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Centerpartiet har en vision om att Mönsterås ska vara den bästa kommunen att bo, verka
och leva i oavsett ålder. För Centerpartiet är det viktigt att även i fortsättningen tillvarata
möjligheterna för växtkraft i hela kommunen; våra fem tätorter och en levande landsbygd.
Därför är det viktigt att fortsätta utbyggnaden av bredband, vatten och avlopp, närtrafik osv
över hela kommunen. Vi tycker det är viktigt att den kommunala grundservicen finns i alla
kommundelar.
Vi är stolta och glada över att Mönsterås har regionens bästa företagsklimat. Genom
företagande blir det fler jobb. Jobb ger människor inkomster och skatteinkomster till den
gemensamma välfärden; barnomsorgen, skolan, omsorgen och äldrevården. Mönsterås är
den kommun i länet som har näst flest människor i arbete. Antalet arbetsställen har ökat
från 1278 till 1440 sedan år 2006.
Men vi är inte nöjda. Vi behöver fler jobb. Fyra av fem nya jobb tillkommer i små och
medelstora företag. Därför vill vi fortsätta att stimulera nyföretagande och tillväxt i de
befintliga företagen. Vi är också beredda att verka för en fortsatt utveckling vid vårt största
företag, Södras skogskombinat och Södra Cell. Vi är också beredda att fortsätta sätta in
särskilda resurser för att underlätta för våra ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.
Ju fler människor som är i arbete desto mer skattepengar kommer in till den gemensamma
sektorn. Trots internationella kriser och lågkonjunktur har Sverige idag 250 000 fler
människor i arbete än år 2006. Skatteintäkterna till kommunsektorn har ökat från 450 till
620 miljarder per år. Detta har även gagnat Mönsterås. Därför är det viktigt att det förs en
politik som skapar riktiga jobb både på nationell och på lokal nivå.
Vi bygger och planerar idag nya förskoleavdelningar i alla kommundelar för att även i
fortsättningen kunna ta emot fler barn snabbt och för att kunna hålla rimliga gruppstorlekar
som är anpassade efter barnens situation. Detta kräver en ekonomi i tillväxt.
Vi är stolta över att skolan utvecklas åt rätt håll och att Mönsterås kommun 2013 hade plats
60 bland 290 kommuner i Lärarförbundets ranking av kommunerna. Men det krävs
ytterligare insatser för att återigen nå positionen som Smålands bästa skolkommun. Vi vill ha
starkt fokus på kvalitet. En viktig del i hela skolans kvalitetsarbete är att stärka mötet mellan
lärare och elev i klassrummet. Lärarnas tid ska gå till undervisning, inte till administration.
Allt detta kräver ekonomisk tillväxt!
När våra äldre, som får hemtjänst eller bor på särskilda boenden, säger vad de tycker om
äldreomsorgen hamnar Mönsterås mycket högt bland landets 290 kommuner. Vi måste
fortsätta att utveckla äldreomsorgen med värme och omtanke. Människor som beviljas
kommunal service måste få mer att säga till om själva. Det är också viktigt att vi fullföljer
planerna på tillgängliga lägenheter i alla kommundelar.

2

När vi ser förödelsen av klimatförändringarna i världen och hoten för kommande
generationer kan vi vara stolta i Mönsterås över att den miljövänliga och förnyelsebara
energin står för så hög andel av all uppvärmning. Vi är också en av de ledande kommunerna i
landet när det gäller produktion av förnyelsebar energi. Nu återstår det en resa att fram till
år 2030 ersätta bensin och diesel i våra fordon. Tekniken med elbilar, biogasfordon är under
stark utveckling och Mönsterås Kommun ska givetvis föregå som gott exempel. På
miljöområdet har vi också höga ambitioner att minska utsläppen till vattendragen och
kusten samt återigen få ökad fart på kustmiljöarbetet tillsammans med föreningslivet.
På senare tid har bl.a. frågan om hög andel antibiotika i den importerade maten
uppmärksammats. Då kan vi meddela att Mönsterås Kommun sedan många år ställt samma
krav på maten vid livsmedelsupphandlingarna som motsvarar vad svenska myndigheter
kräver av svenska bönder och andra livsmedelsproducenter.
Den mat som serveras i skolor och till våra äldre ska inte bara vara god och näringsriktig, den
ska även uppfylla de krav som svenska livsmedel har. I Sverige har vi regler som ger oss friska
djur och där användningen av antibiotika till lantbrukets djur är bland den lägsta i världen. Vi
ska inte servera sådan mat som är olaglig att producera i Sverige till våra skolbarn eller våra
äldre!
För Centerpartiet är det också viktigt att maten produceras så nära platsen den ska serveras
som möjligt. Därför har vi avvisat förslag om storkök. Vi vill ha minst ett tillagningskök på
varje ort.
Centerpartiets politik utgår från alla människors lika värde och rättighet. Mönsterås
Kommun ska inom alla sina verksamheter främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns, lika
rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och påverka. Detta synsätt
ska genomsyra hela kedjan, från tillsättning av politiska uppdrag till den dagliga
verksamheten.
Sverige är ett bra land att bo och leva i. Vi har frihet, demokrati och är lyckligt förskonade
från krig, förföljelse och terror. Så är det dessvärre inte överallt i världen. Just i denna stund
finns det miljontals människor i vår omvärld som måste fly för sina liv, fly från krig, terror,
förföljelse och folkmord. Situationen just nu är värre än på årtionden. Vi tycker det är
självklart att hela Europa, Sverige och även vår kommun ska hålla dörren öppen för dessa
människor.
Flyktingmottagning och integration ställer krav på alla medborgare om solidaritet och
medmänsklighet. Det ställer stora krav på hela den kommunala organisationen.
Centerpartiets ambition är att de människor som kommer till vår kommun ska känna sig
välkomna och så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma in i utbildning och komma ut i
arbetslivet. Flyktingmottagningen har rent organisatoriskt flyttats från socialnämnden till
kommunstyrelsen eftersom det är en kommunövergripande fråga som också har starka
kopplingar till arbetsmarknadsfrågor. Centerpartiet är berett att pröva nya vägar för att
introduktionen av nya medborgare ska ske så smidigt som möjligt, exempelvis genom att
inrätta förberedelseklasser för nyanlända barn.
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I vår kommun har vi ett bra utbud av musik och andra kulturaktiviteter tack vare fin
samverkan mellan föreningslivet, näringslivet, Musik- och kulturskolan samt kommunen i
övrigt. Den samverkan vill vi ha även i fortsättningen. Goda förutsättningar för kulturen och
en aktiv fritid är viktigt för alla åldrar. Den senaste tiden har kommunen byggt nytt
huvudbibliotek, konstgräsplan och dessutom stöttat en mängd föreningsanläggningar runt
om i kommunen. Nu ska vi även ta fram en plan för en bra fritidsgårdsverksamhet som
gagnar ungdomar i hela kommunen.
Centerpartiets valsedel innehåller 60 namn på människor som gärna vill vara med och
utveckla hela kommunen. Vi lovar att även i fortsättningen vara ett öppet och utåtriktat parti
med stor delaktighet och fortsatt dialog med kommuninvånarna. Vi tycker också det är
viktigt att kommunen fortsätter med medborgarundersökningar, kommundelsträffar och
temamöten för att föra dialog med kommunens invånare, företag och föreningar.
Nu är vi snart framme vid valdagen den 14 september. Vi har haft förmånen att ta ansvar
och leda kommunens utveckling under många år. Centerpartiet har fått höga röstetal och vi
känner ett mycket starkt stöd från kommuninvånarna. Vi ber nu om förnyat förtroende för
att leda och utveckla hela kommunen i samverkan med övriga demokratiska partier och våra
duktiga medarbetare.
Mönsterås i augusti 2014

/ Centerpartiet i Mönsterås Kommun
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Företagande, jobb & tillväxt är viktigt i hela kommunen. Företagen och näringslivet är
motorn i vår kommun. Företagen skapar jobb som ger människor inkomster vilket genererar
skattepengar till bl.a. kommunen. Utan företag har vi inga jobb och därmed inte hellre några
skattepengar att finansiera vår välfärd med. Det är genom ett väl utvecklat näringsliv vi
lägger grunden för ett välmående samhälle och skapar förutsättningar för satsningar inom
vård, skola och omsorg.
Mönsterås är en kommun med mycket bra företagsklimat. Vi i Centerpartiet är stolta över
att ha varit med och skapat detta. Vi är dock medvetna om att mer finns att göra. Vi måste få
fler nya företag i kommunen och vi måste skapa förutsättningar för tillväxt i de företag som
redan finns. Det är därför som Centerpartiet lägger fram ett program för företagande, jobb
och tillväxt. Därmed skapar vi förutsättning för fler jobb, inkomster och finansiering av den
gemensamma välfärden.
Centerpartiet vill…
-

Fyra av fem nya jobb skapas i små och växande företag. Vi vill göra det enklare att
starta och driva företag samt billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre
krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet
istället för att fylla i blanketter. Centerpartiet vill förenkla de kommunala och
regionala avgiftssystemen och regelverken för företagande. Vi kan dessutom vara
ett pilotområde för nationella förslag. Vi vill se över de kommunala avgifterna och
servicen till företagen utifrån ett helhetsperspektiv. Vi vill påbörja ett utbildningsoch åtgärdsprogram bland medarbetare och politiker: Förenkla helt enkelt!

-

Allt företagande bygger på företagarens idéer, engagemang och initiativkraft.
Samhällets viktigaste uppgift är att tillhandahålla möjligheter och förutsättningar för
företagen att utvecklas och växa.

-

Nya företagare kan behöva stöd och hjälp för att komma igång med sina företag. Vi
vill därför bl.a. fortsätta att utveckla det mentorsprogram som finns. Kommunen har
även i fortsättningen en mycket viktig roll när det gäller mark och lokaler samt
bredband och annan infrastruktur i hela kommunen.

-

En förutsättning för att företagen skall kunna växa och anställa fler är att man kan
anställa personer med rätt kompetens. Vi är stolta över att Linneuniversitetets nod
för företagssamverkan i norra och mellersta Kalmar län utgår från Mönsterås. Vi vill
stödja den verksamheten även i fortsättningen tillsammans med Industrins
Ostkustcentrum, IOC AB. Vi vill också öka samverkan mellan olika branscher samt
mellan företag och kommuner inom regionen för att klara framtidens arbetskraftsförsörjning. Arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling är prioriterade frågor
för både offentliga sektorn och näringslivet.
5

-

Under de senaste åren har samarbetet mellan skolan och näringslivet utvecklats mer
och mer. Skollokalerna för teknikprogrammen på Mönsteråsgymnasiet har
uppgraderats. Mönsterås har gått in i ett samarbete med Teknikföretagen angående
Teknikcollege. Ung Företagsamhets har utvecklats. Vi vill utveckla samarbetet mellan
skolan och näringslivet ytterligare. Samarbetet måste ske med såväl grundskolan som
gymnasiet och universiteten. Samverkan gäller både ungdomsutbildningarna och
vuxenutbildningen.

-

Vi måste bli bättre på att marknadsföra vår kommun till företag i omvärlden. Vi vill
engagera våra företagare att bli ambassadörer och föra ut budskapet om vår
företagsvänliga kommun.

-

Hela besöksnäringen är en bransch i tillväxt. Mönsterås kommun har goda
förutsättningar för ökad turism. I kommunen finns många unika och trevliga miljöer
som attraherar turister. Vi vill stärka turistnäringen genom att fortsätta och utveckla
det samarbete som finns mellan kommun, handel, entreprenörer och föreningar. Det
är genom att stödja människor, företag och föreningar med goda idéer som vi når
framgång och tillväxt inom turismen. Vidare vill vi stimulera småskalig produktion och
handel med livsmedel på temat som Matlandet Sverige.

-

Landsbygden och de gröna näringarna har en stark ställning i vår kommun. Centern
vill att hela kommunen skall utvecklas. Därför måste vi även i fortsättningen våga
satsa på landsbygden och de små orterna. Företag inom de gröna näringarna har stor
potential och är viktiga för hela samhällets utveckling. Bredbandssatsningarna måste
fortsätta, mobilnätet förbättras och även småvägarnas standard måste hålla en god
nivå. Behovet av ytterligare miljövänlig gatubelysning på utsatta ställen bör
inventeras.

-

Handeln i kommunen måste bevaras och stärkas. Centerpartiet verkar för närhet till
dagligvaruhandel på samtliga orter. Vi har idag ett bra samarbete mellan kommunen
och Mönsterås handel, detta samarbete måste fortsätta utvecklas. Kommunens
upphandlingar ska utformas på ett sådant sätt att även mindre företag kan vara med
och lägga anbud.

-

Södras skogskombinat har en avgörande positiv betydelse för hela kommunen och
regionen. Vi ser positivt på att ett nytt stort arbetsplatsområde planeras i anslutning
till Mönsterås Bruk för att underlätta såväl Södras framtida expansion som andra
företags ev. etableringar i området. Vi har varit med och stöttat Södras olika
utbyggnadsetapper i Mönsterås. Vi är positiva till och är beredda att stödja en
fortsatt utveckling.

-

Infrastrukturen är avgörande för tillväxt och utveckling. Centerpartiet vill fortsätta att
verka för bättre och säkrare kommunikationer. Mönsterås är den kommun i Kalmar
län där man når flest arbetstillfällen inom pendlingsavstånd. Järnvägen och trafiken
på Stångådalsbanan behöver utvecklas. Centerpartiet verkar för pendeltrafik och
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tågstopp både i Ålem och i Blomstermåla. Förutsättningarna för gods på järnväg till
och från Mönsterås Bruk måste förbättras. Busstrafiken och Närtrafiken till och från
framförallt de mindre orterna måste utvecklas. Visionen om cykelkommunen ska
förverkligas, bl.a. sträckan Mönsterås-Timmernabben. En cykelled utmed hela
Kalmarsund skulle stärka den småskaliga turismen.
-

All tillväxt måste vara uthållig både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Centerns grundidé är alltid att bruka utan att förbruka. Miljötekniksektorn är en
tillväxtbransch i världen, inte minst genom att klimatfrågorna kommit mer i
centrum. Centerpartiet vill utveckla miljöteknikföretagandet i kommunen och
regionen.

-

Ungdomars, funktionsnedsattas och nya svenskars svårigheter att ta sig in på
arbetsmarknaden är ett allvarligt samhällsproblem. Mönsterås har arbetat
framgångsrikt med sommarjobb för ungdomar samt med särskilda praktikplatser för
långtidsarbetslösa ungdomar. Vi vill fortsätta att underlätta för särskilt utsatta
gruppers inträde på arbetsmarknaden i samarbete med näringslivet, landstinget och
staten.
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Som äldre i Mönsterås kommun ska du fortsätta att ha makt över din egen vardag.
Centerpartiet vill flytta makt från förvaltning och politiker till de äldre och deras anhöriga.
Anhöriga är en viktig resurs och de måste få erkännande och avlastning. Centerpartiet vill att
stödet till anhöriga som vårdar en närstående behålls och fortsätter att utvecklas som ett
flexibelt och individanpassat stöd.
Centerpartiet ser det som självklart att vi tar tillvara på och utvecklar digitaliseringens
möjligheter inom hälsoområdet, eHälsa i Mönsterås kommun. E-hälsa innebär bland annat
att erbjuda invånarna digitala hjälpmedel samt underlätta och effektivisera för personal
inom vård hälsa omsorg, för att frigöra tid för mer patientnära kontakt. Detta ger en
effektivare, bättre och tryggare vård.
Äldreomsorg
Centerpartiet vill…
-

-

-

Att äldre ska få bestämma mer över innehållet i hemtjänsten genom att
biståndsbedömningen mer är en ram man förfogar över, än ett uppräknande av
arbetsuppgifter.
Att all personal ska vara välutbildad, ges möjlighet till fortbildning och få ta del av nya
rön och metoder inom omsorgsområdet.
Att kommunen och landstinget ökar sitt samarbete ytterligare för att ge bättre vård
och omsorg.
Att äldre erbjuds aktiviteter som stimulerar det fysiska och psykiska välbefinnandet.
Träffpunkterna i samverkan med andra aktörer som till exempel Kulturskolan,
Studieförbunden och ideella ytterligare kan stärka det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet som syftar till att man även som äldre kan leva ett aktivt liv.
Att även fortsättningsvis erbjuda ”fixartjänsten” med syfte att minska antalet
fallolyckor bland äldre.
Att erbjuda föreningslokaler som står oanvänd dagtid till äldres aktiviteter.
Att även fortsättningsvis ha en aktiv bostadsplanering för olika boendeformer för
äldre.
Att arbeta för att Trygghetsboende uppförs. Trygghetsboende är för äldre som är för
friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de
kan få i sitt nuvarande hem.

En god Socialtjänst
Centerpartiet vill…
-

Att ingen ska stå utan bostad.
Att kommunen i samarbete med landstinget inrättar en familjecentral i Mönsterås.
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-

Att det finns ett bra stöd för kvinnor, män och barn där våld förekommer i familjen.
Att tillsammans med landstinget erbjuda ett stödjande arbete till människor med
missbruksproblematik.
Att kommunen fortsätter utveckla arbetet tillsammans med försäkringskassan och
arbetsförmedlingen för att hjälpa personer ut bidragsberoende till egen försörjning.
Att särskilt satsa på att ungdomar och invandrare ska kunna gå från bidragsberoende
till egen försörjning eftersom de tillhör de mest utsatta grupperna.

Trygg omsorg till funktionsnedsatta
Centerparitet vill…
-

-

Att människor med funktionsnedsättning har möjligheter att bestämma över sitt
stöd, sin hjälp och sin service.
Att det ska finnas olika boendeformer för att möta omsorgstagares behov.
Att med verksamheten Hjulet som utgångspunkt fortsätta utveckla arbetet med att
skapa meningsfull sysselsättning som till exempel kan innebära utbildning, praktik
eller arbete för personer med funktionsnedsättning.
Att FN:s standardregler om tillgänglighet även fortsättningsvis beaktas i alla offentliga
lokaler och utemiljöer.
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En av de allra viktigaste grundstenenarna i vårt demokratiska samhälle är att alla barn lär sig
läsa, skriva och räkna. Därför måste varje elev tidigt få hjälp och stöd för att få de bästa
förutsättningarna att utvecklas och lära sig. Vårt mål är självklart att varje elev lämnar skolan
med godkända betyg.
Nyckeln till den bästa skolan finns i klassrummet i mötet mellan lärare och elev. En duktig
lärare som brinner för sitt ämne ger varje barn de bästa förutsättningarna. Vi tycker att
lärarna ska få göra det som de kan bäst och slippa onödigt pappersjobb. Deras tid ska gå till
undervisning och inte administration.
Förskola och skola med hög kvalitet
Centerpartiet vill…
-

-

-

-

Mönsterås förskolor och skolor ska ses som en inkluderande skola där alla lyckas. Vi
ska fortsätta att utveckla vårt kvalitetsarbete genom att arbeta fram metoder för att
alla ska nå kunskapsmålen. Därför är det viktigt att särskilt uppmärksamma barn i
behov av särskilt stöd.
För nyanlända elever vill Centerpartiet pröva en modell med förberedelseklasser. Där
kan barnen bl.a. lära sig det svenska basordförrådet innan de går ut i den ordinarie
undervisningen.
Erbjuda förskola, familjedaghem och grundskola till och med årskurs sex i varje
tätort.
Verka för att ha samlingspunkter i enlighet med konceptet öppen förskola för
småbarnsföräldrar där man kan få erfarenhetsutbyte och känna en samhörighet.
Arbeta för att även Kalmar läns landsting fattar beslut om en gemensam
familjecentral med Mönsterås Kommun.
Erbjuda flexibla lösningar med utvecklad nattförskola vid nya förskolan vid Mölstad.
Fortsätta kvalitetssatsningarna. Lärare är nyckeln till en lyckad skola och därför måste
de få tid till undervisning.
Fullfölja matematiksatsningar inom matematiklyftet samt SKL:s matematiksatsning
PISA för att öka måluppfyllelsen i matematik.
Fortsatt fortbildning av lärarpersonal för att nå ökad måluppfyllelse.
Möjliggöra en satsning av datorer i åk 7-9. Mönsteråsgymnasiet ska ses som en ITgymnasieskola.
Fortsätta utveckla Mönsteråsgymnasiet, bl.a. genom utökat samarbetet med
näringslivet och arbetsmarknaden. Knyt skolans vård- och omsorgsprogram till Vårdoch omsorgscollege.
Utveckla och erbjuda tekniska yrkesutbildningar inom Komvux.
Se till att lokaler för förskola, skola, fritids och fritidsgårdar är väl anpassade för
verksamheten samt att grupperna organiseras utifrån barnens och verksamheternas
behov.
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-

-

Erbjuda barn och ungdomar i hela kommunen en meningsfull fritid. Utveckla
fritidsgårdsverksamheten, där samverkan med föreningslivet och ungdomsinflytande
står i centrum.
Se till att utveckla flexiblare möjligheter att åka med KLT-turer vid exempelvis dåligt
väder eller erbjuda bättre möjligheter att följa med en busskompis hem.
Se över möjligheterna att satsa på fritidsklubbar där behov finns.
Fortsätta att utveckla skolgårdar och förskolegårdar för att stimulera till fysisk
aktivitet och utveckla nya lärandemiljöer.
Utveckla satsningen på jämställdhetsintegrering där pojkars och flickors villkor och
måluppfyllelse tydligare mäts och analyseras.
Utveckla möjligheterna till mer elevinflytande.
Utveckla antimobbingarbetet vidare för att vidmakthålla en nolltolerans mot
mobbing.
Utveckla föräldrastödet och stimulera till mer samarbete mellan hem och skola.
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Mönsterås ska vara en ledande miljökommun. Miljöfrågorna måste drivas på alla nivåer,
såväl på den lokala nivån i kommunen som på nationell och internationell nivå. Mönsterås
Kommun håller en hög nivå och prioriterar miljöfrågorna högt.
Vi vill satsa på att fortsätta minska energiförbrukningen som ger bättre miljö och lägre
driftskostnader. När Mönsterås kommun bygger om och bygger nytt ska stor vikt läggas vid
miljö och energihushållning. Det ska vara hållbart, miljöriktigt och ge lägre kostnader.
Utbyggnaden av vindkraft ska fortsatta samt investeringar vid de kommunala reningsverken
för att effektivisera processen. Kommunen ska även fortsätta arbeta aktivt för att minska
utsläppen av närsalter till vattendragen och kusten samt fortsätta utbyggnaden av våtmarker
som ska fånga upp närsalter.
Utbyggnaden av gång- och cykelvägar ska även i fortsättningen prioriteras med projekt som
bl. a sträckan Mönsterås-Timmernabben. Möjligheterna att resa kollektivt, framförallt utmed
E 22, ska förbättrats ytterligare. Utbyggnaden av närtrafiken inom kommunen har påbörjats.
Mer anropsstyrd trafik med mindre fordon bör utvecklas.
Mönsterås ska fortsätta ställa samma krav på kommunens livsmedelsleverantörer som
svenska myndigheter ställer på svensk livsmedelsproduktion. Andelen närodlad och KRAVmärkt mat ska öka ytterligare.
Centerpartiet vill…
-

Kommunen har köpt in sin första elbil. Inom några år bör en mycket hög andel av
kommunens fordonsflotta vara helt fossilbränslefri. Både miljövänlig el och biogas
ska ersätta diesel och bensin. Infrastrukturen med laddstolpar ska byggas ut.

-

Det är idag bra reningsgrad på de kommunala reningsverken. 90-95 procent av all
fosfor och 50-70 procent av allt kväve tas bort. Nu planeras det skivfilter som renar
utsläppen från verken ytterligare. Vi ska studera avloppstubernas läge och status och
se vilka åtgärder som krävs för att minimera påverkan på berörda vikar ytterligare.

-

Ytterligare utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i kommunen. Över 80 procent
av alla hushåll är anslutna. Av de närmare 1000 fastigheter som inte är anslutna bör
hälften anslutas inom tio år. Det är viktigt både för människors hälsa att få tillgång till
bra dricksvatten och för miljön att minska utsläppen.

-

Avfallshanteringen ska utvecklas. Det ska vara enkelt att källsortera. Vi vill ha ett
miljömässigt hållbart samhälle och då måste vi minimera, återanvända och återvinna
mera.
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-

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kommunen ska säkra och garantera ett bra
och högkvalitativt grundvatten och ytvatten för framtiden.

-

Vi ska fasa ut produkter som innehåller farliga kemikalier, för att få en giftfri miljö i
vår offentliga miljö, i t ex förskolor, skolor och äldreboende. Mönsterås kommun ska
bli giftfri så långt det går.

-

Kommunens badplatser ska göras ännu mer attraktiva och barnvänliga och finnas i
alla våra kommundelar.

-

Klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor, både globalt men även lokalt. Mönsterås
kommun har varit ledande i omställningen mot en hållbar utveckling och en
föregångare i miljöprojekt som gäller vår kustmiljö och våra åar. Målsättningen att
Mönsterås ska vara en klimatneutral kommun 2050.
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Mönsterås kommun skall kunna erbjuda ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och då
måste samverkan ske mellan kommunen och det civila samhället d v s föreningar och andra
nätverk.
Centerpartiet vill…
-

-

-

-

-

-

-

Fortsatt stöd till det ideella föreningslivet och föreningslivet.

Värna om trivsamma badplatser i samtliga kommundelar.
Utöka antalet handikappanpassade badplatser, med ramper och bryggor försedda
med räcken där rullstolar och rollatorer får plats på ett tryggt sätt.
Sträva efter ökat samarbete mellan lokala föreningar av olika slag och kommunen för
att förbättra, utveckla och driva badplatserna.
Spolade skridskoisar vintertid vid tjänligt väder bör finna i samtliga kommundelar, i
samverkan med lämpliga föreningar.
Fortsätta medverka till utveckling av fritidsfiske och fisketurism.
Levandegöra kulturarvet med modern It-teknik – ”Följ den lokala historien i
telefonen”.
Aktiviteter vid biblioteken i alla kommundelar. Vissa aktiviteter på huvudbiblioteket
kan åka på turné. Men hjälp av ny teknik och självbetjäning kan öppettiderna på
huvudbiblioteket utökas.
Kommunen i samverkan med det civila samhället skall erbjuda varierande aktiviteter
för barn och ungdomar.
Fortsätta upprustningen av vandringslederna i kommunen i samråd med aktuella
markägare. Kommunen skall stötta aktörer i det civila samhället som kan ta hand om
detta.
Kommunskogen i Blomstermåla är en enorm tillgång för motion och friluftsliv för alla
åldrar med olika inriktningar. Fortsätt medverka till utveckling de olika
verksamheterna som en lokal och regional resurs för friluftslivet.
Fortsätt stimulera barn och ungdomars deltagande i musik- och kulturskolan.
Kommunen bör erbjuda ungdomsjobb under sommarlovet som musiker i
kombination med andra sysslor. Dessa ungdomar ska underhålla på äldreboenden,
träffpunkter och andra lämpliga platser.
Viktigt med mötesplatser för ett större kulturutbyte; vad kan vi lära av varandra,
unga – gamla, gamla - nya svenskar etc. Kultur- och fritidsaktiviteter är ett bra sätt för
integrering av nya svenskar.
Fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet för att ytterligare binda ihop våra tätorter, bl. a
Timmernabben-Mönsterås. Varje orts cykelvägnät bör också ses över. Trygga
cykelvägar till skolor och andra stråk som används av många, är viktigt för ökat
cyklande och även promenerande, vilket i sin tur är viktigt för hälsa och miljö.
Kommunen skall informera och stimulera i syfte att fler cyklar eller promenerar till
sina arbetsplatser och för andra korta resor inom varje tätort. Mönsterås ska
fortsätta verka för en cykelled utmed hela Kalmarsund.
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Vårt samhälle präglas allt mer av digital teknik. Centerpartiet vill satsa på IT och en digital
samhällsutveckling för att möta framtidens utmaningar. Det finns stora vinster att göra
genom att ta tillvara digitaliserings möjligheter.
För att öka tillväxten och etablering av företag i kommunen behövs idag en väl utbyggd
digital infrastruktur. Bredband är en förutsättning för utvecklingen av näringslivet och en
förutsättning för tillgång till olika tjänster. Mönsterås kommun arbetar offensivt med att
bygga ut bredband i hela kommunen. Målet är att nå 75 procent av hushållen 2015 och
minst 95 procent av hushållen 2020 med kommunens stadsnät. Det är viktigt att fullfölja
bredbandsprojektet för att hela kommunen.
Mobiltelefonen är idag en mycket viktig funktion för i stort sett alla, såväl privat som för
arbetet. Utvecklingen har gjort att vi idag går omkring med en hel dator i fickan. Vi ser det
som självklart att vi ska kunna, ringa, surfa, maila, vara uppdaterade på sociala medier var vi
än är. Såväl företag som alltfler viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, vård och
omsorg är helt beroende av mobiltelefonen och ett bra mobilnät. Centerpartiet kräver att
mobiloperatörerna tar sitt ansvar och åtgärdar så att alla delar av vår kommun och Kalmar
län får ett väl fungerande mobilnät. Staten har genom Post och Telestyrelsen ansvar för
detta.
Genom att använda mer digital teknik inom socialtjänsten samt vård och omsorg vill vi
effektivisera arbetsprocesser och öka servicen och tryggheten för invånarna. Vård och
omsorg ska bli mer anpassad till varje patients behov.
Vi anser att digital teknik ska vara en naturlig del i skolan för att ge våra ungdomar den
bredare kompetens som kommer att behövas i framtiden. Den digitala tekniken är ett viktigt
verktyg för både inlärningsmetoder och tillgängligheten till information.
Ett digitalt samhälle är också ett mer miljövänligt samhälle. Tekniken underlättar för arbete
på distans och öppnar upp hela världen som arbetsmarknad fast man är bosatt i Mönsterås
kommun. Detta ger ett samhälle där vi inte tvingas flytta för att få arbete och det minskar
vår papperskonsumtion och vårt resande.
Vi vill göra kultur i kommunen mer tillgänglig för invånarna genom att sprida konst och
kultur digitalt, framförallt till en publik som har svårt att ta sig till olika evenemang och
föreställningar. Genom livesändningar kan delaktigheten öka och publiken vara geografiskt
oberoende. Blomstermåla Folkets Hus livesändningar från Kungliga Operan eller
Metropolitan-Operan är bra exempel på vad den nya tekniken ger för möjligheter inom
kulturen.
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