Verksamhetsberättelse för Centerpartiets
Falkenbergskrets 2016
Inledning
2016 har varit ett politiskt år som bjudit på förändringar både i det lilla och i det stora. På det
lokala planet har frågan om kommunens skolorganisation fortsatt att väcka engagemang
bland kommuninvånarna, medan den flyktingström vi såg i slutet på 2015 inte alls har
medfört några bekymmer av sådan större art som många befarade.
Internationellt innebar 2016 bland annat att den nationalistiska högervinden tagit ytterligare
fart. En första hint av detta fick vi i juni då britterna med en tydlig majoritet röstade för ett
utträde ur EU. I november kom så den stora överraskningen när Donald Trump med samma
tydliga majoritet (av elektorer) valdes fram till presidentposten i USA. Och tungan på vågen
kan ha varit att Trump vann flera av de delstater som av tradition alltid röstat med
demokraterna.

Lokal verksamhet
Strukturen med måndagsmöten ungefär var fjortonde dag har kunnat hållas i stort sett väl.
Varannan gång har föredragningslistan för KS diskuterats och gångerna där emellan har vi
fått besök av en eller flera intressanta gäster.
Antalet deltagare vid våra måndagsmöten har varit förhållandevis många, kanske som en
följd av att Barn- och utbildningsförvaltningens skolutredning även detta år givit
förväntningar om mycket diskussion.
Även 2016 har tidningen Du & jag givits ut, detta år dock bara med ett nummer. Därtill har
soppseminarier anordnats liksom ett antal pendlarkampanjer har genomförts.
Vid förra årets kretsstämma fick styrelsen i uppdrag att under året sätta igång ett arbete med
att ta fram en aktiv landsbygdspolitik. Styrelsen har för arbetet utsett en arbetsgrupp som
arbetat fram en plan för att under 2017 genomföra framtidsmöten i tolv orter över hela
kommunen. Arbetet genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och
resultatet av dessa framtidsmöten ska ge underlag för partiet att utarbeta en valplattform
inför 2018 års kommunalval.
Sista helgen i februari varje år äger Eurohorse rum i Göteborg. ”Norra Europas största
mötesplats för alla hästälskare” – en självklar mötesplats där Centerpartiet deltagit i många
år. Med budskapet ”Fler hästkrafter” delas Centerpartiets syn på hästens betydelse för
öppna landskap, folkhälsa, ledarskap och idrottslig gemenskap. Göteborgskontoret anordnar
mötesplatsen och Herdis Pixsjö, Agneta Åkerberg och Shlomo Gavie är hängivna deltagare
från Falkenbergskretsen.
Den 29 juni träffades ca 25 personer i Svensgård, Boberg. Där diskuterades Centerpartiet i
kommunen nu och i framtiden. Det ska vara skoj att vara centerpartist samtidigt som vi
framhåller betydelsen av att hela kommunen skall vara i fokus oavsett vad frågan gäller.

Rapport från Regiongruppen
Det politiska arbetet i regionen är helt inriktat på att få en regionbudget i balans.
Underskottet är fortfarande betydande trots två skattehöjningar vilket därför kräver att den
uppgjorda planen för de kommande två åren följs i alla delar. Kvaliteten i sjukvården får
under tiden inte minskas. Att psykiatrin råkat i kris beror på personalbrist m.m.
Centerpartiet driver opinion för att vägarna 153 och 154 ska byggas om. Ett steg mot
finansiering av vägarna till Ullared har tagits då berörda kommuner och regionen har mötts i
frågan.
Vi hade framgång i regionfrågan eftersom regeringen inte orkade driva frågan vidare.
Ingemar J
Motioner lämnade till kommunfullmäktige
Motion om läkemedelsrester i avloppet.
Motion om rabatt på bygglovsavgift för alternativ energi.
Motion angående pendlarparkeringar vid knutpunkter.
Motion angående tidsenliga detaljplaner.
Motion angående Ullareds torg.
Motion angående grc-väg längs Ätran.
Styrelsesammanträden och verksamhet under året
Under året har styrelsen sammanträtt vid sju tillfällen.
Vidare har ett antal morgonpendlarkampanjer genomförts vid Falkenberg Station.
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Slutord

2016 har varit ett starkt år i Centerpartiet. Vi står fast i vår övertygelse om att Sverige
skall vara ett öppet och välkomnande land. Tydliga och konstruktiva
ställningstagande i flyktingfrågan har givit oss högt förtroende. I
opinionsmätningarna når vi nivåer som är de högsta på tjugo år. Vår partiledare
Annie Lööf har det högsta förtroendet av alla partiledare och upplevs som den
naturliga ledaren i Alliansen. Lokalt har turerna i skolfrågan upptagit mycket av vår
tid. Nu står vi rustade att arbeta vidare med utveckling av Falkenberg både på
landsbygden och i stan.
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