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Centerpartiet går till val under parollen, Närodlad Politik - med det
menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha
någon politik överhuvudtaget. Vår omsorg om miljön och att vi vill
ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt,
socialt och ekologiskt ser vi som en förutsättning för att utveckla
Umeå regionen.
Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de
centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt
och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall
vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. Därför tror vi att skolan blir bäst om det är kommunen som ansvarar för den. Att vi får fler
elever och föräldrar som är nöjda med utbildningen om eleverna själva
får välja skola. Att den som är gammal själv får välja äldreomsorg från
olika aktörer ökar mångfalden och ger nöjdare äldre.
Vi vet också att människor tillsammans kan göra många saker bättre
än vad en kommun eller ett landsting kan erbjuda. Vi kan se hur
byaföreningar kan bygga ut bredband på landsbygden på ställen där
kommunen aldrig skulle lyckas. Det finns exempel på byaskolor som
kommunen velat lägga ner men som nu drivs vidare av föräldrar. Ett
annat exempel på den kraft vi ser och vill se mer av är organisationen
Missing people som flera gånger lyckats hitta människor som gått
vilse snabbare än om man helt hade förlitat sig på de samhälleliga
resurserna.
Vi vill skapa ett samhälle som släpper fram det engagemang och
den skaparlust som finns hos varje individ, vi tror och vill att du
ska få ta ansvar och vara med och påverka.

I Sverige produceras fantastiska livsmedel, tack vare skickliga bönder
och stränga miljö och djurskyddskrav. Samtidigt importeras väldigt
mycket mat som är producerad på sätt som inte skulle vara tillåtet i
Sverige, det handlar om växter som behandlats med bekämpningsmedel och om djur som föds upp på sätt som inte är tillåtet i Sverige.
Användningen av antibiotika inom jordbruket i stora delar av Europa
är mångdubbelt högre än i Sverige, vilket innebär att vi får allt mer
antibiotikaresistenta bakterier, en enorm hälsofara för framtiden.
Här vill vi att kommunen ser till att vi slutar servera ”olaglig
mat” i kommunens verksamheter, vi vill att den mat som kommunen serverar till barn, elever och äldre skall vara producerade
med lika hårda villkor som den mat som produceras i Sverige.
Då ser vi till att våra barn och äldre serveras sund och säker mat
samtidigt som vi ger våra bönder en chans att konkurera på lika
villkor.

Eftersom Centerpartiet tror på att kloka beslut fattas nära
människor så är vi emot den maktkoncentration som nu sker i
Umeå. Vi har idag tre kommmundelsnämnder Holmsund/Obbola, Sävar
och Hörnefors. Var och en av dessa kommundelar är stora nog att vara
egna kommuner.
Kommundelsnämnderna ansvarar för Skola, Äldreomsorg, Kultur och
Fritidsverksamheterna och kan genom att vara nära medborgarna fatta
kloka beslut.
Vi vill behålla kommundelsnämnderna istället för som majoriteten
centralisera alla makt till stadshuset. Det gör att en person som bor i
Hörnefors och behöver ansöka om försörjningsstöd slipper ta bussen
in till Stadshuset.

Det är givetvis bra att Umeå växer, men vi får inte släppa fram byggande överallt. Den åkermark vi har i kommunen är en jätteviktig
resurs för framtiden både för produktion av mat men även energi.
Skall vi skapa ett hållbart samhälle så kan vi inte bygga bort denna
resurs. Så gärna fler bostäder men inte på åkermark!

Kollektivtrafik är ett utmärkt sätt att färdas och vi vill se fler som
nyttjar kollektivtrafiken. Därför vill vi att alla under 18 år skall
få åka gratis på bussarna i kommunen. Detta som ett sätt att
redan i unga år få in ett hållbart sätt att resa, dessutom försvinner
rätt så mycket bilskjutsande på detta sätt.
Barnen är vår framtid, men tyvärr är alldeles för många av
kommunens förskolor slitna och i dåligt skick.
Centerpartiet vill att barn och anställda skall vistas i en sund
och säker miljö utan gifter och annat som kan vara en fara.
Dessutom tror vi att trygga barn blir lyckliga barn, därför vill vi
minska barngrupperna i förskolan till max 15 barn per avdelning.

Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se/umea

