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Kronoberg –
en offensiv region för stad och land
Så kan vår region Kronoberg beskrivas. Landsbygden är basen för
ett hållbart samhälle där vi kan leva lokalt men verka globalt.
Kronoberg har enorma tillgångar till skog och sjöar med allt vad det
innebär av möjligheter till företagande, livskvalitet och utveckling.
Med 186 000 invånare är vi ett av de mindre länen i Sverige. Litenheten innebär fördelar, men ställer också krav på samarbeten och allianser över gränserna.
Region Kronobergs befolkning är en av Europas mest långlivade och friskaste.
Vi har stora möjligheter att utveckla landsbygd, turism och näringsliv. Vi ser
goda möjligheter att öka invånarnas grundtrygghet och livskvalitet i flera avseenden. Detta kräver en Närodlad politik som ser varje människas behov och
möjligheter och som knyter samman hela Kronoberg med städer, småsamhällen och landsbygd. Centerpartiet vill och kan axla det ansvaret.

Miljö och klimat
Centerpartiet vill bidra till att skapa en fossilbränslefri region
Kronoberg till 2030. Eftersom bilen är nödvändig för invånarna i
vår region vill Centerpartiet snabba på omställningen till en miljövänlig bilpark. Det gör vi bland annat genom att samhället går före i
omställningen och ger möjlighet att tanka/ladda bilar på hemmaplan.
Omställningen till 100% förnybar energi måste ske över hela landet där förutsättningar
finns. Vi jobbar därför för fortsatt utbyggnad av vindkraft i regionen.
Skogen är den del av lösningen på klimatfrågan. Genom
att bygga i trä värnar vi om klimatet, tillvaratar skogens
resurser och skapar jobb i regionen.

En Närodlad politik innebär att beslut fattas så nära människor som möjligt
och resulterar i betydande inslag av valfrihet.
Tillsammans utvecklar vi ett hållbart Kronoberg!

Centerpartiet vill:
-

att region Kronoberg blir fossilbränslefritt till år 2030.
fortsätta bygga ut förnybar energi i länet.
att regionen bara upphandlar fossilbränslefria fordon.
att matavfallet från hushåll , offentlig och privatverksamhet i
Kronoberg används till biogasproduktion.
öka andelen fossilfria bränslen i Kronoberg genom att 		
regionen aktivt stöttar produktionen.
att regionen aktivt stöttar utbyggnaden av tankställen 		
för fossilfria bränslen i hela Kronoberg.
att trä är det naturliga valet vid nybyggnation.
att staten tar ett ökat ansvar för sanering av
”gifttomter” med historiska föroreningar.

Utbildning som ger jobb
Tillgång till utbildning med hög kvalitet är en förutsättning för människors och regionens utveckling. Centerpartiet vill ha en skola som
förbereder barn och unga för ett livslångt lärande där entreprenörskap
och kreativitet är självklara inslag.
Närheten mellan skola och arbetsliv är en central kvalitetsfråga. Centerpartiets ambition är att Kronoberg blir Sveriges främsta utbildningsregion. Den högre utbildningen
i regionen ska vara flexibel för arbetsmarknadens behov.
Med framtida stora pensionsavgångar står vi inför utmaningen att säkerställa kompetensförsörjningen. Därför måste vi aktivt underlätta valideringen av utländska
utbildningar, så att människor som kommer hit kan bidra med sin kompetens.

Bättre hälsa, bättre vård

Vi vill att medborgaren tar ansvar för sin egen hälsa. Drabbas vi av
ohälsa eller oförmåga ska det finnas gemensamt finansierad vård och
omsorg i hela Kronoberg som präglas av hög kvalitet, tillgänglighet,
säkerhet och bra bemötande för patienterna.
Vård och omsorg i Kronoberg ska alltid utgå från medborgarens vilja och behov.
Motiverad och kunnig personal är en förutsättning för en bra vård. Därför ska arbetsmiljö och arbetstider utformas för ett hållbart yrkesliv.
Centerpartiet vill satsa ännu mer på det friska och vill uppgradera dagens Vårdcentraler
till att också bli Hälsocentraler. Samhället ska ge förutsättningar för att individer ska
kunna ta ansvar för sitt välbefinnande, sin hälsa och livsstil.

Centerpartiet vill:
Centerpartiet vill:

- stärka skolans motivations- och kunskapsuppdrag.
- att elevhälsovården arbetar förebyggande och att tidiga insatser i
skolan prioriteras.
- att rektorerna har pedagogisk behörighet för de åldersgrupper 		
de ansvarar för.
- ge alla gymnasieelever möjlighet till praktik.
- att samarbetet mellan kommunerna utvecklas så att vi tillsammans
kan utforma en konkurrenskraftig gymnasieutbildning med stora
valmöjligheter.
- utveckla samverkan mellan arbetsliv och skola.
- verka för ökat entreprenörskap inom skolan.
- att alla elever får möjlighet att testa eget företagande genom
till exempel UF (Ung Företagsamhet)eller 4H.
- att region och kommuner anställer fler studentmedarbetare
och praktikanter.
- underlätta valideringen av utländska utbildningar.
- ha yrkeshögskoleutbildningar på flera orter i regionen.
- att Linnéuniversitetet får en Civilingenjörsutbildning.
- arbeta för utveckling av lokala utbildningar inom de
gröna näringarna.

- erbjuda vårdval över länsgränser.
- att Kronoberg kan erbjuda ungdomsmottagningar på ungdomarnas
villkor.
- prioritera förebyggande arbete för barn och ungdomars
psykiska hälsa.
- införa ett program med förebyggande hälsosamtal på Vårdcentraler.
- utveckla arbetet med ”Fysiska och kulturella insatser på
recept” för att öka hälsa och välbefinnandet.
- att den kommunala hemsjukvården skall ha tillgång till
mobila läkare.
- utveckla vårdvalet så att även specialistvård omfattas.
- att även specialiserad sjukvård finns tillgänglig inom primärvården.
- att entreprenörskap premieras inom vård och omsorg.
- att ny teknik och nya metoder för att bedriva vård och omsorg 		
ska uppmuntras.

Utveckla regionen

Kommunikation för alla

Tack vare Centerpartiet bildas nu region Kronoberg genom sammanläggning av landstinget och Regionförbundet Södra Småland. Detta
ger Kronobergarna möjlighet att utveckla en dynamisk region med
stark lokal förankring. Genom region Kronoberg kan vi tillvarata alla
Kronobergs fördelar och möta utmaningar utifrån våra förutsättningar.

God kommunikation, i alla avseenden, avgör regionens förmåga att
utvecklas. Fast telefoni, god mobiltelefontäckning, höghastighetsbredband värd namnet är för Centerpartiet en självklarhet för var och
en, i hela regionen.
Regional utveckling är beroende av en väl utvecklad infrastruktur i
hela länet, allt från enskilda vägar, vägar och järnväg till bredband
och mobiltäckning.

För Centerpartiet är samverkan med omvärlden självklar; sjukvård, arbetsmarknad
och kollektivtrafik har inga gränser.
Centerpartiet vill öka samordningen och marknadsföringen av varumärket Småland.

Centerpartiet vill:

- avbryta samgåendet med region Skåne.
- att vi i samband med regionbildningen anpassar
arbetsformer och ansvarsfördelning mellan kommun 		
och region tex när det gäller utbildning, resande och
regional utveckling.
- att region Kronoberg präglas av ett decentraliserat 		
arbetssätt där den enskilde ska kunna bestämma över 		
sin vardag.
- arbeta för stärkta funktionella interregionala
samarbeten med våra grannar.
- utveckla människors valmöjligheter inom den
offentligt finansierade verksamheten men också
kvalitetskontrollen av dessa nya valalternativ.
- verka för att hela Småland marknadsförs gemensamt 		
av de tre Smålandslänen.
- ge Destination Småland AB liknande ekonomiska
förutsättningar som omkringliggande läns turistbolag.

Kommunikation handlar även om väg-, tåg- och flygförbindelser. E4 ska vara motorväg i hela Småland, sydostlänken Älmhult-Karlshamn är angelägen och tågtrafiken
till framför allt Öresundsregionen behöver utvecklas ytterligare. Viktigt är att vägar
och järnvägar mot sydost utvecklas. Det finmaskiga vägnätet är av stor betydelse
för både näringsliv och invånare. Tillgång till framtidens höghastighetståg måste
säkerställas för alla som bor i Södra Småland. Vi vill också stärka Smaland Airports
roll, framför allt för den ökande inkommande turismen.

Centerpartiet vill:
-

-

att regionen generellt arbetar mer offensivt med
infrastrukturfrågorna.
att sydostlänken Älmhult- Karlshamn byggs.
att den viktiga väg 23 byggs ut till 2+1-väg i hela regionen och 			
som en första etapp sträckan Huseby- Växjö.
att investeringar och kvalitet på tågtrafiken mellan regionerna, 			
speciellt till Öresundsregionen, möter de behov som finns och 			
kommer att finnas.
att kollektivtrafiken över länsgränserna utvecklas för ett
gränslöst och enkelt resande.
säkerställa att åtkomsten till de framtida höghastighetstågen är 			
god för alla i Södra Småland.
utveckla system för att kunna ta med cykel på tåg och buss för att 		
underlätta arbetspendling.
att cykelsäkerheten säkerställs.
att bredband, fast telefoni och internetåtkomst är en realitet i
hela regionen.
att skogsvägnätet möter behovet av bland annat virkestransporter 		
och att standarden på enskilda vägar säkerställs.

Skogen och jorden - viktiga resurser!

Starkare näringsliv, fler jobb

Privat äganderätt och förfoganderätt är grunden för ett långsiktigt jordoch skogsbruk. Livsmedelsproduktionen och den lokala matkulturen
tillhör basnäringarna och ska ges möjlighet att utvecklas.

Småland är en region med många framtidsföretag inom miljöteknik.
Detta är en nyckelbransch för framtiden. Centerpartiet anser att den
ska behandlas därefter, bland annat genom nätverks- och klusterinitiativ.

Det småländska landskapet är viktigt för ett utvecklat turismföretagande. Centerpartiet
vill också påskynda utvecklingen av att de gröna näringarna blir nettoproducenter
av energi och därmed förbättrar samhällets energiförsörjning genom skogsriket. För
oss är det också viktigt att jordbruket behåller och utvecklar sin höga profil inom
livsmedelsäkerhet, miljö- och djuromsorg.

Det bör bli enklare att både starta och driva företag. Centerpartiet ser gärna att Södra
Småland blir ett testområde för nationella initiativ vad gäller förenklat regelverk
för företagande. Offentlig verksamhet bör i ökad utsträckning kunna drivas i privat
regi, genom intra- och entreprenader.

När reservat och naturvårdsområden bildas ska staten teckna naturvårdsavtal med
enskilda markägare istället för inlösen.

En ökad turismsatsning skapar nya jobb. Samma utveckling kan stimuleras på
landsbygden genom att stärka den lokala matproduktionen och utveckling av en
regional matkultur. Centerpartiet ser också positivt på tjänsteverksamhet, detta kan
ske genom lokala företagshotell.

Centerpartiet vill:

Centerpartiet vill:

- utveckla Kronoberg till en kulinarisk region i Europa.
- att mat till offentlig verksamhet ska motsvarar svensk lagstiftning för
djurhållning och livsmedelsproduktion.
- öka andelen klimatsmarta och närproducerade
livsmedel och produkter i offentlig upphandling.
- underlätta för jägarna att kraftigt reducera vildsvinsstammen.
- att verka för att rovdjursförekomst inte påtagligt försvårar eller
omöjliggör företagande på landsbygden.
- att Kronoberg blir pilotlän för skogstransporter genom höjd viktgräns i 		
syfte att sänka utsläppen, minska belastningen på miljön och öka
lönsamheten inom skogsnäringen.
- verka för höjda anslag till enskilda vägar.
- öka möjligheten för strandnära byggande.
- att naturreservat ska skötas på ett sätt så att de ej blir 				
smitthärdar för skadeinsekter och skadliga svampar.
- att skyddsvärda naturområden ska bevaras genom
skötselavtal istället för genom statligt ägda naturreservat. Vi vill att
Kometprogrammet permanentas.

- förenkla regelverk för företagande, Småland kan vara ett pilotområde
för nationella förslag.
- stimulera till fler privata initiativ i traditionell offentlig verksamhet genom
fler intra- och entreprenader.
- utveckla miljöteknikföretagandet i regionen.
- slå vakt om den Småländska produktionsförmågan, bland annat genom
nätverks- och klusterinitiativ.
- aktivt arbeta för att Linnéuniversitetets studenter ser Småland som ett
konkurrenskraftigt alternativ för en god karriärutveckling.
- säkerställa teknisk kompetens i småföretagen genom relevanta
utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå, t ex. genom
Teknikcollege.
- arbeta för ett ökat socialt företagande.
- stimulera närproducerad/ekologisk matproduktion genom 		
offentliga upphandlingar.
- främja och tillvarata initiativet Matlandet Sverige för fler jobb 		
i vår region.
- arbeta för utveckling av lokala utbildningar inom de gröna 		
näringarna.

Trygghet skapar utveckling

Ett rikt kultur- och fritidsutbud

Centerpartiets trygghetspolitik utgår från människor, inte från system.
Trygga medborgare är modiga medborgare, som skapar utveckling.
Alla personer som är sjuka eller har något funktionsnedsättning har
ofta många myndighetskontakter. Samordningen kring dessa personer måste bli bättre.

Kronoberg ska ha ett brett och innovativt kultur- och föreningsliv som
är tillgängligt och riktar sig till alla i hela regionen. Det är en viktig
förutsättning för ett attraktivt Kronoberg som lockar nationella och
internationella evenemang till länet.

Det är viktigt att allt ifrån Landstinget, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och
kommunen m.fl. hittar fungerande samordning-/samverkansmodeller för att förenkla
för individen. Individens situation och behov ska vara i centrum. Centerpartiets
politik ska ge verktyg för trygghet oavsett om det rör familjen eller samhället i stort.

Centerpartiet vill:
- ge alla barn i Kronoberg tillgång till öppen förskola.
- öka människors självbestämmande genom LOV, lagen om
valfrihetssystem.
- Att arbeta för en bättre samordning och samverkan mellan
myndigheter för en enklare och tryggare vardag.
- att polis, ambulans och räddningstjänst ska vara mer
tillgänglig i hela Kronoberg.
- att samhället tydligare stöttar grannsamverkan.
- att trygghetsfrågor alltid vägs in vid all samhällsplanering.
- att familjecentraler ska finnas i alla kommuner.
- öka samverkan mellan olika samhällsaktörer kring
förebyggande arbete med barn och unga.
- öka effektivitet och samverkan mellan polis,
socialtjänst, sjukvård och skola.

Människors engagemang i föreningar är grunden för ett välfungerande demokratiskt
samhälle. Att delta i och ta ansvar för föreningsaktiviteter är en viktig väg in i samhället för nyanlända.

Centerpartiet vill:

- prioritera tillgång till kultur för de yngsta och äldsta
- fortsätta stödja folkbildning och ideella insatser med offentliga medel
- att samhällets bidrag till fritidsverksamhet ska fördelas jämställt, jämlikt
och med ett integrationsperspektiv.
- uppmuntra till ökat samutnyttjande av allmänna samlingslokaler.
- rusta upp idrottsanläggningar, så att de möter morgondagens behov.
Vi vill göra det genom att näringsliv, frivilliga och kommun samarbetar,
ekonomiskt och organisatoriskt.
- utveckla friluftsaktiviteter genom att använda skog, sjö och natur som
naturliga idrottsanläggningar.
- bygga ett konstfruset skidspår vid Hanaslövsberget i Alvesta som kan tjäna
hela södra Sverige.
- arbeta aktivt regionalt för att större nationella och internationella
kultur- och idrottsevenemang ska för läggas till Kronoberg
och Arenastaden.
- stärk de regionala bidragen till kultur- och idrottsrörelsen.
- att fortsätta arbeta för en gemensam kulturbiljett för skolbarn/skolungdomar
inom kollektivtrafiken Sydsverige.
- arbeta för att koppla skolans idrottsundervisning närmare
idrottsföreningarna för att öka intresset för fysiska aktiviteter.

centerpartiet
kronoberg
Närodlad politik innebär närhet till beslut och att
kunna påverka sin egen vardag.
Närodlad politik är också vardagsnära som nya
cykelvägar, närproducerad mat på dagis och bredband som ger dig möjlighet att arbeta vart du vill.
Närodlad politik fångar vårt ursprung på landsbygden och vår jordnära identitet som går tillbaka
i generationer och fortfarande driver utvecklingen
i hela landet.

Välkommen till
Centerpartiet du också.
Tillsammans gör vi
skillnad.
Per Schöldberg
Ordf, Centerpartiet
Kronoberg
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