
ROBERTSFORS 

FÖR 
ROBERTSFORS KOMMUNS 

BÄSTA  
Vi vill göra det enklare för människor att bo och 

arbeta i hela kommunen.  



CENTERPARTIETS PRIORITERINGAR 

Vi vill att du ska kunna bestämma så mycket som möjligt över ditt eget liv 
så att du kan bygga din framtid i Robertsfors kommun. Vi vill att både 
tätorter och landsbygder ska utvecklas och att det ska vara attraktivt att bo 
och arbeta här. Vi behöver också bli fler i kommunen för att klara vår 
välfärd. Därför behöver förskola, skola, vård och omsorg fungera bättre. 
Centerpartiet vill se fler förskoleplatser i kommunen, särskilt i norra och 
södra delen. Föräldrar ska enkelt kunna lämna barnen på väg till jobbet 
(eftersom en så stor del av våra invånare pendlar ut ur kommunen till sina 
jobb). Centerpartiet tycker också att kommunen behöver bli en bättre 
arbetsgivare och prioritera arbetsmiljön för omsorgspersonalen så att vi 
kan behålla den personal vi har idag och dessutom anställa fler.  

Landsbygdsutveckling 
En av våra viktigaste frågor handlar naturligtvis om landsbygdens villkor 
och utveckling. Vår kommun är en landsbygdskommun mellan två större 
städer, och vi har möjligheten att utvecklas tillsammans med både Umeå 
och Skellefteå så att fler får upptäcka fördelarna med att bo i Robertsfors 
kommun. För att nå alla delar av vår kommun behöver vägar och 
kollektivtrafik bli bättre. Vi tycker att kommunen måste ta ett större ansvar 
kring de enskilda vägarna i kommunen. Dessa små vägar är viktiga för en 
trygg och fungerande samhällsservice, dessutom används de ofta av tung 
trafik för transporter av varor och tjänster som vi alla behöver. Standarden 
på de små vägarna är en viktig del som ska fungera för att människor ska 
kunna leva, bo och arbeta i hela Robertsfors kommun.  

Norrbotniabanan 
Norrbotniabanan kommer att bli en viktig länk i infrastrukturen som ska 
knyta samman Robertsfors kommun med resten av Norrlandskusten. Med 
halverad pendlingstid till både Skellefteå och Umeå så finns större 
möjligheter för fler att bo och leva i vår kommun. Centerpartiet har länge 
drivit på att kommunen förbereder för anslutningspunkter, inte bara i 
Robertsfors tätort, utan även i Ånäset och Bygdeå. Tack vare vårt 
engagemang så finns nu tillräckliga raksträckor i planeringen för att kunna 
göra stopp i Ånäset och Bygdeå. Vi fortsätter nu att driva förslag om att 
kommunen ska investera i faktiska hållplatser i Ånäset och Bygdeå.  



KOMMUNEN BEHÖVER ETT NYTT LEDARSKAP 

Vår kommun har fantastiska förutsättningar för framtiden med den 
expansion som sker i norra Sverige. Kommunen har med sitt havsnära läge, 
varierande landskap och unika historia goda möjligheter att växa. Den 
tillväxten kräver mindre snack och mer verkstad och en ledning som 
faktiskt har ambitioner på riktigt. Det behöver också finnas en vilja att 
förenkla för de företag som vill starta och utveckla sina verksamheter. Fler 
företag ger fler jobb och mer skattemedel till vår välfärd. 
 
Det har hittills varit alltför svårt att driva företag inom exempelvis 
besöksnäringen i vår kommun. En aktiv besöksnäring lägger grunden för 
fler arbetstillfällen, ett rikare kulturliv och möjligheter för redan befintliga 
företag att utvecklas och växa. Centerpartiet tycker att kommunen ska ta 
ett större ansvar för att underlätta för de företag som finns och jobba för 
att fler etablerar sig i kommunen. För att ta vara på chanserna behövs ett 
ledarskap som knyter samman människor och företagare och ett ledarskap 
som ser till hela kommunen. Det ansvaret är vi beredda att ta.  

Vi drivs av ett engagemang för vår kommun och vill utveckla den till något mycket bättre.  



Det är självklart att livet ska fungera i hela vår kommun. Det ska finnas 
jobb, bra vägar, en fungerande service, bra skola och en nära vård. En 

levande landsbygd behövs för hela kommunens bästa. 
 

Vill du vara med och bidra till detta? 
 

Bli medlem i Centerpartiet! 
Swisha 150 kronor till 123 421 85 33. Skriv personnummer och mejladress. 

Varmt välkommen! 
 

Vill du veta mer? 
Gå in på centerpartiet.se  


