
 

  

 

 

 
  

 



Vision 

Centerpartiet har en vision för Sverige, som ett företagsamt, grönt, 

tryggt och öppet samhälle byggt underifrån. Sverige ska vara landet 

där var och en kan förverkliga sina drömmar, enskilt eller 

tillsammans med andra. Här ska människor inte känna några  

gränser eller uppleva att man hindras från att uppnå sina mål.  

Sverige ska sjuda av kreativitet och lust att förändra och påverka.   

I Boxholms kommun finns alla grundförutsättningar för ett bra 

samhälle. 

Vi ser därför positivt på vår kommun. Det är viktigt att hela  

kommunen kan utvecklas, leva vidare och erbjuda grundservice. 

Vi vill slå vakt om gröna näringars roll som servicebärare på  

landsbygden och ger dessa förutsättningar att utvecklas ytterligare. 

Det lokala näringslivet med många småföretag är en stark grund för 

framtida utveckling. Här skapas 4 av 5 nya jobb. Det finns goda 

möjligheter för naturnära boende inom hela kommunen. 

Boxholm behöver ett nytt ledarskap 

Centerpartiet vill ersätta ”nån-annan-ismen” där någon annan  

förväntas ta ansvar för dig. Vi vill föra en politik som låter alla ta 

ansvar för sitt liv och tillsammans med andra forma sin framtid.  

Vi måste våga släppa loss den kunskap som finns hos våra  

kommuninvånare. 

  



Ett tryggt och hållbart samhälle 

Ett tryggt samhälle hjälper människor att bli starka individer som 

vågar ta ansvar.  

Kvinnor och män, oavsett ursprung, ska ha lika rättigheter,  

skyldigheter och möjligheter. Ett tryggt samhälle ger barn trygga 

uppväxtvillkor.  

Centerpartiets mål är nolltolerans mot kriminalitet. Bra polis-

bemanning, ett gott samarbete och samordning mellan polis och 

övriga aktörer är en av de viktigaste åtgärderna för minskad  

vardagsbrottslighet.  

Ekonomin måste alltid utgå från att vi hushållar med våra resurser. 

En ekonomi i balans och en produktion som tar hänsyn till miljö och 

människor ger långsiktigt goda villkor för Boxholms kommun.  

Centerpartiet vill att vår mat ska vara hållbart närproducerad och 

säker.  

Centerpartiet i Boxholm arbetar för:  

 Att människor behandlas lika och har samma värde oavsett 

ursprung. 

 Att samverkan mellan sociala myndigheter och skolan  

utvecklas. 

 Ökad närvaro av polis i vardagen. 

 Att våra naturresurser skall brukas men inte förbrukas. 

 Att kommunens måltider ska tillagas av närproducerade  

varor. 

  



Leva och bo i Boxholm 

Människors välbefinnande skapas genom helheten i deras liv. 

Vardagens uppgifter behöver brytas med kulturella upplevelser. Att 

barn och ungdomar tidigt ges möjligt uppleva kultur och natur bidrar 

till deras utveckling genom hela livet. Det breda föreningsliv som 

finns i Boxholms kommun är värdefullt för invånarnas välbefinnande. 

Bra kommunikationer är nödvändiga för kommunens långsiktiga 

utveckling. Det gäller allt från vägar och järnvägar till bredband. 

Genom ett väl utbyggt fibernät skapas förutsättningar för företag 

och enskilda att kunna verka i hela kommunen.  

Centerpartiet vill skapa ett välkomnande och stimulerande 

företagsklimat i hela kommunen som leder till fortsatt ökad 

inflyttning. Vi vill underlätta för företag att etablera sig och därmed 

skapa arbetstillfällen i hela kommunen. Det privata näringslivet  

har en viktig roll för att motverka ungdomars arbetslöshet. 

 

Det är lokalt i Sveriges kommuner som mest kunskap kring 

etablering och integration finns. I det lokala arbetslivet finner de 

flesta nyanlända ett jobb och på den lokala bostadsmarknaden ska 

de bilda sig sitt nya hem.  

Centerpartiet i Boxholm arbetar för att: 

 Boxholms kommun skapar goda förutsättningar för 

bostadsbyggande och företagsetablering i hela kommunen. 

 Utbyggnad av kollektivtrafik och samordning mellan närtrafik 

och samhällsresor fortsätter. 

 Stärka och förbättra vägstandarden i kommunen. 

 Öka kommunalt etableringsansvar för nysvenskar. 

 Lyfta frågan om lokal demokrati och medborgarnas 

påverkansmöjligheter i kommunen. 

 Samverkan mellan den regionala kulturen och det lokala 

kulturlivet ökar.  



Förskola, grundskola och fortsatt utbildning 

Skolan ska vara en trygg miljö där man lär ut och förväntar sig 

ömsesidig respekt. Centerpartiet vill att skolorna i Boxholms 

kommun blir framgångsrika och präglas av ett starkt och tydligt 

ledarskap. 

Skola och förskola ska finnas nära familjerna. Centerpartiet anser 

därför att skolor och förskolor ska finnas i hela kommunen. Föräldrar 

behöver dessutom kunna utforma och välja barnomsorg så att 

vardagslivet fungerar. 

En framgångsrik skola måste möta varje elev från dennes 

förutsättningar och ge eleven möjlighet att utöva alla talanger, såväl 

teoretiska som praktiska.  

Centerpartiet betonar det livslånga lärandet. Under skolgången är 

kontinuerlig kontakt med näringslivet viktig. Ungdomars hobby är 

många gånger morgondagens yrken.  

Gymnasieskolan ska erbjuda både yrkesförberedande och 

högskoleförberedande program. Fler ingångar till yrkeslivet behövs.  

Centerpartiet i Boxholm arbetar för att: 

 Kommunen skall vara öppen för fler former av skola och 

förskola. 

 Barn ska ha nära till grundskola och förskola. 

 Öka kontakten mellan skola och näringsliv. 

 Kunna erbjuda en flexibel lärlingsutbildning. 

  



Seniorpolitik 

Centerpartiets närodlade politik innebär närhet till beslut och 

möjlighet att påverka sin egen vardag. För äldre människor innebär 

detta till exempel att man själv får välja vem som kommer hem och 

städar och utför andra tjänster i hemmet. Vi vill motverka 

generationsklyvning och fördomar mot äldre. 

Fler kan se fram emot att leva allt längre. Det gör att efterfrågan på 

olika boendeformer för äldre ökar – det är dags att bygga för äldre! 

Den digitala klyftan som utestänger många seniorer måste 

överbryggas. Allt fler funktioner och tjänster i vardagslivet blir 

digitala.  

Centerpartiet i Boxholm arbetar för att: 

 Byggande av trygghetsboenden och seniorlägenheter ska 

kunna ske i hela kommunen. 

 Äldre ska få möjligheter att välja till och välja bort vilka som 

utför vård och omsorg. 

 Behålla trygghet och kvalitet inom omsorgen för äldre och 

funktionsnedsatta. 

 Ge föreningar och organisationer ökade resurser att ordna  

IT-utbildningar och supporttjänster specifikt för seniorer. 

 

 

 

 

  



Nära Vård 

Den enskildes behov ska stå i centrum och styra vård och omsorg. 

Kvalitet handlar om god omvårdnad. Nära vård ska ges med värme, 

värdighet, integritet och kompetens.  

Mer resurser behövs till insatser för barn och ungdomars psykiska 

ohälsa, till assistansersättning för funktionshindrade, demensvård 

och anhörigstöd. Den förebyggande hälsovården genom hela livet 

behöver utvecklas.  

 

Centerpartiet i Boxholm arbetar för att: 

 Alla -oavsett ålder- ska ges samma möjlighet till god vård 

och omsorg. 

 Fler aktörer och större valfrihet erbjuds i primärvården. 

 Stötta och utveckla värdefulla anhöriginsatser. 

 Alla ska erbjudas hälsokontroll vart 10:e år från och med  

30 års ålder och livet ut. 
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