vill: 

• att Forslundagymnasiet börjar leverera livsmedel till de kommunala 
 verksamheterna 

• att upphandlingen öppnar för att lokala mindre aktörer ges möjlighet att   
 delta

Rekreation och hälsa
Ökad cykling minskar miljöpåverkan och främjar människors hälsa. Att satsa på 
cykelinfrastruktur, som bättre cykelbanor och säkra cykelparkeringar i anslutning till 
kollektivtrafik, är samhällsekonomiskt lönsamt. Enhetliga markeringar av cykelbanor 
och andra trafikskyltar är andra åtgärder som kan förenkla. En tät bebyggelse är ofta 
både utrymmes- och energieffektiv och genom förtätning kan värdefulla naturmiljöer 
i stadsnära läge bevaras. Men en tätare stad ställer större krav på kvalitet i de gröna 
ytorna och att dessa tas med redan i ett tidigt skede i planeringen.

Ekosystemtjänster som dagvattenhantering, klimatreglering, luftrening och 
bullerdämpning, samt möjlighet till rekreation är viktiga för de som bor i städer. 
Byggnation och exploatering innebär ofta att andelen hårdgjorda ytor ökar vilket 
påverkar vattenavrinning. En ekosystemtjänst som behöver bevaras är att se till att 
det finns tillräckligt med de grönytor som fyller en viktig funktion för hantering av 
dagvatten och grundvattenpåfyllnad. 

Umeå är mer än staden. Tyvärr pratar vi ofta med staden som utgångspunkt, 
exempelvis att staden måste göras tillgänglig för de som vill besöka den. Vi vill även 
lyfta det motsatta, att göra landsbygden mer tillgänglig och attraktiv för tätortsborna. 
Umeå myllrar av levande byar med sjuder av aktivitet, dessa måste lyftas upp och 
tillgängliggöras för att gynna rekreation och hälsa i hela kommunen.

Centerpartiet i Umeå vill: 

• bevara grönområdena vid älven både för rekreation, men även av miljöskäl 

• tillgängliggöra landsbygden även för tätortsbefolkningen och besökare 

• ha belysning längs med hela strandpromenaden på bägge sidor av älven
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Gröna färdsätt
Vi vill att kommunen ska möta framtidens transportlösningar. Den tekniska utvecklingen 
går snabbt på trafikområdet och kommer att påverka Umeås trafiklösningar under 
kommande mandatperiod. Elektrifiering av fordon kommer att ta fart och uppkopplade 
automatiserade fordon kommer att börja dyka upp, främst för arbetsfordon, tåg och 
bussar. Omställning i fordonsflottan och nya initiativ i kollektivtrafiken måste få plats i 
Umeå. Så skapar vi hållbara transporter.

En övergång till grönare färdmedel måste även ske på ett sådant sätt att det blir 
lätt att välja dem. Därför kan vi inte skapa en miljösmart stad genom att göra det 
omöjligt för de som kommer med bil till Umeå att ta sig in till centrum. Det är heller 
inte hållbart att bilen oftast är det enda fungerande alternativet för de som inte bor 
längs vissa prioriterade stråk i staden. Kollektivtrafik och dugliga gång- och cykelvägar 
måste byggas i hela kommunen. Vi tror på flexibilitet i infrastrukturen. Vi tror inte att 
det finns ett transportslag som löser framtida behov utan alla transportslag kommer 
behövas. Från den miljövänliga bilen, till bussen, tåget och cykeln. Nya affärsmodeller 
även för persontransporter skapas när delningsekonomin slår igenom vilket leder till 
nya möjligheter för persontransporter. Det kräver god planering och samordning i 
infrastrukturen för att kunna möta alla olika behov. Det måste också vara lätt att byta 
mellan olika trafikslag, till exempel genom pendlarparkeringar för bil och cykel.

Våra transportsystem måste vara effektiva och ta oss dit vi vill snabbt. Idag är kopplingen 
mellan våra externa handelsområden inte fullt ut utbyggd, och många tar bilen till 
shoppingen. Vi vill därför förbättra dessa förbindelser med en busslinje som går mellan 
handelsområdena och som stannar på strategiska platser däremellan.

Centerpartiet i Umeå vill: 

• att kommunen aktivt agerar för etablering av ett tankställe för fordonsgas i   
 kommunen 

• att fler laddstolpar för elbilar placeras ut i hela kommunen 

• att satsningen på elbussar fortsätter 

• att infrastrukturen i staden planeras för ökad framkomlighet 

• att det byggs dugliga gång och cykelvägar i hela kommunen 

• underlätta transporten mellan handelsområdena genom en busslinje längs   
 med den kommande ringleden
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Ett företagsamt Umeå
Umeå har ett av landets starkaste näringsliv, med en bra blandning av branscher. Det är 
företag och företagande som till stor del skapar arbete och sysselsättning, och därigenom 
resurser för att betala vår gemensamma välfärd. Genom ett bra företagsklimat kan vi få 
fler nya, växande och lönsamma företag där fler jobb skapas. Tyvärr återkommer även 
här den tudelning vi har konstaterat på så många andra håll. Kommunledningen gör att 
för att hjälpa de typiskt manliga branscherna, så som anläggning, bygg och fastighet. 
När det kommer till de kvinnodominerade branscherna så som barn- och äldreomsorg 
tar det däremot stopp.

Om kommunen ska klara det växande servicebehov som följer en snabb expansion 
måste alla goda krafter ges likvärdiga förutsättningar och utrymme. Som centerpartister 
vill vi därför att slagord som ”stoppa vinster i välfärden” läggs åt sidan, så att energin 
kan läggas på att stimulera aktörer som är beredda att investera i verksamheter som 
tillgodoser hela skalan av grundläggande mänskliga behov, vare sig det gäller tak över 
huvudet eller omsorg. 

Ett enkelt och effektivt sätt att göra det mer attraktivt att starta upp företag i kommunen 
är att införa Rättviksmodellen. Med en väg in, mindre byråkrati och enklare regler är 
det att slipa ner trösklarna. Det handlar bland annat om att ta bort förskottsbetalning 
för tillsyn, och istället införa rådgivande samtal och faktura i efterskott.

Centerpartiet i Umeå vill: 

• underlätta för alternativa driftsformer inom bland annat skola, vård och   
 omsorg 

• utveckla upphandlingsförfarandet så att lokala mindre aktörer ges bättre   
 möjligheter att delta 

• införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt   
 företagande 

• att kommunen stödjer och stimulerar aktörer som vill engagera sig i att   
 tillgodose alla basala servicebehov från bostäder till barnomsorg och    
 äldreomsorg

ett företagsamt

umeå
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