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1. Nytt ledarskap för Västernorrland 

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets 

politik. Vi strävar efter ett hållbart Västernorrland där människor 
får bestämma mer själva. Centerpartiet väljer att pröva nya 

lösningar. Oavsett om det gäller miljön, ekonomin, välfärden, 
jämställdhet eller regional utveckling så formulerar vi en närodlad 

politik som håller på sikt. Centerpartiet erbjuder ett nytt ledarskap 

för Västernorrland. 

 

2. Miljöansvar och grön tillväxt i Västernorrland 

I Västernorrland finns kraften, idérikedomen och de gröna företagen som är 
nyckeln till en långsiktigt hållbar grön omställning. Här finns maten, energin och 

råvarorna som hela världen ropar efter. Här finns också människorna som varje 
dag visar att det finns idéer och växtkraft. Detta närodlade engagemang måste 
vi ta tillvara på och för det behövs ett nytt ledarskap i vårt län. Det tänker 

Centerpartiet leverera. 

Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. Det betyder stora skatteintäkter som 
kan användas för att finansiera välfärden, som vård, skola, omsorg. Nästan alla 

småföretag är ägarledda, där ägaren bor och verkar på orten, med ett stort 
engagemang för bygdens utveckling. Att skapa goda villkor för företag att vilja 
starta, expandera och anställa är därför angeläget att prioritera för länets 

kommuner och regionen. 

Centerpartiet vill se fungerande offentlig service i hela länet och vi tror att med 
ny teknik och kreativa lösningar finns nya möjligheter att erbjuda offentlig 

service nära medborgaren och företagaren. Ett fullständigt utbyggt bredbandsnät 
är en nödvändig förutsättning för det. 

För Centerpartiet är det viktigt att ta ansvar och vara drivande i den globala 

energiomställningen och utveckla de förnybara energikällorna. Västernorrland 
har en stark tradition inom skogsindustrin och här finns också stor kunskap och 
potential att utveckla miljödriven tillväxt och vara ledande på 

bioekonomiområdet. 

Västernorrland är ett ledande industrilän med flera av den svenska industrins 
kronjuveler inom bland annat skog, energi och verkstad. Västernorrland lämnar 

stora bidrag till Sveriges ekonomi och välfärd genom produktion av varor för 
export. Därför behöver hela Sverige ett Västernorrland som fortsätter leverera 

och nyckeln till detta är en utbyggd infrastruktur. 

Byggande av bioraffinaderier med bland annat framställning av miljövänligt 
flygbränsle är viktiga projekt. Allt som görs av olja kan numera göras av 
skogsråvara. 

Träd upptar också koldioxid och är därmed en naturlig lösning på 
klimatproblemet. Unga träd är mer koldioxidhungriga och den fördubbling av 
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koldioxid som för närvarande finns får skog att växa snabbare. Därför ska skog 
brukas och återplanteras. En grönare värld blir följden och återväxt av skog gör 
att den globala temperaturhöjningen kan dämpas. Centerpartiet förordar att mer 

trä används i byggprocessen för att ersätta klimatkrävande material som tex 
betong och stål. 

Den infrastrukturfråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner 

efter södra norrlandskusten är därför dubbelspår på Ostkustbanan – sträckan 
mellan residensstäderna Gävle och Härnösand. Den ingår även i den så kallade 
Botniska korridoren som lyfts fram på Europanivå som betydelsefull för att 

råvaror och industriprodukter från arktisområdet kan levereras till sina 
marknader. För att få en sammanhållen transportled behövs även färjetrafiken 

över Kvarken utvecklas. 

Väl fungerande kommunikationer är en förutsättning för fortsatt god utveckling 
inom besöksnäringen. Flygtrafiken i norra Sverige måste få fungera på lika 

villkor med övriga landet och knytas samman med lokaltrafiken. Våra besöksmål 
med destinationerna Höga Kusten och Sundsvall som samlingsbegrepp är 
beroende av såväl stora dragare som många små turismentreprenörer. En 

levande landsbygd med aktivt kulturlandskap tillsammans med attraktiva städer 
är det som lockar besökare att komma och att återvända. 

Ur ett Europaperspektiv behöver samarbeten mellan kommuner och regioner i 

hela norra Sverige stärkas och på sikt vill Centerpartiet i Västernorrland ha en 
regional enhet för norra Sverige. 

Centerpartiet vill regionalisera delar av den statliga fastighetsskatten i syfte att 
stärka den regionala beslutsnivån och regionernas möjligheter att föra en 

tillväxtfrämjande politik utifrån sina egna förutsättningar. Därför vill 
Centerpartiet att intäkterna från fastighetsskatten på industrifastigheter och 

elproducerande fastigheter ska regionaliseras så att intäkterna går till de bygder 
och samhällen där värdena skapas. 

Spridning av mikroplaster ut i våra vattendrag kommer delvis från vardagliga 

aktiviteter som däckslitage, tvätt av textilier som innehåller syntetfiber eller 
hygienartiklar med mikroplastpartiklar. Centerpartiet vill att krav ställs så att alla 
företag inom EU fasar ut mikroplaster i hygienartiklar till år 2020. En källa till 

spridning av mikroplaster är konstgräsplaner. Det är viktigt att det görs en 
komplett m analys inför beslut om konstgräsplaner, lekplatser och andra 

anläggningar där plast- och gummimaterial förekommer och att förnybara och 
hållbara alternativ används i betydligt högre utsträckning. 
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2.1. Centerpartiet i Västernorrland arbetar för: 

• dubbelspår längs hela Ostkustbanan från Härnösand till Gävle 

 

• upprustning av Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele som säkrar 

godstrafik och på sikt möjliggör persontrafik 

 

• en fullgod Mittbana som möjliggör tågpendling Ånge-Sundsvall samt knyter ihop 

länet med en expansiv del av Norge 

 

• persontrafik även på stambanan mellan Örnsköldsvik och Umeå, den så kallade 

Gröna Linjen 

 

• utveckla länets flygförbindelserför att möta näringslivets behov 

 

• fossiloberoende och tillgänglig kollektivtrafik för ett ökat klimatsmart resande till 

arbete och studier 

 

• utbyggda gång- och cykelvägar och helhetslösningar för ökad tillgänglighet och 

säker cykling 

 

• mer pengar till vägunderhåll och särskilt till enskilda vägar som sköts av 

vägsamfälligheter 

 

• utvecklad infrastruktur för tankning av fordon med förnyelsebara bränslen till 

exempel el och biogas 

 

• att fastighetskatten på industri- och elproducerande fastigheter, till exempel 

vattenkraft, ska tillfalla den bygd där värdena skapas 

 

• att andelen lokalproducerade livsmedel ökar vid upphandling till kommunerna och 

regionen 

 

• att mat som serveras från offentliga kök ska lagas från grunden 

 

• att näringslivets kompetensförsörjning i länet säkras genom satsning på 

utbildning 

 

• satsningar på distansundervisning och -utbildning för att bredda utbud och 

tillgänglighet i hela utbildningskedjan 

 

• ett större fokus på entreprenörskap i yngre åldrar 

 

• satsning på entreprenörskap för kvinnor och nyanlända för att öka andelen 

egenföretagare i dessa grupper i länet 

 

• att en servicegaranti i kommuner och region införs. Företag ska prioriteras och ha 

snabb och enkel service vid kontakt med det offentliga. 

 

• nya lösningar för kommunal service, exempelvis genom digitalisering, 

närarbetsplatser och lokal samordning av offentliga verksamheter 

 

• att utveckla småskalig elproduktion. Det ska vara enkelt att bidra till sin egen 

elkonsumtion och kunna leverera överskottet ut på elnätet. 

 

• en giftfri vardag, i första hand i miljöer där barn och unga vistas 
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3. Trygghet i hela Västernorrland 

Stora insatser behövs för att säkerställa en långsiktigt hållbar välfärd. Det 
behövs en politisk kraft som konsekvent arbetar för alla människors rätt till 

grundtrygghet, hälsa och välbefinnande, som ser mångfald och valfrihet som en 
möjlighet, för ökad kvalitet i skola, vård och omsorg i hela Västernorrland. 

Det svenska välfärdssystemet är omfattande men samtidigt finns det stora 

luckor, också i vårt län. Brister i kvalitet och tillgänglighet i sjukvården, äldre 
som inte får bestämma själva i äldreomsorgen, barn och ungdomars psykiska 
hälsa, försämrad folkhälsa och allt fler som står utanför samhällsgemenskapen. 

Alla människor ska känna trygghet oberoende av var man väljer att bosätta sig i 

länet. Polisen behöver ökade resurser för att vara tillgängliga i alla kommuner. 

För Centerpartiet är folkhälsa grunden för en hållbar välfärd där vården ska 
finnas nära till hands. Primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet för 

alla och behöver därför stärkas. Den psykiska hälsan hos unga ska särskilt 
uppmärksammas. Ungdomsmottagningen har en viktig uppgift i det förbyggande 

arbetet, därför behövs både mer resurser och ett utvecklat samarbete mellan 
olika vårdgivare. Specialistvården ska erbjudas patientsäkert och av god kvalitet. 

Utvecklad samverkan mellan kommuner och region, offentliga och privata 
utförare, olika professioner inom vården, mellan sjukhus och mellan regioner 

behövs. Vården ska alltid vara lätt tillgänglig och utgå från individens behov, 
delaktighet och önskemål. En väg är att öppna upp vården för fler vårdgivare så 

fler människor kan få vård i rätt tid. 

Medarbetarna och dess kompetens är den viktigaste resursen i vården. Ett gott 
och nära ledarskap är en förutsättning. För att möta den ökade efterfrågan som 
finns på hälso- och sjukvård behöver vård på distans vidareutvecklas och införas 

på nya områden. Utöver minskad restid och positiva miljöeffekter leder vård på 
distans inte minst till en mer nära och jämlik vård. Detta är nära vård för 

Centerpartiet. 

Västernorrland står inför stor kompetensbrist såväl inom vård och omsorg som 
inom industri och teknik. Vår region behöver inflyttning. Alla människor, oavsett 

varifrån de kommer, bidrar med sin kompetens och berikar vårt län. 
Centerpartiet har en rad förslag på hur region och kommun kan arbeta med 
nyanlända i fråga om kunskaper som svenska språket, samhället och arbetslivet 

samt hur man validerar kunskap och yrkeserfarenheter från hemlandet. Ska vi 
lyckas behövs regelförenkling och utvecklat samarbete mellan olika offentliga 

aktörer, näringslivet och civilsamhället. 

För Centerpartiet är närhet och kvalitet från förskola till universitet grunden för 
det livslånga lärandet. Folkbildning med folkhögskolor och studieförbund är 

viktiga delar för en levande demokrati. Regionens satsning på professionell 
kultur genom t.ex Scenkonstbolaget lyfter vårt kulturliv. Kommunerna i vår 
region behöver stärka sitt samarbete på en rad olika områden och arbeta över 

gränserna. Till exempel kan kommunerna genom överenskommelser gemensamt 
erbjuda ett större utbud av utbildningar och specialiseringar.  
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3.1. Centerpartiet i Västernorrland arbetar för: 

• en öppenhet för en mångfald av utförare i välfärden 

 

• att fler privata utförare ska få möjlighet att driva verksamheter som sjukhus, 

vårdcentraler, skolor och förskolor i länet 

 

• att trygga akutsjukvården i hela länet, med tre sjukhus som utvecklas i 

samverkan med varandra och med övriga sjukhus i norra sjukvårdsregionen 

 

• att det ska finnas starka lokala ledningar vid våra sjukhus med tydliga mandat 

 

• att sjukhusen i länet kan drivas på entreprenad med uppdrag från såväl region 

som andra aktörer 

 

• att samverkan mellan kommun och region stärks för fungerande vårdkedjor och 

samordning av verksamheter 

 

• väsentligt mer resurser till primärvården och ett utvecklat vårdval 

 

• satsningar på förebyggande och hälsofrämjande arbete 

 

• ökad samverkan och särskilda satsningar för att främja ungas psykiska hälsa 

 

• satsningar på digitalisering, e-hälsa och en utvecklad vård på distans 

 

• ökad närvaro av polis i alla kommuner 

 

• möjlighet att utöva och konsumera kultur i hela länet 

 

• främja det lokala kulturlivet genom aktivt föreningsliv, lokala nätverk och 

studieförbund 

 

• en jämställd fördelning av kommunala och regionala stöd till de ungas fritids- och 

idrottsverksamhet 

 

• möjligheter för nyanlända barn och föräldrar till snabbare integration, exempelvis 

öppna förskolor och andra mötesplatser 

 

• stärkt samverkan mellan kommun, region, myndigheter, näringsliv och 

utbildningssystem för att nyanlända snabbare ska komma ut i arbetslivet och 

integreras i samhället 

 

• ökat bostadsbyggande i alla delar av länet och att trähusbyggande främjas 

 

• Främja alternativa boenden för äldre för att stimulera rörelse i bostadskedjan 
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4. Vården i Västernorrland 

Centerpartiet i Region Västernorrland om sjukhusen i Sollefteå, 
Sundsvall och Örnsköldsvik, Närvården i Härnösand, Livsstilsmedicin 
Österåsen och Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall samt 

samverkan med Mellannorrlands Hospice i Sundsvall och Norrlands 

universitetssjukhus i Umeå. 

4.1. Sjukhuset Sollefteå 

Sollefteå sjukhus är ett av tre sjukhus i Västernorrland och ska fortsatt vara en del av 

vården i länet. Centerpartiet är öppna för att utöka uppdraget från regionen till mer än 

dagens verksamheter vid sjukhuset. 

Centerpartiet vill se en lokal ledning med en närvarande chef för Sollefteå sjukhus med 

uppdraget att i samverkan samordna och utveckla verksamheten. Ett stärkt lokalt 

ledarskap är nyckeln till framgång och en entreprenör kan på ett bättre sätt än idag 

utveckla verksamheten vid sjukhuset i Sollefteå. 

Vid en entreprenad är Centerpartiets ambition att öppna upp för lösningar som sett till 

verksamhet och ekonomi möjliggör en patientsäker nystart av BB och akut kirurgi vid 

sjukhuset i Sollefteå. 

• Centerpartiet vill att Sollefteå sjukhus drivs på entreprenad med möjlighet till 

uppdrag både från Region Västernorrland och andra. 

4.2. Sjukhuset Sundsvall 

Sundsvalls sjukhus är ett av tre sjukhus i Västernorrland. Som länets största sjukhus 

sett till verksamhet och medarbetare så har sjukhuset en särskild uppgift att fylla som 

resurs i länets sjukvård och i norra sjukvårdsregionen, vilket förutsätter fortsatta 

strategiska investeringar och satsningar vid sjukhuset i Sundsvall. 

• Centerpartiet vill fortsätta med strategiska investeringar och satsningar vid 

Sundsvalls sjukhus. 

4.3. Sjukhuset Örnsköldsvik 

Örnsköldsviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Västernorrland. Centerpartiet är öppna för 

att utöka uppdraget från regionen till mer än dagens verksamheter vid sjukhuset. 

Centerpartiet ser positivt på ett utökat samarbete mellan sjukhusen i Örnsköldsvik och 

Umeå. 

Ett stärkt lokalt ledarskap med närvarande chefer är nyckeln till framgång inte minst för 

att lösa kompetensrekrytering och minska stafettberoendet. Även en öppenhet för andra 

aktörer och alternativa driftsformer kan vara vägen fram för att utveckla verksamheten 

vid sjukhuset i Örnsköldsvik. 

• Centerpartiet vill se en lokal ledning med en närvarande chef för hela 

Örnsköldsviks sjukhus med uppdraget att i samverkan samordna och utveckla 

verksamheten. 
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4.4. Närvården Härnösand 

Närvården i Härnösand är en viktig resurs för tillgänglighet till vården för unga, äldre och 

kroniker i närområdet. Det behövs en utvecklad samverkan mellan region, kommun och 

andra aktörer. Centerpartiet är öppna för en utvecklad närvård i länets kommuner. 

• Centerpartiet vill i samverkan med länets kommuner och andra utveckla 

närvården. 

4.5. Livsstilsmedicin Österåsen 

Österåsen är som en del av primärvården i Västernorrland landets enda landstingsdrivna 

hälsohem, därför vill Centerpartiet pröva en alternativ drift av verksamheten. 

• Centerpartiet vill att Österåsen fortsätter utvecklas som ett livsstilsmedicinskt 

center för regionen, norra sjukvårdsregionen och andra. 

4.6. Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall 

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall bedriver högspecialiserad vård för patienter 

som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård eller patienter med behov av 

psykiatrisk slutenvård. Fortsatta investeringar i verksamheten är angelägna och en 

öppenhet för alternativa driftsformer kan var en väg för fortsatt utveckling. 

• Centerpartiet vill att Rättspsykiatriska regionkliniken fortsätter utvecklas som en 

av landets främsta kliniker inom området. 

4.7. Mellannorrlands Hospice i Sundsvall 

Mellannorrlands Hospice är en stiftelseägd och icke-vinstsyftande vårdenhet, 

specialiserad på vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. 

• Centerpartiet vill i samverkan med länets kommuner utveckla samarbetet med 

Mellannorrlands Hospice. 

4.8. Norrlands universitetssjukhus i Umeå  

Norrlands universitetssjukhus i Umeå, NUS, är det största sjukhuset i norra 

sjukvårdsregionen. Sjukhuset ansvarar för högspecialiserad vård och service till närmare 

en miljon människor som bor på en yta som motsvarar över halva Sverige. 

Vidare är den decentraliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet helt avgörande för 

kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården i norra Sverige. 

• Centerpartiet vill att Norrlands universitetssjukhus utvecklas till ett av landets 

främsta universitetssjukhus. 
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