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När världen är orolig, kan det vara värt att tänka efter vilka
man egentligen kan lita på. Vilka som tar ansvar och som
står stadigt.

magnus.ronnerfjall@centerpartiet.se

Vilka som ser till hela landets och länets bästa. Vi tror på
människors frihet att själva få välja och ha makten att fatta
egna beslut. Vi tror på lägre skatter och mer företagande. Vi
tror på alla människors lika värde. Vi svajar aldrig när det
kommer till rättsstatens oberoende och principer om att alla
är lika inför lagen. Vi kämpar för att kvinnor ska ha lika villkor
som män. Att du ska få älska vem du vill – och inte vara rädd
för att visa det. Vi vet att klimatkrisen pågår nu och vi vill
göra något åt den med mer förnybart i tanken och miljövänlig
el i husen.

Det är en politik för Sveriges bästa.

Vill du se till hela landets bästa?
Rösta på Centerpartiet.

RÖSTA FÖR SVERIGES BÄSTA

JÄMTLAND



Magnus Rönnerfjäll 46 år, ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden i
Östersunds kommun. Sjuksköterskan från Ångsta som valt att påverka samhället genom
sitt engagemang i politiken.

NÄRA VÅRD, NÄRA LEDARSKAP OCH NÄRPRODUCERAT

Grunden för en jämlik hälso- och sjukvård i länet är en väl utbyggd Primärvård som nav.  
En fast läkarkontakt/vårdkontakt i primärvården möjliggör ökad trygghet och
kontinuitet för patienterna.
För Centerpartiet är det viktigt att alla människor - oavsett ålder, kön eller bostadsort -
har rätt till en nära och tillgänglig vård. Samarbete är vårt mål i vården för ökad kvalitet
och likvärdighet.

Efter att ha jobbat som sjuksköterska i Jämtland i 20 år förstår jag vad som behöver göras
för att stärka den nära vården när vi behöver den. Vi behöver komma ihåg varför vi finns till.
Att lyssna och att pröva ett ja före ett nej. Politik handlar inte om de stora konfrontation-
erna utan om de många och ibland kanske små uppgörelserna. 

Lokalproducerad mat är viktig och stärker regionen. Mjölk- och köttproduktion dominerar
länets jordbruk. Det finns potential att ytterligare utveckla dessa liksom att utöka odling
av potatis, rotfrukter och grönsaker. Regionen har också en stor andel ekologiskt odling.
Ett levande jordbruk är avgörande för trygg och säker mat, ett levande landskap, biologisk
mångfald och inte minst för regional självförsörjning.
Många mathantverkare runt om i regionen förädlar råvaror och bidrar till en mångfald av
produkter och företag.
Att upphandla lokalt producerade livsmedel till regionens kök är av stor vikt för
livsmedelsproducenterna men också för klimatet då transporterna blir kortare.

God och trygg närproducerad mat är både en viktig del för företagandet, de gröna näringarna,
civilförsvaret och självförsörjningen men också ur en miljö och hälsosynpunkt. Centerpartiet i
Jämtland vill därför lyfta den närproducerade matproduktionen.  

NÄRPRODUCERAT

Nära vård, när du behöver den.
Det nära ledarskapet, ledning och styrning måste fungera i en organisation.
Företagande, 4 av 5 jobb skapas av småföretagen.
Närproducerat, gröna näringar - skog, vind och vatten, närproducerad mat,
besöksnäringen.
Att pröva ett ja före ett nej.
Skattekollektivet, varför finns vi och vilka äger oss.
Att man måste ta hand om sin personal, vårda sitt ekonomiska kapital men även
viktigt att vårda humankapitalet.

JAG BRINNER FÖR

Vi vill främja utbildning inom de gröna näringarna. 
Regionen ska ha ett samordningsansvar för att säkerställa kompetensförsörjning.
Samarbeta med övriga kringliggande län som bland annat Tröndelag.
Landsbygdsutveckling behövs i hela länet oavsett om det är i regionens regi eller
alternativa utförare.
Kraften i de gröna näringarna är den lokala företagsamheten vi har i regionen, vilket
skapar landsbygdsutveckling.
Det ideella engagemanget i föreningar och byalag är 
kärnan som håller ihop bygder och skapar framtidstro.
Vi arbetar för lokala/regionaliserade 
skattebaser när det gäller 
vattenkraft och 
vindkraft.

Första linjens chefer viktigast. Att 4 av 5 jobb skapas av små företag är en sanning som
stämmer in mer än väl i Jämtland Härjedalen. Besöksnäringen och de gröna näringarna går
hand i hand och bär länet. Länets största näring är de gröna näringarna som jord- och
skogsbruk. Det är också den näringen som skapar mest sysselsättning i regionen och är en
stor och viktig del för miljö- och klimatomställningen.

NÄRA VÅRD

NÄRA LEDARSKAP


