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det här vill vi göra!

Du läser just nu Centerpartiet i 
Sala kommuns handlingsprogram 
för 2018-2022. Det som står här 
vill vi genomföra om du och de 
andra väljarna i kommunen ger 
oss möjligheten. 

Handlingsprogrammet är med 
oss centerpolitiker genom fyra 
budgetprocesser, styr vad vi prio-
riterar och ger oss en möjlighet att 
bocka av de löften vi genomfört. 
Det är vårt viktigaste dokument!

Vill du att det som står häri ska 
bli verklighet? Rösta på Center-
partiet i valet 2018.

 

Framåt!
Sala kommun har ett utmärkt geo-
grafiskt läge för en hållbar tillväxt. 
Här finns ett varierande landskap, 
från Mälardalens öppna jordbruks- 
marker i söder till djup barrskog i 
kommunens norra delar.

Hela Sala kommun växer. Det 
ska vara möjligt att leva, bo, arbe-
ta och driva företag i hela kommu-
nen. Vi måste ta tillvara de stora 
och förnyelsebara resurser som 
finns inom vår kommun och vår 
region. På så vis kan vi få en till-
växt som är hållbar ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt.

Därför har vi satsat på att bygga 
skolor, inte bara inne i staden. 
Därför har vi satsat på det Gröna 
Kompetenscentrum som växer 
fram på Ösby. Därför satsar vi på 
att ge stöd till bredbandsutbyggna-
den och avgiftsfri kollektivtrafik, 
för att göra det möjligt att bo, 
leva och driva företag i hela Sala 
kommun. 

För att allt vi vill göra ska kunna 
vara möjligt så är det nödvändigt 
med en långsiktigt hållbar och 
stabil kommunal ekonomi. Där-
för är det viktigt att hushålla med 
skattepengarna, och våga satsa på 
sådant som ger effektivitet på lång 
sikt.

För oss centerpartister är det 
självklart att människor själva ska 
få bestämma över sina liv. Vi tror 
att det allra bästa är om beslut fat-
tas nära de människor som berörs 
av besluten – eller direkt av dem 
själva. 

Det är 
Närodlad 
Politik!

Anders Wigelsbo, kommunalråd



Låt inte Sala klyvas
Det går bra för Sverige, och det 
går bra för Sala kommun. Landets  
välstånd växer, men alla får inte 
samma chans. Det finns en tudel-
ning och en klyvning som skär 
igenom samhället. Centerpartiet 
vill vända den utvecklingen. Det 
gör vi genom att inte blunda för 
de problem som finns utan istället 
ta oss an utmaningarna och arbeta 
aktivt för att finna lösningar.

Kompetensbrist är vårt stora 
problem framöver. Det behövs ar-
betskraft, både inom kommunens 
verksamheter men också inom det 
privata näringslivet. Om vi lyckas 
lösa matchningen mellan de som 
står utanför arbetsmarknaden och 
de lediga jobben så kan vi hantera 
efterfrågan på arbetskraft. Detta 
är viktig för såväl de nyanlända 
som kommer till vår kommun 
som för personer som på grund av 
funktionsvariationer eller andra 
orsaker står långt ifrån arbets-
marknaden.

För oss i Centerpartiet är det 
viktigt att alla ska ha möjlighet att 
bidra i samhället och på arbets-
marknaden.

Att etableringen av nyanlända i 
vårt samhälle fungerar är en avgö-
rande framtidsfråga för oss i Sala 
och för hela Sverige bl.a. för att 
lösa behovet  av arbetskraft inom 
både de privata företagen och den 
offentliga sektorn.  

Vi vill
• Förbättra integrationen av 
nyanlända genom att bl.a. satsa på 
språkundervisning för att förbättra 
förutsättningarna för etablering på 
arbetsmarknaden.

• Ta vara på studieförbunden och 
det civila samhället som en resurs 
i integrationsarbetet.

• Fördela försörjningsstödet  
mellan båda parter i en familj.

• Samarbeta med näringslivet 
för att skapa förutsättningar för 
praktikjobb.

Jobben skapas i de små företagen
I Sala kommun finns över tvåtu-
sen företag. Mer än hälften av 
företagen finns på landsbygden 
och många av dem inom de gröna 
näringarna. 

Centerpartiet har en övertygelse 
om att det finns en utvecklings-
kraft i hela kommunen, givet att 
människor får rätt förutsättning-
ar. Livsvillkoren ser dock olika 
ut i olika delar av vår kommun, 
landsbygden och staden har olika 
utmaningar. För att Sala kommun 
ska må bra behöver människor i 
hela kommunen ha möjlighet att 
bidra.

Arbetet med ett gott företags-
klimat är avgörande för jobben. 
Goda förutsättningar för före-
tagande i hela kommunen är ett 
måste för att fler företag ska vilja 
etablera sig i Sala kommun, och 
för att våra företagare ska våga 
satsa på att starta nytt och växa. 

Småföretagen är våra jobbska-
pare, här skapas fyra av fem nya 
jobb. Därför vill Centerpartiet 
fortsätta arbetet med att göra 
företagarnas villkor bättre i hela 
kommunen.

Vi vill 
• Bygga upp ett Grönt  
kompetenscentrum på Ösby.

• Fortsätta satsa på ett förbättrat 
företagsklimat bl.a. genom ett  
bättre bemötande i kontakterna 
med kommunens verksamheter 
som ska underlätta att göra rätt.

• Ha en dörr in för företagens 
kontakter med kommunen.

• Erbjuda de lokala företagen 
stöd och råd inför upphandlingar.

• Satsa på besöksnäringen som 
är en växande näring.

Sture Johansson, kommunfullmäktigekandidat

Gröna näring-
arna för sala 
framåt!



Du ska känna dig trygg hela livet
En av kommunens huvuduppgifter 
är att ansvara för vård och om-
sorg. Det handlar bland annat om 
äldreboenden, särskilda boenden 
och hemtjänst. En annan uppgift 
är att ge stöd till särskilt utsatta 
personer.

För Centerpartiet är det viktigt 
att det finns tillgång till service 
oavsett var i kommunen man bor. 
Därför vill vi arbeta för fler trygg-
hetsboenden i hela kommunen. 

Det är också viktigt med val-
frihet. Vi tror att det bästa är om 
människor själva kan påverka sin 
vardag, och välja vem som ska 
utföra en tjänst. 

Kvinnojouren spelar en stor roll 
för tryggheten för utsatta kvinnor 
i vår kommun. Kommunens stöd 
till kvinnojouren måste stärkas 
och samarbetet mellan kommu-
nen, kvinnojouren och brottsoffer-
jouren fördjupas.  

Räddningstjänsten har en be-
tydelsefull roll för att hantera 
bränder, trafikolyckor och andra 
krissituationer. Vi måste därför 
förstärka deltidsbrandkåren i 
Hedåker, Möklinta och Ransta. 
Dessutom behöver vi arbeta aktivt 
för en ökad polisiär närvaro i vår 
kommun för att både kunna arbeta 
brottsförebyggande och hantera 
brott. 

Du ska känna dig trygg hela livet

Vi vill
• Att alla ska ha nära till vård 
och omsorg.

• Ha olika boendeformer med 
hög tillgänglighet, för att ge 
människor valfrihet i sitt boende 
och i valet av service. 

• Bygga ett nytt vård- och om-
sorgsboende och ha trygghets- 
boenden i hela kommunen.

• Utveckla ledarskapet för att 
Sala kommun ska bli en bättre 
arbetsgivare. 

• Satsa på heltidstjänster och ta 
bort delade turer samt satsa på 
kompetensutveckling av persona-
len inom äldreomsorgen.

• Stärka hemtjänstpersonalen 
för en tryggare hemtjänst av hög 
kvalitet.

• Att personalen inom såväl 
vård- och omsorgsboenden som 
förskola ska ha tillgång till arbets-
kläder. 

• Öka erfarenhetsutbytet mellan 
kommunens olika vård- och om-
sorgsboenden.

• Att tryggheten för de äldre ska 
öka genom att inte så många olika 
personal besöker den enskilde.

• Öka delaktigheten i vardagen 
för boende på omsorgsboendena 
och minska ensamheten genom 
bl.a. utökad daglig verksamhet.

• Erbjuda bra och närodlad mat 
lagad på plats.

• Ha en god samverkan mellan 
regionen och kommunen för en 
fungerande primärvård för att 
underlätta för patienterna.

• Säkerställa att alla som behö-
ver får fungerande vårdplaner och 
erbjuda palliativa samtal till de 
patienter som så önskar.

• Förstärka stödet till kvinno-
jourens och brottsofferjourens 
arbete.

• Förstärka deltidsbrandkåren i 
Hedåker, Möklinta och Ransta.

• Värna om möjligheten att 
Räddningstjänsten även i fort-
sättningen ska kunna få ingripa i 
väntan på ambulans (IVPA).

• Påverka staten för en ökad  
polisiär närvaro i vår kommun.

Carola Gunnarsson, riksdagskandidat

ordning  
och reda  
i ekonomin!



Aktivt miljö- och klimatarbete
Ett aktivt klimat och miljöarbete 
och en grön tillväxt är grunden för 
en långsiktigt hållbar positiv fram-
tid. En levande landsbygd är den 
främsta resursen i vår kommun för 
att nå en grön tillväxt. 

Det finns många intressanta 
områden i vår kommun där myn-
digheterna önskar göra naturreser-
vat. Vi tycker att det är viktigt att 
naturreservat i första hand bildas 
på kommunal eller statlig mark, 
eller mark som ägs av Svenska 
kyrkan. Om myndigheterna öns-
kar göra intrång på privat mark får 
det endast ske med markägarens 
godkännande och till en rimlig 
ersättning.   

Vi vill 
• Satsa på fler laddstolpar för 
elbilar.

• Uppmuntra privata och ideella 
initiativ för ökat samåkande via 
exempelvis bilpooler.

• Uppmuntra småskaliga pro-
jekt för utveckling av ett hållbart 
samhälle

• Att naturreservat endast ska 
få bildas på offentligt ägd mark, 

förutom där markägaren gett sitt 
godkännande och fått en rimlig 
ersättning för intrånget. 

• Att vatten ska användas på ett 
hållbart och uthålligt sätt.

• Arbeta aktivt för att kommunal 
åkermark inte ligger obrukad utan  
används för att producera livs-
medel eller foder till djur. 

• Att Grönt kompetenscentrum 
på Ösby ska samarbeta aktivt med 
lokala lantbrukare för gemensam-
ma utbildningar, praktikplatser 
etc.

• Öka andelen lokalproducerade 
livsmedel vid upphandling till 
kommunen för att gynna lokala 
företagare.

Fler bostäder och bättre kommunikationer
i hela kommunen
Sala kommun har aldrig tidigare 
haft så många invånare som idag. 
Det är glädjande att fler och fler 
väljer att bosätta sig i Sala. 

Vi behöver väl fungerande 
kommunikationer med tåg. Fler 
och snabbare tåg på Dalabanan 
är därför något som vi fortsätter 
att arbeta aktivt för. För många är 
dock den egna bilen det enda al-
ternativet. För andra kan buss eller 
cykel vara en möjlighet. Därför är 
vägnätets status av högsta bety-
delse för att det ska fungera att bo 
också på landsbygden. 

De enskilda vägarna betyder 
mycket för såväl boende och 
företagare i vår kommun som 
besökare. Vägsamfälligheterna 
gör ett stort jobb med att sköta de 
vägarna.

Vi vill
• Att det ska finnas samhälls- 
service i hela kommunen.

• Möjliggöra bostadsbyggande i 
hela kommunen genom att arbeta 
aktivt för fler aktörer på bostads-
marknaden.

• Fortsätta satsa på Dalabanan 
och förbindelsen Sala – Norrkö-

ping samt utveckla samverkan 
med Upplands Lokaltrafik och 
Dalatrafiken för en väl fungerande 
kollektivtrafik även mot Uppsala 
och Avesta.

• Få till en planskild järnvägs- 
korsning vid Strå och en övergång 
för cyklister och gående vid Rese-
centrum.

• Ha fler parkeringsplatser vid 
resecentrum.

• Ha avgiftsfri kollektivtrafik för 
alla inom kommunen.

• Att de vägsamfälligheter som 
svarar för vägunderhållet på de 
enskilda vägarna ges rimliga vill-
kor för att utföra sitt uppdrag. 

• Få till en bättre snöröjning i 
kommunen.

• Göra en trygghetskartläggning 
i kommunen för att identifiera  
platser som upplevs som otrygga.

• Arbeta fram flera detaljplaner 
för bostadsbyggande i attraktiva 
områden och ta fram tomter för 
nyetablering av verksamheter.

• Lägga ut mer av kommunens 
verksamhet på entreprenad, t.ex. 
grävning och sandning, för att 
gynna de lokala småföretagarna.Jenny Eriksson, kommunfullmäktigekandidat

skogen för 

sala framåt!



En lyckad skolgång är viktigast 
för framtiden
Den viktigaste faktorn för barns 
framtida hälsa är en lyckad skol-
gång. Det har stor betydelse 
genom hela livet. Att inte lyckas 
i skolan ökar risken för ohälsa, 
kriminalitet och utanförskap. 
Därför är kommunens arbete med 
barn och unga och deras skolgång 
så viktigt. 

Att ha närhet till väl fungerande 
skolor med hög kvalitet oavsett 
var man bor är en viktig del för 
att ge barn förutsättningar för en 
lyckad skolgång och skapa växt- 
kraft i hela kommunen. För att 
kunna upprätthålla hög kvalitet 
också i de mindre skolorna i kom-
munen är  digitalisering en väg.

Det är viktigt med valfrihet. Vi 
tror att det bästa är om människor 
själva kan välja förskola, skola 
eller gymnasium. Därför tycker 
vi att det vore bra om vi fick fler 
privata alternativ, så att det finns 
större valfrihet. 

Våra gymnasieskolor är mycket 
viktiga för att ge ungdomar goda 
förutsättningar för framtiden. Det 
är viktigt att ha ett bra och varie-
rat utbud av nationella program. 
Då kan företagen få arbetskraft, 
unga kan få jobb, och den som vill 
studera vidare får en god grund att 
stå på.

Vi vill 
• Arbeta aktivt för att rekrytera 
de bästa lärarna till Sala genom att 
vara en god arbetsgivare.

• Fortsätta att bygga om och 
bygga nya, ändamålsenliga och 
flexibla skollokaler.

• Att integrationsfrågan ska vara 
en viktig faktor vid planering av 
nya skollokaler och dess place-
ring.

• Behålla skolorna på lands- 
bygden och ha ett fritt skolval.

• Fortsätta arbeta för ökad stu-
diero för våra elever.

• Arbeta för att alla elever ska nå 
kunskapskraven genom att sätta in 
rätt stöd i rätt tid vid behov.

• Satsa på åtgärder mot psykisk 
ohälsa bland barn och unga.

• Att det ska finnas fler privata 
alternativ inom förskola/skola för 
ökad valfrihet.

• Att el- och fordonsprogrammen 
ska förläggas till Ösby Natur-
bruksgymnasium för att få bättre 
möjligheter att utveckla utbild-
ningen. 

• Att den pedagogiska persona-
len ska få utbildning kring digitala 
hjälpmedel. 

• Att IT-stödd distansundervis-
ning ska kunna användas som ett 
komplement vid behov.

• Fördjupa samarbetet med 
Mälardalens högskola och andra 
lärosäten.

• Öka samverkan mellan skola, 
näringsliv och civilsamhälle.

• Satsa på utbildning kring entre-
prenörskap i skolan. 

• Att skolan ska delta aktivt i 
verksamheten med UF-företagen.

• Verka för att bredda utbudet i 
Kulturskolan och ha mer kultur 
redan i förskolan. 

• Utreda avgiftsfri Kulturskola.

En lyckad skolgång är viktigast 
för framtiden

Anna Gillerblad, vice ordförande i  
Skolnämnden



Ett rikt kultur- och fritidsliv för alla

Kultur- och fritidsaktiviteter är 
viktiga delar för att en kommun 
ska vara attraktiv. För många 
människor företagare är möjlighe-
ten till kultur- och fritidsupplevel-
ser en viktig faktor när de väljer 
var de ska bo eller etablera sig. Ett 
rikt kultur- och fritidsliv är också 
viktigt för både fysiskt och psy-
kiskt välmående. 

Kultur- och fritidsaktiviteter 
finns i många former och drivs av 
olika aktörer. Kommersiella aktö-
rer, ideella föreningar och kom-
munen kompletterar varandra och 
bidrar på olika sätt till ett varierat 
utbud av aktiviteter och nöjen.

Sala kommun har ett fantastiskt 
föreningsliv, som vi vill ta vara på  
och ge förutsättningar att utveck-
las. Det finns en kraft i civilsam-
hället som vi vill ska känneteckna 
Sala kommun också framöver. 
Föreningslivet och samlingslokal- 
organisationerna spelar en stor 
roll för att skapa mötesplatser för 
människor och värna det demo-
kratiska samhället. 

Vi vill
• Fortsätta satsa på Lärkanområ-
det, utveckla Måns Ols-området 
och gå vidare med planerna på en 
skatepark i Stadsparken.

• Stödja och förenkla etablering-
en av fler ställplatser för husbilar 
både i staden och på landsbygden. 

• Utveckla lekplatserna runt om i 
kommunen.

• Ge stöd till badplatserna runt 
om i kommunen och utveckla och 
ordna nya kanotleder. 

• Utveckla utomhusgym och 
vandringsleder runt om i kommu-
nen. 

• Satsa på meröppna bibliotek 
för ökad tillgänglighet och behålla 
de mindre biblioteken och bok-
bussen för att ha en bra service 
också på landsbygden och i olika 
stadsdelar.

• Utveckla idéburen ungdoms-
gårdsverksamhet på landsbygden 
genom samverkan med den kom-
munala fritidsgården i Sala. 

• Öppna ett polismuseum med 
bl.a. material från Salaligan. 

• Utveckla dialogen med Sala 
kommuns föreningsliv och stärka 
stödet till föreningslivet, bl.a. via 
studieförbunden. 

• Göra en översyn av förenings-
bidragen med syfte att göra dem 
tydligare och mer transparenta 
samt tydliggöra stödet till fören-
ingsdrivna samlingslokaler.

• Utveckla Blå Salen till en kul-
turell och demokratisk mötesplats

• Verka för ett mer jämställt kul-
tur-, fritids- och föreningsliv.

• Verka för mer jämlika förut-
sättningar för utövare inom och 
mellan olika idrotter.

Ett rikt kultur- och fritidsliv för alla

Anders Westin, vice ordförande i  
Kultur- och fritidsnämnden

Ungdoms-
gårdar  
på lands-
bygden!



4 av 5 jobb 
skapas av 
småföreta-
gare

trygghet 

 i hela 

kommunen

centern 
för sala 
framåt

Christer Gustafsson,  

kommunfullmäktigekandidat

Tobias Karlsson,  

kommunfullmäktigekandidat

Gustaf Eriksson, kommunfullmäktigekandidat

Vill du veta mer?
Vill du diskutera en fråga? Undrar du 
vad vi tycker om något? Kontakta gärna 
någon av våra kandidater.

Kommunvalet
Anders Wigelsbo
0224-74 71 00
anders.wigelsbo@centerpartiet.se

Landstingsvalet
Barbro Larsson
070-880 30 30
barbro.larsson@centerpartiet.se

Riksdagsvalet 
Carola Gunnarsson
070-242 69 65
carola.gunnarsson@centerpartiet.se

Centerpartiets kommunala handlingsprogram 
fastställdes på medlemsmöte i juni 2018 


