
  

 

Centerpartiet 

för Skellefteå framåt 

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 och Västerbotten framåt. 
Rösta på Centerpartiet! 

 

 

 

Håkan Andersson (C) 

Kandidat till kommun- 

och landstingsfullmäktige 

Kontakt: 

Epost: hakan.andersson@centerpartiet.se  

Facebook: www.facebook.com/HakanAnderssonCenterpartiet 



 

regional jämlikhet 

Med regional jämlikhet menar jag att hela länet och hela 

kommunen ska få utvecklas efter sina förutsättningar och 

möjligheter. Allt fokus i länet får inte ligga på Umeå. Vi ska 

jobba för hela länet och hela kommunen. Det handlar om 

att se möjligheter i städer, tätorter och landsbygder. Det 

betyder bland annat att vi ska ha nära vård, bra 

infrastruktur och näringslivsutveckling i hela länet och hela 

kommunen. 

Bättre villkor i vård och omsorg 

En nyckelfråga för vård och omsorg är att behålla och 

rekrytera kunnig och engagerad personal. Brist på personal 

kan leda till inställda operationer, dyra hyrlösningar, färre 

vård- och boendeplatser samt långa köer. Därför brinner 

jag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor inom vård och 

omsorg. Det måste bli möjligt att jobba inom vård och 

omsorg utan att riskera den egna hälsan. Sjukfrånvaron 

måste ner till rimliga nivåer. Det måste bli möjligt att jobba 

heltid till man når normal pensionsålder. Övriga villkor 

måste likna villkoren hos andra yrken. 

Jämställd jämställdhet 

Jag vill ha ett jämställt samhälle. Det är ett skäl till att jag 

jobbar för bättre villkor inom vård och omsorg. Min tanke 

är att utvecklingen mot ett jämställt samhälle går snabbare 

om vi även ser att ibland är det pojkar och män som ges 

sämre förutsättningar. För mig handlar jämställdhet om att 

varje individ ska ha möjlighet att göra sina egna livsval 

utan att vara styrd av traditioner och normer kring vad som 

är manligt eller kvinnligt.  

Vem är jag och vad vill jag? 

Uppväxt på en liten bondgård i Kusmarksliden. Jag och min 

sambo har tre vuxna barn och två barnbarn. Jag jobbar 

med digitalisering inom gruvindustrin. Tidigare jobbade jag 

med utveckling av mobiltelefoni. Mina nuvarande politiska 

uppdrag är socialnämnden och kommunfullmäktige. Jag är 

fackligt engagerad och har varit engagerad i idrottsrörelsen. 
 

I landstinget vill jag jobba för en nära och tillgänglig vård. 

Nyckelordet är tillgänglighet. Vården ska finnas så nära 

människorna som praktiskt möjligt. När det är svårt att ha 

den i fysisk närhet ska modern teknik öka möjligheten till 

vård på distans. Långa väntetider för vård är vanvettigt 

både för människor och ekonomi. 
 

Kommunalt vill jag jobba med äldrefrågor, funktionsrätt 

samt modena lösningar för att rädda klimat och miljö. 


