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1. Inledning

För Centerpartiet i Robertsfors kommun innebär närodlad politik att människor ges

möjlighet att bestämma över sina egna liv, ha ett fungerande vardagsliv och ges

förutsättningar att bygga en framtid i hela kommunen. I Centerpartiets Robertsfors finns det

plats för unga och gamla, för nyinflyttade och för alla som sedan generationer har sina rötter

i Robertsfors kommun.

Industrin investerar kraftigt i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Centerpartiet

nationellt har förhandlat fram nya investeringar i Sveriges vägar och järnvägar. Det planeras

nya stambanor tillsammans med en utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och särskilda

satsningar på Norrbotniabanan. Allt detta ger vår kommun fantastiska förutsättningar för

framtiden men för att ta vara på chanserna behövs ett ledarskap som knyter samman

människor och företagare och ett ledarskap som ser till hela kommunen.

2. Centerpartiets prioriteringar

I följande kapitel beskrivs särskilda områden som Centerpartiet i Robertsfors kommun anser

måste prioriteras.

3. Skola

3.1 En skola för framtidens behov
En förutsättning för att Robertsfors kommun ska kunna utvecklas i positiv riktning är ökad

inflyttning och därmed ett större skatteunderlag. Med den utveckling som sker i bland annat

Skellefteå och Umeå kommun finns goda förutsättningar att fler ska upptäcka fördelarna

med att bo i Robertsfors kommun.

I Bygdeå är det överfullt både inom förskolan och grundskolan. Eftersom 20 nya tomter och

ca 40 lägenheter planeras i närområdet så krävs det åtgärder för att säkerställa god

barnomsorg och skola.

En förutsättning för att vara en attraktiv plats att bo på är bra barnomsorg och grundskola.

Vår södra kommundel är en stor tillgång som bör tillvaratas, särskilt i och med att det i

Norums-området kommer att tillkomma mer än 80 tomter. Här är det viktigt att en förskola

snarast planeras och byggs i det föreslagna nya bostadsområdet. Vi föreslår att kommunen

förvärvar, den i detaljplan, föreslagna tomten för förskola/skola och skyndsamt uppför

byggnad som långsiktigt svarar mot planerade, långsiktiga, behov för barnomsorg/skola i

närområdet.
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4. Omsorg

4.1 Bättre boende
Centerpartiet ska verka för goda förutsättningar för en god omsorg, hälsa och övrig

kommunal service på lika villkor för hela befolkningen i hela kommunen.

En del i det är att skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer. En

boendeform som saknas i Robertsfors kommun är trygghetsboenden och Centerpartiet i

Robertsfors kommun anser att det är av yttersta vikt att dessa tillskapas och det skyndsamt.

Centerpartiet föreslår att, i prioriteringsordnings, ett trygghetsboende planeras och byggs i

Ånäset under kommande år. Det skulle motverka den ökande grad av ofrivillig ensamhet

som vi ser bland äldre i hela Sverige och även frigöra bostäder och möjliggöra ökad

inflyttning.

4.2 Personal och digitalisering
Att säkerställa kompetensförsörjningen är och kommer att vara en utmaning utifrån att

antalet äldre ökar och det kommer att krävas mer personal både i hemtjänst och särskilt

boende. Vi håller med om att digital teknik är ett hjälpmedel och ska användas i den mån

det är möjligt. Vi måste dock vara vaksamma på att inte avhumanisera vården i

digitaliseringens anda. Ett välkänt ansikte och en hjälpande hand kan aldrig ersättas.

5. Grön tillväxt

5.1 Arbetsmarknad
Regeringen tillsammans med (C) och (L) har visat i sitt budgetarbete att de prioriterar

vidareutbildning för att därmed tillmötesgå företagens behov av arbetskraft och minska

arbetslösheten. Våren 2021 avsattes i tilläggsbudgeten 800 miljoner för yrkesutbildning.

Robertsfors kommun, via arbetsmarknadsenheten, arbetar intensivt för att

långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden. Ett ytterligare steg för att underlätta

för lokala företag att finna kompetent personal är att organisationen för kommunens

Lärcentrum överförs till Tillväxtenheten. Detta skulle förbättra förutsättningarna för att

längre och kortare yrkesutbildningar som är framtagna utifrån de behov som finns, i första

hand lokalt och regionalt, på arbetsmarknaden kan bedrivas i kommunen. Ett naturligt

samarbete med olika utbildningsanordnare kan då enklare upprätthållas och Lärcentrum kan

också fungera som filial för redan pågående utbildning.
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5.2 Besöksnäring
Robertsfors kommun har med sitt havsnära läge, varierande topografi och unika historia

goda chanser att vara ett stort besöksmål. Det har hittills varit alltför svårt att driva företag

inom näringen i vår kommun. En aktiv besöksnäring lägger grunden för fler arbetstillfällen,

ett rikare kulturliv och möjligheter för redan befintliga företag att utvecklas och växa.

Kommunens uppdrag ska vara att agera för att nätverk inom näringen bildas och underlätta

för tillskapande av nya företag. Uppdraget att agera katalysator så att besöksnäringen ges en

snabb utveckling åligger Tillväxtsektorn.

5.3 Klimatsmart förvaltning
Covid-19 pandemin har drivit på en stor omställning till digital verksamhet, vilket har

medfört en mycket stor digital mognad som Centerpartiet vill ta vara på för att komma

framåt i klimatarbetet. Robertsfors kommun måste få digitala system som passar en modern

förvaltning. Centerpartiet ser också fram emot att kommunen ska, i kommande utbyte av

tjänstefordon, övergå i koldioxidneutral drift. Det finns också en stor andel gröna näringar

inom kommunen och detta måste beaktas i politiska beslut för att utnyttja de resurser som

finns närmast.

6. Landsbygdsutveckling

6.1 Enskilda vägar
Flera väghållare för de enskilda vägarna i kommunen anser att dessa vägars betydelse för

allmänheten måste tydliggöras. Enskilda vägar utgör kommunens finmaskiga vägnät och

människor efter dessa vägar måste kunna ta sig till arbete, skola, sjukvård osv. Den enskilda

vägen är också viktig för kommunens servicefunktioner, hemtjänst, post, räddningstjänst

med mera. Ofta är också den enskilda vägen en förutsättning för att allmänheten ska få

tillgång till sina fritidshus, badplatser, bär- och svampställen och sevärdheter. De enskilda

vägarna bidrar dessutom till Sveriges intäkter från både jord och skog.

Trafikverkets regler gör det omöjligt att samordna vinterväghållning mellan allmänna och

enskilda vägar. Reglerna innebär att entreprenörer, som är upphandlade av Trafikverket inte

får snöröja enskilda vägar under samma plogsväng vilket är fullkomligt obegripligt då en

samordning är både klimatsmart och ekonomiskt fördelaktigt.

Centerpartiet och kommunens 140 vägföreningar anser att Robertsfors kommun måste ta

ett samordningsansvar för dessa. Samordningen kan gälla vinterväghållning,

barmarksunderhåll, upphandling av grus eller annat som väghållarna vill ha hjälp med.
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6.2 Demokrati
Demokrati är inget man kan ta för givet, de friheter och rättigheter vi nu har måste ständigt

bevakas och säkerställas. Därför måste fler röster höras och fler människor involveras i det

politiska arbetet.

2010 infördes den politiska organisation vi har idag med kommunstyrelse som enda nämnd

(undantaget jävsnämnd/överförmyndarnämnd) med utskott under styrelsen. Centerpartiet

tycker att demokratin blivit påtagligt lidande sedan den ordningen infördes, eftersom färre

politiskt förtroendevalda deltar i arbetet. Dessutom har organisationen blivit mindre effektiv

med längre beslutsvägar som tar längre tid. Nuvarande organisation ger även vissa

svårigheter för mindre partier att påverka i det politiska arbetet. Centerpartiet vill därför att

den politiska organisationen ses över och att samhällsbygnadsutskottet övervägs att övergå

till nämnd.

7. Framtidens infrastruktur

För att möta den kommande utvecklingen med inflyttning måste planer snabbt utarbetas för

att kunna bygga och utveckla kommunen. Stads- och detaljplaner behöver tas fram och det

måste säkerställas väg-, vatten-, el-, avlopps- och bredbandsförsörjning. Det behövs även

översyn och underhåll av befintlig infrastruktur för att upprätthålla god standard och

driftsäkerhet. Det är viktigt att utveckling och tillväxt sker med klimathänsyn och med blick

på framtidens hållbara lösningar. Det behövs politisk vilja för detta och Centerpartiet vill se

att arbetet med planering påbörjas omgående.

8. Ändringsförslag

Centerpartiet föreslår att fullmäktige beslutar att

kommunens överskottsmål detta år sänks från 2% till 1,5% för att kunna använda som

satsningar för effektiviseringar av drift för att kunna sänka kostnaderna på lång sikt. Detta

skulle ge större möjligheter för framtida investeringar i byggande av både skolor, förskolor

och boendeformer för äldre.

För Centerpartiet i Robertsfors
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Lars Tängdén

Gruppledare.
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