
vår väg: framåt!
Valet i höst är viktigare än på länge. Vi lever i en turbulent tid

där allt fler målar med svarta penseldrag - och då misstro
och främlingsfientlighet breder ut sig. Mer än någonsin behöver

vi stå för medmänsklighet, våga se möjligheter och tro på
människors drivkrafter. Det har blivit viktigare än någonsin

att ta ställning. För oss är svaret tydligt. Vi vill framåt.

För Skellefteå framåt.
Rösta på Centerpartiet!

www.centerpartiet.se/skelleftea



FRAMÅT!
SAMLA ALLA GODA KRAFTER

Gabriella Rymark (C)



LÅT VÅRT NÄRINGSLIV 
BLOMSTRA
I mitt Skellefteå skapas framtidens entreprenörer 
samtidigt som näringslivet utvecklas och växer. I mitt 
Skellefteå ska det vara enkelt och glädjefyllt att vara 
entreprenör och företagare. Centerpartiet vill skapa de 
bästa förutsättningarna för ett blomstrande näringsliv i 
ett livskraftigt Skellefteå. Vi vill samla alla goda krafter. 
Vi vill framåt!



Tydliggör vad som är verksamhet och    
företagsamhet 
Kommunen ska vara stödtruppen, inte företaget. Överlåt 
till privata aktörer att ta hand om renhållning, camping, 
däckbyten, fotvård mm. Vi hjälps åt att betala skatt för 
att gemensamt finansiera viktig service, inte som verksam-
hetsbidrag för att konkurrera med skellefteborna själva. 

Öka andelen företagande kvinnor
Det är ju helt orimligt att inte ge hälften av alla entrepre-
nörer chansen bara för att företagande historiskt sätt har 
varit förbehållet männen. Skellefteå är byggt av entrepre-
nörer. Vi gör oss själva en björntjänst genom att inte 
aktivt jobba med kvinnors företagande. Där för vill vi verka 
för att öka andelen företagande kvinnor till rikssnittet.

SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ENTREPRENÖRER 
Genom att Skellefteås skolor har entreprenörskap på 
schemat. Genom att se till att eleverna får träffa och 
inspireras av företagare. Varje år under hela skoltiden. 
Nånstans där ute i ett klassrum sitter nästa Alvar Lindmark. 
Måtte hen få chansen att upptäcka det.   

LIKVÄRDIGA FÖRUTSÄTTNINGAR TILL FÖRETAG 
Skellefteå är mer än centrum på samma sätt som Sverige 
är mer än Stockholm. Här måste vi som vill ha tillväxt 
hjälpa varandra. Annars använder vi inte alla goda krafter.
Skelleftebygden är uppbyggd av entreprenörer. Och centrum 
av alla företagare som funnits runt om i regionen. Det 
har varit Skellefteås styrka och det kan vara vår framtid.    
Låt oss inte slarva bort det.  


