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VÅRT HJÄRTA SLÅR FÖR HELA 
VÄNERSBORGS KOMMUN

Vänersborgs kommun ska vara en långsiktigt 
hållbar och attraktiv kommun. 
I Centerpartiets Vänersborg värnar vi om en 
sund kommunal ekonomi och vi prioriterar 
verksamheterna inom vård, skola och omsorg 
i HELA Vänersborgs kommun.

Centerpartiet står för att alla människor har lika rättigheter och skyldigheter, oavsett ur-
sprung, religion, kön eller sexuell tillhörighet. 
Vi fortsätter att vara rasismens och intoleransens tydligaste motståndare. 
När andra flyr från ansvar tar Centerpartiet ansvar för de som flyr. 
En migrationspolitik för medmänsklighet kombinerat med ordning och reda. Främlings-
fientlighet och slutenhet skall aldrig få styra Centerpartiets vägval och vi gör inte skillnad 
på människor som är på flykt. 

Centerpartiet är en tydlig röst för öppenhet, frihet och framtidstro för alla. 

Centerpartiet tror på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är 
därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Vi tror på ett gemensamt 
ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar.

FLER FÖRETAGARE FÖR VÄNERSBORGS BÄSTA
4 av 5 jobb skapas av småföretagare och är grunden till 
vår välfärd. Alla måste ges möjlighet, utifrån sina för-
utsättningar, att bidra till vårt gemensamma. Vi strävar 
efter att skapa en arbetsmarknad som tar tillvara varje 
individs unika kompetens. 
Vi ska stödja och medverka i omställningen till hållbart 
näringsliv och främja en jämställd och jämlik arbets-
marknad. Vänersborgs kommun ska vara en kommun 
som välkomnar och som underlättar för företagande. 

Därför vill vi:
 underlätta för företag som vill växa och anställa. Vänersborgs kommun ska tillhanda
 hålla och utveckla verksamhetsområden och industriområden. Tiden från ansökan till 
 beslut ska kortas.
 utöka koppling i grundskolan med näringslivet för att skapa förebilder och motivation, 
 såsom Farmertime och Ung Företagsamhet bl.a.
 utöka lokalproducerade livsmedel och fossilfri energi för miljöns skull och för att höja 
 beredskapsförmågan. Slå vakt om biogasen som en lokalproducerad resurs. 
 stöd fler innovationer inom gröna näringar, cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande. 
 FN:s globala mål skall förverkligas. 



TRYGGHET OCH OMSORG I HELA VÄNERSBORGS KOMMUN
Du ska känna dig trygg och säker var du än bor i Vänersborgs kommun. Tillsammans med 
polis och civilsamhället arbetar vi förebyggande med social inkludering och trygghetsin-
satser. 
Det innebär ett fokus på att motverka alla former av våld i nära relationer genom kvinno-
jourens arbete och utökad samverkan med civilsamhället. 
Trygghet för brukare av hemtjänsten måste säkerställas och att man på ålderns höst kan 
se framemot en trygg och nära vård. Detta skapar goda förutsättningar för att vårt samhäl-
le blir just den trygga plats vi alla vill ha.

Därför vill vi:
 ha ökad trygghetsbelysning och kameraövervakning på allmänna platser. 
 fortsätta det påbörjade arbetet med SENIOR i Vänersborg och UNGIVBG för att minska 
 ensamheten och erbjuda gemenskap.
 att man ska kunna välja var i kommunen man vill bo när man inte längre orkar bo kvar 
 hemma
 ha en ökad kontinuitet på hemtjänstpersonal för att brukare skall känna trygghet.

UTBILDNING OCH EN AKTIV FRITID ÄR DET BÄSTA FÖR 
VÄNERSBORGS KOMMUN
Den enskilt viktigaste faktorn för ett hälsosamt liv är fullföljda studier. Därför vill Center-
partiet utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Att arbeta för en likvärdig skola, 
där utbildning finns för alla, oavsett bakgrund. Fokus på tidiga insatser för att motverka 
skolavhopp och socialt utanförskap. I föreningar skapas gemenskap och motivation. Där-
för vill Centerpartiet fortsätta att utveckla föreningssamverkan och jobba för möjligheter 
till en aktiv fritid i HELA Vänersborgs kommun.

Därför vill vi:
 att alla barn skall ha likvärdiga möjligheter, utifrån sina förutsättningar, till en bra 
 förskola/skola, med utbudspunkter i HELA Vänersborgs kommun. 
 stimulera läsintresse och fysisk aktivitet från förskola till gymnasieskola.
 utöka föreningssamverkan och inför en avgiftsfri kultur- och musikskola.
 ha fokus på trygghet, motivation och lärande!



Håller du med? Bli medlem!
Swisha 150 kr till 123 421 85 33. 

Skriv personnummer och mejladress.

Intresserad av att veta 
mer om vår politik?

Scanna QR-koden!

I SEPTEMBER VÄLJER DU
Centerpartiet vill staka ut en hoppfull väg framåt för ett 

Vänersborg som håller ihop, som utvecklas i samklang med miljö 
och natur, som ser alla människor som individer med olika behov, 

som tror på företagande. Vi värnar om en sund kommunal ekonomi 
och vi prioriterar verksamheterna inom vård, skola och omsorg 

i HELA Vänersborgs kommun.

 

FÖR VÄNERSBORGS BÄSTA.


