FRAMÅT FÖR ETT LIVSKRAFTIGT SVENLJUNGA!
Beslutat vid årsstämma 2018-02-11

Centerpartiet står för en närodlad politik där människor får bestämma mer
själva över sina egna liv.
Inom Svenljungas kommunpolitik är Centerpartiet en pålitlig kraft som
vågar ta ansvar och visa handlingskraft. Vi vill ta HELA kommunen i bruk
för att skapa en levande och växande landsbygd. Satsningar behövs i alla
kommunens olika delar när det gäller bostäder, service, investeringar och
allt som skapar framtidstro. Vi vill jobba för ett gott samarbetsklimat och
komma bort från splittring och misstro. Inför valet 2018 söker vi ditt
förtroende att få leda vår kommun framåt i positiv anda.
Tillsammans kan vi åstadkomma ett maktskifte i Svenljunga Kommun!
Låt inte Sverige klyvas och låt inte Svenljunga klyvas!
Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer. Men alla får inte samma
chans. Sverige är ett tudelat land. Klyvningen skär mellan nyanlända och
dem som bott här hela sitt liv. Mellan städer och landsbygd. Mellan dem
med framtidstro och de som saknar hopp. I Svenljunga ser vi samma sak.
Vi har en tudelad kommun där de glesare befolkade delarna har fått stå
tillbaka trots stor utvecklingspotential. Det finns människor som har svårt
att ta sig in på arbetsmarknaden trots att det råder brist på arbetskraft
inom många olika branscher. Grundskolan har stora problem med
sjunkande resultat, oro och uppgivenhet. Högkonjunkturen gör att
Svenljunga Kommun har rekordstora skatteintäkter, men ändå klarar man
inte att leva upp till en god ekonomisk hushållning.
För att vända utvecklingen finns behov av reformer. Det behövs bättre
förutsättningar för näringslivet som skapar jobben och vi behöver komma
till rätta med problemen inom skolan. Fler bostäder kan vi få fram genom
att göra det enklare att bygga på fler ställen och det kommer även att
krävas satsningar inom infrastruktur och kollektivtrafik.
Vi måste möta utmaningarna för att stoppa klyvningen!

Trygghet i hela landet och i hela kommunen!
Vi har alla rätt att känna oss trygga oavsett var i landet vi bor. En
grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva
utan att vara rädda för att bli utsatta för brott. Vi ska kunna somna utan
att vara oroliga för inbrott och låta barnen gå till skolan utan oro för
mobbning eller andra övergrepp. Rättsstaten ska vara likvärdig för alla
människor oavsett var man bor. Polisen ska vara närvarande och synlig.
Ambulans och annan akutsjukvård måste vara snabbare på plats än den
är idag. Den statliga assistansersättningen för svårt funktionshindrade får
inte dras in på det sätt som vi ibland sett skrämmande exempel på.
Trygghet är också att veta att vården finns där när vi behöver den.
Att barnens vård är tillgänglig och att samhällets skyddsnät finns för oss
när vi åldras och är sköra. Alla måste ha tryggheten att behålla samma
läkare och inte ständigt mötas av nya ansikten. Därför bör alla ha en fast
läkarkontakt inom Primärvården.
Det ställer även krav på tillräckligt med äldreboenden och händer i
vården, samt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har goda
arbetsvillkor. Tryggheten måste finnas överallt i Svenljunga Kommun!

Grön tillväxt och resultat för miljön!
Världen står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar,
giftiga kemikalier, antibiotikaresistens och nedskräpning av haven är hot
mot människors hälsa och mot planetens överlevnad. Centerpartiets
drivkraft är att uppnå resultat för miljön, inte att utfärda löften som inte
går att hålla eller göra av med mest pengar på ineffektiva åtgärder.
Det krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt
miljöarbete här i Svenljunga Kommun. Det krävs också en närodlad
miljöpolitik som tar hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i olika
delar av landet och som ger människor, företag och kommuner redskapen
att bidra till ett mer hållbart samhälle. Med naturresurser som exempelvis
skogen, förnybar energi (sol, vind och vatten) och de gröna näringarna
kan vi skapa fortsatt tillväxt och utveckling, samtidigt som vi tar ansvar
för miljön.

Det här vill Centerpartiet i Svenljunga 2019-2022:
För utveckling och framtidstro:

* Bygga företagshotell i hela kommunen när efterfrågan finns
* Satsa på Lockryds industriområde och anpassa tomtpriserna
* Täta företagsbesök där både politiker och tjänstemän är lyhörda för
önskemål
* Genom en levande dialog kartlägga vad det lokala näringslivet kan
erbjuda, samt upphandla på ett sätt så att lokala företag kan delta och
därigenom bredda konkurrensen
* En god ekonomisk hushållning med våra skattemedel, med budget i
balans och skattesats i harmoni med grannkommuner
* Ge bostadsbolaget direktiv att bygga i hela kommunen
* Montera solcellspaneler vid nybyggnation och större renoveringar
* Utöka antalet laddstolpar för elbilar
* Främja besöksnäringen och fortsätta utbyggnaden av Gång-och
Cykelvägar
* Stödja kulturevenemang i hela kommunen och använda 1% till
konstutsmyckning vid nybyggnationer
* Satsa på vår kulturskola så den fortsätter vara i toppklass
* Ökad kontakt och samarbete med våra byalag och en levande
medborgardialog

För våra barn:
* Bevara och utveckla skolor och förskolor på alla orter
* Komma bort från orimligt långa skolskjutsar och skoldagar
* Möjliggöra distansutbildning genom en god digital infrastruktur
* Gränsöverskridande samarbete med våra grannkommuner
* Införa mindre klasstorlekar på högstadiet, gärna en halvering
* Fler vuxna i skolan så att lärarna får vara lärare
* Sträva mot tillagningskök i alla skolor och förskolor, med lokalt inköpta
råvaror så långt det är möjligt

För äldre och utsatta:
* Bevara och utveckla äldrevård och omsorg genom att skapa möjligheter
där behoven finns
* Ökad flexibilitet och valfrihet inom vård och omsorg
* Satsa på utbyggnad av ett tryggt seniorboende
* Tillräckligt med platser för tryggt och varaktigt demensboende, samt
väl fungerande korttidsboenden
* Ökad tillgänglighet, kortare vårdköer och en väl fungerande sjukvård
som finns nära dig
* Sträva mot tillagningskök på alla äldreboenden, med lokalt inköpta
råvaror så långt det är möjligt.

Kort och gott…. Det ska vara tryggt, säkert, varmt och skönt att bo och
verka i hela Svenljunga kommun oavsett ålder, härkomst, kön eller var
man valt att bosätta sig eller bedriva verksamhet. Den 9 september har
du möjlighet att påverka utvecklingen för Svenljunga Kommun i rätt
riktning genom att lägga din röst på Centerpartiet!
Tillsammans går vi ……
FRAMÅT FÖR ETT LIVSKRAFTIGT SVENLJUNGA!

