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Nytt ledarskap tar                     
Uddevalla framåt 



Ett fritt och tryggt samhälle 
Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för 
Centerpartiets politik. Vi står för verklighetsförankring och  
vill ge lika förutsättningar för alla.  

Centerpartiet står för att alla människor har samma rättigheter och värde, 
oavsett ursprung, religion, kön eller sexuella tillhörigheter. Dessa värden har 
under ett antal år varit självklara för oss i Sverige och i andra länder. Ingen  
ska behöva känna rädsla för att utöva sin religion i Sverige. Alla ska känna 
samma trygghet i sina hem, på jobbet och i det offentliga. Tryggheten i 
samhället är viktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En grön kommun 
Uddevalla ska gå i en tydligare 
riktning mot ett hållbart samhälle! 
Kommunen ska vara en föregångare i 
miljöarbetet. Vi ska genomföra 
åtgärder så vi kan nå målen om en 
fossilfri kommun 2030. Vi vill att det 
ska vara lätt att göra rätt. Förnybar 
energi, energieffektiva lokaler, 
miljövänligt material och bostäder ska 
vara framträdande i ett hållbart 
samhällsbygge. Framtida 
bostadsområden ska byggas i trä där 
det är möjligt.  
 
Uddevalla ska vara en kommun som 
välkomnar företag och som 
underlättar för företagare. Tiden från 
ansökan till beslut och tillstånd som 
behövs för att driva företag ska 
kortas, Handel, industri och andra 
verksamheter ska kunna utvecklas i 
hela kommunen. Genom ett positivt 
bemötande och snabb handläggning 
ges förutsättningar både för befintliga 
företag att växa och för nya att 
etablera sig. 

Laddningsstationer för både  
bil och cykel ska finnas med som krav 
i planeringen av nya bostäder och 
lokaler. Vi vill bygga fler publika 
laddningsstolpar så att turister och 
förbipasserande svänger av E6:an. 
Samtidigt som bilen laddas så passar 
man på att besöka Uddevalla. 

Vi vill skapa miljöer med en 
hälsosam, giftfri och fossil oberoende 
vardag. 

Det är viktigt att säkerställa ett 
heltäckande mobil- och fibernät i hela 
kommunen för framtida digitalisering 
av bl.a. vård och omsorgstjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Att det byggs fler små hyresrätter och bostadsrätter i hela kommunen 
 Återinföra kvällsbussar till t.ex. Ljungskile 
 Underlätta byggandet på landsbygden 
 Fortsätta satsa kraftfullt på utbyggnad av fiber  
 Prioritera säkra gång- och cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter  
 Att kommunen fortsätter utveckla mark för företag i alla kommundelar 
 Inför fler publika laddningsstationer för bilar och cyklar 
 Fler solceller installeras på kommunala byggnader 
 Fortsatt utbyte av fordonsflottan mot förnybara drivmedel 
 Miljöfarliga ämnen i kommunens lokaler kartläggs och miljösaneras med 

start i förskolan 
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 Öka inflytandet och medbestämmandet över hur och när hemtjänst ska 
utföras 

 Fokusera på ungdomars psykiska mående med tidiga och snabba insatser 
och ett systematiskt arbete för att förebygga självmord 

 Utöka möjligheten att få läkarbesök i hemmet ”mobila team” till att gälla 
dygnet runt 

 Bygga ut barn- och ungdomspsykiatrin. Så du ska få träffa en 
psykiatriundersköterska inom 3 veckor 

 Öka antalet trygghetsboenden och mötesplatser för äldre 
 Att kommunen ska vara en föregångare och anställa fler personer med 

funktionsnedsättningar 

Vård och omsorg nära dig 
Vård och omsorg skall präglas av 
omtanke, värdighet integritet och 
egna val. Äldre skall känna trygghet 
och veta att de får den vård och 
omsorg de behöver med god kvalitet. 
Vård och omsorg skall vara 
gemensamt finansierad men med en 
mångfald av utförare. Självklart skall 
man kunna välja vem man vill ha 
hemtjänst utförd av och ha stort 
inflytande på hur och när insatserna 
skall utföras. 

 

 

 

 

 

 

Möjligheterna att på ålderns höst 
själv kunna välja var och hur man vill 
bo skall förbättras. Olika slag av 
senior- och trygghetsboende skall 
finnas i kommunens olika delar. 
Mötesplatser dit alla seniorer och 
andra, kan träffas för att umgås och 
delta i olika aktiviteter skall 
utvecklas. Detta bör ske genom 
samverkan mellan kommunen och 
olika ideella krafter.  

 

 

 

Allt fler unga mår sämre psykiskt. 
Detta måste vi fokusera på genom 
tidiga och förebyggande insatser. 
Samverkan mellan elevhälsovården, 
primärvården och barn- och 
ungdomspsykiatrin förbättras och 
väntetiderna minimeras. Ett 
systematiskt arbete för att förebygga 
självmord skall finnas i skolan.  

Det förebyggande sociala arbetet 
skall intensifieras, liksom det 
drogförebyggande arbetet, för att 
hindra ungdomar från att komma på 
fel väg i livet. 

Vi måste minska utanförskapet 
och öka delaktigheten för människor 
med olika slag av funktionshinder 
eller psykiska problem.  

För bra kvalité inom omsorgen 
krävs kunnig och engagerad personal. 
Kommunen måste erbjuda 
fortlöpande kompetensutveckling för 
att bli en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunen ska använda digital 
teknik så att den ger dig möjlighet till 
ökad trygghet, högre kvalité och 
frihet. Den bidrar till att kompetens 
och resurser används effektivt.  
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Ett kreativt kultur och föreningsliv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddevalla ska vara en kommun där 
invånarna har goda möjligheter till ett 
aktivt liv. Kultur- förenings- och 
idrottssatsningar ska vara jämställda. 

Centerpartiet anser att det måste 
finnas ett utrymme för alla ungdomar att 
umgås och utvecklas utan påverkan från 
vuxenvärlden. Därför vill vi bygga ett 
ungdomens hus där det finns möjlighet 
till kultur och föreningsliv i centrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddevalla är en kommun som satsar 
stora resurser på idrotts- och 
fritidsanläggningar. Trots detta är 
kapaciteten otillräcklig. Det är viktigt att 
planeringen för nya anläggningar 
möjliggör enkel utbyggnad när det krävs. 
Därför behövs en långsiktig planering av 
Rimnersområdet för framtida 
idrottsanläggningar. 

Det ska vara nära till idrottsplatser och 
motionsspår, viktigt att stötta 
föreningarna i hela kommunen. Barn och 
ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter 
att ta sig till kultur- och fritidsaktiviteter 

 

 

 

 

 Att näridrottsplatser och motionsspår ska finnas i alla kommundelar 
 Att det byggs ett ungdomens hus i centrum 
 Att kulturskolan bör ge plats för fler och mångfalden måste öka ytterligare, 

låt studieförbunden och andra aktörer också vara en del av en växande 
kulturskola 

 Förbereda för utbyggnad av Rimnersområdet  
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 Att Uddevalla ska vara en öppen och trygg kommun för alla 
 Samarbetet mellan näringsliv och civilsamhället ska stimuleras för att 

skapa jobb 
 Boende miljöerna ska planeras för maximal trygghet, där aktiviteter och 

mänsklig närvaro ska präglas dygnets vakna timmar 
 Att tunnlar, pendelparkeringar och andra mörka områden blir bättre 

upplysta och upplevs trygga. 
 Att gator och torg har en god tillgänglighet för kommunens alla invånare 
 Fortsätta stötta grannsamverkan genom samarbete med boende, polis och 

försäkringsbolag 
 Att kommunen uppmuntrar bostadsbolagen i kommunen att införa 

Huskurage – en metod för att minska våld i nära relationer 

 

Ett öppet och tryggt Uddevalla

 
Att känna sig trygg i sin närmiljö är 
en fråga som Centerpartiet prioriterar! 
Det ska kännas lika säkert att vandra på 
kvällarna, som det gör på dagen i vår 
kommun. 

Alla ungdomar måste känna att 
kommunen bryr sig om dem och stöttar 
dem in i förenings- och arbetslivet. Ett 
jobb är den viktigaste vägen in i vårt 
samhälle, både för ungdomar  
och nyanlända. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi får inte låta Uddevalla klyvas. Vi 
måste motverka klyftan mellan de 
som har jobb och inte har jobb, 
mellan landsbygd och stad, mellan 
nyanlända och infödda svenskar. 

Det förebyggande arbetet måste 
stärkas. Det kräver samarbete mellan 
kommunen och polisen för att i tid 
fånga upp de som är på väg in i ett 
destruktivt liv.  
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 Öka kontakten med arbetlivet i grundskola och gymnasiet 
 Stärka UF Företagens verksamhet, entreprenörskap ska vara ett naturligt 

förhållningssätt i skolan 
 Stärka kompetensförsörjning inom de gröna näringarna och andra bristyrken 

genom att utveckla vuxenutbildningen i kommunen ytterligare 
 Stärka lärarrollen genom högre lön, utveckla karriärtjänsterna och skapa 

förutsättningar för kvalitativ kompetensutveckling 
 Ha mindre administration och mer tid för undervisning 
 Stärka det pedagogiska ledarskapet för en bättre arbetsmiljö som ger goda 

resultat 
 Befintliga skolor på mindre orter och landsbygd skall behållas och utvecklas 
 Säkra kommunens behov av utbildningslokaler 

 

Vår Framtid sitter i skolbänken 
Utbildning är en av grundstenarna i 
vårt demokratiska samhälle. Lusten att 
lära läggs i förskolan och den 
pedagogiska omsorgen, där man tidigt 
får verktygen för att kunna utvecklas 
och våga vara nyfiken på livet.  

Vi vill ha en skola där varje elev ges 
rätt förutsättningar till att lyckas. Var du 
bor eller vilken bakgrund du har ska inte 
spela någon roll. Läraren är avgörande 
för elevens framgång, deras status 
måste höjas genom olika åtgärder.  

Ett tydligt pedagogiskt ledarskap är 
också viktigt så att lärare och elever får 
en bra och hållbar arbetsmiljö. När våra 
barn och ungdomar far illa är det 
särskilt allvarligt. För att förhindra det 

måste vi bli bättre på det preventiva 
arbetet. Det handlar om information, 
utbildning och resurser men också tidigt 
stöd till familjer som har behov av hjälp.  

Det måste också gå snabbare att få 
hjälp vid akuta situationer. Att skapa 
trygghet och studiero för våra barn är 
det viktigaste vi kan arbeta för.  

Vi måste ha utbildningar som leder 
till jobb. Skolan måste därför i större 
utsträckning samverka med samhälle 
och näringsliv så att utbildningar såväl 
praktiska som teoretiska är mer 
anpassade till arbetsmarknaden.  

Det är viktigt att trygga företagens 
kompetensförsörjning genom fler YH 
(Yrkeshögskola) utbildningar och tidig 
praktik. 

Vi vill göra Kulturskolan tillgänglig  
för fler och öka mångfalden bland 
elevgrupper. Ett annat mål är att få  
fler aktiva utövare. Likaså vill vi att 
kulturskolan samverkar med 
studieförbunden och andra aktörer.  
Fler scener för den fria konsten och 
teaterlivet ska finnas i hela Uddevalla.
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 Möjlighet till spridd bebyggelse utanför planområden 
 Mark för livsmedelsproduktion skall inte ta emot avloppsslam 
 Kollektivtrafik med hög kvalitet. Utvecklad närtrafik i hela kommunen 
 Kommunen skall ha ett väl utbyggt nät av gång och cykelvägar 
 Bredbandsutbyggnaden ska fortsätta 
 Köpa in mer närproducerade livsmedel och köpa in livsmedel fritt från 

antibiotika.  
 Enskilda avlopp ska vara teknikneutrala 

Hela Uddevalla kommun ska utvecklas 
Möjligheten att bo och leva i mindre 
tätorter och glesbygd är ett 
grundfundament i vår politik.  

Det skall finnas likvärdiga 
förutsättningar att bo och driva företag 
oavsett var man bor i kommunen. Detta 
kräver tillgång till grundläggande 
samhällsservice. 

Goda möjligheter till etablering eller 
utbyggnad av lokaler för verksamheter 
skall erbjudas.  

Kollektivtrafiken ska stärkas och bli ett 
attraktivt alternativ till bilen vid 
arbetspendling. 
Säkra cykelvägar 
och gångvägar för 
barnen till och från 
skolan och till 
fritidsaktiviteter ska 
prioriteras. Vill vi 
höja standarden på Bohusbanan för 
snabbare förbindelser.  

Kommunen ska se positivt på spridd 
bebyggelse. Vi vill modifiera 
strandskyddsbestämmelserna. Bra 
samlingslokaler för det lokala förenings- 
och kulturlivet är ytterligare en 
förutsättning för en positiv utveckling, 
liksom en väl fungerande kollektivtrafik. 
Användningen av engångsmaterial i 
plast ska fasas ut och ersättas av 
förnybara material. 

 

 

 

 

 

 

 

De gröna näringarna ska ges goda 
förutsättningar att utvecklas. Åkerjorden 
är en viktig resurs för medborgarnas 
livsmedelsförsörjning.  

 

 

 

 

 

 

 
I de kommunala köken ska maten  
vara fri från antibiotika, 
bekämpningsmedel och andra ämnen 
som kan vara skadliga för oss på lång 
sikt. Vi måste gå från att se på maten 
som serveras i kommunens verksamhet 
som kronor och ören till att se kvalitet, 
djurskydd och biologisk mångfald på 
landsbygden. Vi måste ställa högre krav 
och göra bättre upphandlingar på de 
livsmedel som vi köper in. Inköpen ska 
vara närproducerade i den mån det går. 
Vi vill förbättra hela måltidsupplevelsen 
för unga och äldre.  
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 Utveckla mötesplatser där människor med olika bakgrund möts och lär 
känna varandra. Mötesplatser som välkomnar alla och är öppna flexibla och 
lättillgängliga. 

 Tillsammans med näringslivet och den idéburna sektorn arbeta för grupper 
som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller till exempel 
ungdomar, personer med funktionsnedsättningar och invandrare. 

 Kommunal verksamhet skall erbjuda fler praktikplatser och vara ett 
föredöme för hållbar integration. 

 Alla Yrkeshögskoleutbildningar ska utökas. 
 Se över reglerna för att kunna ge nyanlända (om ej har uppehållstillstånd) 

gymnasiekompetens när de är över 20 år. 
 Fler AFS (arbetsintegrerade sociala företag) i samverkan med kommunen. 

 

Utan invandring stannar uddevalla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uddevalla står inför stora utmaningar 
mot bakgrund av det utanförskap som 
skapats med de senaste fyra årens 
politik där framför allt invandrare och 
nyanlända som vill arbeta möts av 
ekonomiska och byråkratiska hinder. 

Möjligheterna att komma in på 
arbetsmarknaden måste förbättras 
genom en politik som gör det lättare att 
starta och driva företag och att anställa 
människor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyanlända skall inte fångas i 
byråkrati och bidragsberoende utan 
snabbt lotsas ut i företagande, skola och 
arbete. Många branscher har idag svårt 
att hitta medarbetare t.ex. äldreomsorg, 
skola och inte minst it-företag.  

Vi måste därför så snabbt som 
möjligt se till att nyanlända blir 
anställningsbara. Målet med 
integrationen måste vara att minska 
bidragsberoende och utanförskap och ta 
tillvara den potential som finns hos våra 
nya invånare. 
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FRAMÅT!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


