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Du och din familj är viktiga för Härnösands framtid! Vi vill ge er de bästa 
förutsättningarna att leva och verka här. Vi vill att hela kommunen utvecklas 
så att stad och land tar tillvara varandras resurser. Centerpartiet arbetar för 
en hållbar framtid, en hållbar kommun full av liv och möjligheter. Det gäller 
vår miljö, barn och ungas uppväxt, omsorgen om våra äldre, företagande, 
arbete och fritid. En grundförutsättning är en långsiktigt hållbar ekonomi för 
Härnösands kommun.

Vi tror på självbestämmande, allas lika rätt och värde och att människors 
olika förmågor ska tas tillvara. Centerpartiet ser mångfald och valfrihet som 
självklara. I Härnösand ska du känna dig välkommen och trygg. 

Härnösand ska vara en jämställd kommun där kvinnor och män har samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet är en fråga om 
rättvisa och demokrati men också drivkraften för tillväxt, hållbar utveckling 
och kvalitet i våra verksamheter. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer är den yttersta konsekvensen av ojämställdhet.

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Vi vill stärka delaktigheten, 
utvecklings- och kompetensmöjligheterna, erbjuda flexibla arbetssätt för 
dig som anställd i kommunen. Detta gör att kommunen blir en mer attraktiv 
arbetsgivare.

Tillsammans för Härnösands bästa.

EN ATTRAKTIV LANDSBYGD OCH STAD

Vi vill:
• att det byggs dubbelspår på Nya Ostkustbanan, Härnösand till Gävle 
• bygga ut kollektivtrafiken, även utanför tätorten
• ha fler sammanhängande gång- och cykelvägar i hela Härnösand
• att det byggs fler bostäder i sjö- och havsnära lägen i hela kommunen
• inventera ödehus för att stimulera till ägarbyten
• att enskilda vägar på landsbygden upprustas och utvecklas 
• värna landsbygdsskolor och utveckla olika pedagogiska inriktningar
• säkra tillgången på snabbt bredband och fortsatt bredbandsutbyggnad

FLER JOBB OCH VÄXANDE FÖRETAG

Vi vill:
• underlätta möjligheten att driva företag i hela kommunen, en väg in
• skapa utbildningar som matchar företagens behov, för fler i arbete
• underlätta för mindre och lokala aktörer att delta vid upphandling
• öka antal arbetstillfällen, särskilt i de gröna näringarna och besöksnäring
• inneha byggbar mark för att möjliggöra företagsetablering
• att fler ungdomar studerar/arbetar, nollvision mot ungdomsarbetslöshet 
• stärka kvinnor och utrikesföddas möjlighet att starta och driva företag
• att Härnösand utvecklas som besöksstad för DNA-släktforskning

VÄLFÄRD AV HÖGSTA KVALITET

Vi vill:
• värna valfrihet för förskola, grundskola och hemtjänst med god kvalitet
• sträva efter mindre barngrupper i förskolan 
• förstärka elevhälsa och stöd genom ökad tillgång till psykolog/kurator
• att tidiga insatser ges till barn med behov av särskilt stöd 
• att genom administrativt stöd låta pedagoger fokusera på undervisning
• öka grundbemanningen med hög kompetens inom hela omsorgen
• korta väntetiden till boende genom fler boendeplatser i hela kommunen
• utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet med tidiga insatser

Läs hela valplattformen på centerpartiet.se/harnosand
eller genom att skanna QR-koden



EN BÄTTRE MILJÖ OCH KLIMAT DÄR VI MÅR BÄTTRE

Vi vill:
• skapa fler grönområden och öppna platser för hälsofrämjande åtgärder
• etablera fler odlingslotter och koloniträdgårdar
• förbättra mat i skola/omsorg, närodlat/ekologiskt och minskat matsvinn
• satsa på solenergi, vindkraft, biobränslen och annan förnybar energi
• investera i rent vatten, långsiktig plan för kommunalt vatten/avlopp
• att användningen av plaster och mikroplaster minskar i kommunen
• sluta ta emot asbest från andra länder till kommunen
• ha fler snabbladdare i centrum, laddning för lastbilar på lämplig plats 

FÖR EN TRYGG OCH JÄMSTÄLLD KOMMUN

Vi vill:
• prioritera förebyggande arbete mot hot, våld och diskriminering
• ha en tryggare kommun genom brotts- och drogförebyggande arbete
• arbeta för max 25 medarbetare per chef i kommunal välfärdsverksamhet
• att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och förebild
• verka för att skyddsrum finns i hela kommunen, även på landsbygden
• kompetensutveckla personal för fler fastanställda och högre kvalitet
• att anställda inom omsorgen i högre grad kan påverka sina scheman
• ge mer resurser och långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojour
• ha likvärdig service, vård, stöd och jämställd resursfördelning oavsett 

kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ursprung
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