
För Kalmar läns bästa! 
 
 

En politik som sätter individen i centrum och som 
ger kraft åt varje människa!

Valprogram för Centerpartiet i Kalmar län 2022



Centerpartiet är ett liberalt parti och vår liberalism är social, decentralistisk och grön. Vår utgångspunkt är 
att varje individ ska stå i centrum och att alla människor är lika mycket värda och att var och en ska ha möj-
ligheten att utvecklas utefter sina förutsättningar. Frågor som till exempel: jämställdhet, miljö, landsbygd 
och företagande är centrala för oss i Centerpartiet och ska genomsyra alla politikområden. 
Hela Kalmar län har goda förutsättningar att utvecklas. Länet har en stor besöksnäring som ska fortsätta 
växa. Sommartid är Kalmar län det fjärde största besökslänet och har flera viktiga och stora besöksmål 
som bidrar till detta. Förutsättningar måste finnas för att företagen ska kunna utvecklas och växa. 
För Kalmar läns bästa.

Kalmar län har en betydande livsmedelsproduktion med många framgångsrika företag i hela livsmedels-
kedjan. Inom vissa produktionsgrenar är vi till och med det dominerande länet i Sverige. 
Utvecklingsarbetet inom branschen kommer behöva fortsätta och en ökad förädling av produkterna gyn-
nar hela sektorn. Att värna den gröna näringen och bidra till förutsättningar att utvecklas är en prioriterad 
fråga. 

Det ska vara ett bra val att bo och bo kvar i Kalmar län. Med utgångspunkt i de olika fördelar och styrkor 
som finns i länet ska vi kunna erbjuda attraktiva boenden i alla länets kommuner. Förutom en god livsmiljö 
krävs service av olika slag. Ett utbud av olika drivmedel, laddstolpar, dagligvaruhandel och paketutlämning 
behöver finnas i hela länet. Ny teknik gör det möjligt att öka utbudet av dessa tjänster. 
Länets styrkor finns de stora möjligheterna till utveckling. Närheten till ”det mesta” är en stor tillgång som 
vi måste fortsätta utveckla. Vi kommer arbeta för att utveckla HELA länet och vi gör det för hela Kalmar 
läns bästa. 

Vi lever nu i en tid av oro. En oro för det som händer i vår omvärld, hur människor drabbas av krigets verk-
ningar. Vi kommer i länet stå enade för att stötta det folk som behöver vårt skydd nu, precis som vi gjort 
flera gånger förr. 

Demokrati och säkerhet, för människors bästa
Vi lever i en osäker tid där vår liberala demokrati och säkerhet är hotad. Den hotas idag från både inre- och 
yttre hot. Vi ser hur politiska krafter mer och mer ifrågasätter fria media och samtidigt så utsätts landet 
dagligen för cyber-attacker och desinformationskampanjer. Vi ser också hur säkerhetsläget i Europa kraf-
tigt har försämrats, inte minst genom ett mer aggressivt Ryssland som vill påverka hela Europas säkerhets-
politik. 

Centerpartiet kommer att fortsätta värna den liberala demokratin i alla lägen. Att Sverige skall vara ett 
öppet, självständigt och humant samhälle borde vara en självklarhet för alla. Men vi behöver också inse 
att vi som land inte klarar detta själva, vi behöver delta i internationella samarbeten för att säkra vår själv-
ständighet. Här är vi motpolen mot de politiska krafter som vill se en mer nationalistisk stat som inte vill 
samarbeta internationellt och som inte ser humanism som en självklarhet. 
Det säkerhetspolitiskaläget i Europa har också förändrat behovet av en trygg och stabil energiförsörjning, 
liksom ökad självförsörjning av livsmedel. Kalmar län har goda förutsättningar att bidra till detta genom 
den starka positionen i landet inom livsmedelsproduktion och möjligheterna till utökade satsningar på 
förnybar energi.

Centerpartiet i Kalmar län vill:

- Stärka oberoende medias ställning i Sverige
- Stärka medias skydd mot hat, hot och trakasserier
- Stärka Sveriges förmåga att hantera cyber-attacker
- Att Sverige ska söka medlemskap i NATO
- Öka anslagen till försvaret, inklusive totalförsvarets och civilsamhällets 
 organisationer
- Fördjupa försvars- och säkerhetssamarbetet inom EU



och idéer. Vi måste bidra med långsiktiga regler som går att lita på. Inte ge oss hän åt politiska nycker och 
populistiska infall. Vi måste säkerställa att regelverken är rimliga och företagen inte hämmas av enorma 
administrativa bördor. Det är också samhällets uppgift att säkerställa tryggheten. Många företag lider idag 
av stölder och skadegörelse. Ibland går det så långt som till hot och hat inom vissa branscher. Det är na-
turligtvis fullständigt oacceptabelt och i grunden ett misslyckande för samhället. Det är också samhällets 
ansvar att det finns en tillfredställande infrastruktur och god kompetensförsörjning.

Näringslivet i Kalmar län är mångfacetterat med framgångsrika företag inom många olika branscher. Cen-
terpartiet har sina rötter inom de gröna näringarna. Vi kommer aldrig att glömma vår historia och vi kom-
mer aldrig att sluta tro på framtiden för skogs- och lantbruket. Näringarna har stor ekonomisk betydelse 
för vår region men bidrar också till vårt unika landskap som är grunden för länets attraktivitet. Besöksnä-
ringen är en annan av länets betydelsefulla näringar med stor utvecklingspotential. Vi är redan landets 
fjärde största besöksregion men vi kan utvecklas mer. Vi måste framför allt förlänga vår turistsäsong så att 
vi blir en plats som människor längtar till året runt. Vi vill därför till exempel utveckla länet som matregion. 
I sammanhanget får vi inte heller glömma länets framgångsrika process- och tillverkningsindustri. Den är 
ryggraden för länets välfärd och har med rätt förutsättningar alla möjligheter att öka sin konkurrenskraft.

Företagandet är tyvärr ett av de områden där vårt samhälle ännu är långt ifrån jämställt. Bara ungefär en 
fjärdedel av alla företag drivs av kvinnor. Här finns en enorm utvecklingspotential genom att vi bättre tar 
vara på den drivkraft som finns hos många kvinnor. Traditionellt manliga yrken är i högre grad privatiserade 
än kvinnliga.  I grunden bygger detta på en gammaldags kvinnosyn där vi har förtroende för att män kan 
bygga ett vårdboende men kvinnor kan inte ansvara för att driva det. Tyvärr hotas många kvinnodrivna före-
tag idag genom att det finns politiska fördomar mot företag inom till exempel vård, omsorg och hushållsnä-
ra tjänster. Därför driver Centerpartiet en politik som förbättrar arbetsvillkor för kvinnor, som skapar bättre 
förutsättningar för kvinnors företagande och som bidrar till att främja ekonomisk jämställdhet.

Centerpartiet i Kalmar län vill:

- Minska regelkrånglet. Det ska vara lätt att göra rätt
- Tillåta gårdsförsäljning av öl och vin
- Utveckla Kalmar län som besöksmål
- Införa ett föratagarlyft för att utveckla kvinnors möjlighet att driva företag
- Förbättra industrins förutsättningar genom satsningar på infrastruktur, elför- 
 sörjning och förbättrad matchning och kompetensförsörjning
- Öka konkurenskraften i jordbruket och öka förädlingen av livsmedel från länet

Ett företagsklimat för näringslivets bästa
Allt företagande bygger på kraften, energin 
och entusiasmen hos människorna som driver 
företaget. Grunden för vårt näringslivsarbete 
är att vi tar vara på och uppmuntrar den kraf-
ten. Samhällets främsta uppgift i samman-
hanget är att stödja och underlätta för företa-
garna. Inte att kväva dem med onödiga regler 
och hämmande byråkrati. Vi vet att de bästa 
idéerna kommer från företagarna själva och 
inte från vackra policydokument och hand-
lingsplaner. Vi vet att företagare är eldsjälar 
och vi får aldrig släcka en eldsjäl.

Samhällets uppgift är att ge företagarna goda 
förutsättningar för att utveckla sina företag



En politik för landsbygdens bästa
Kärnan i Centerpartiets politik är att hela landet ska leva och utvecklas – var du än beslutar dig att bo och 
verka ska det finnas goda möjligheter och villkor för detta. För Kalmar län är detta extra viktigt eftersom 
de gröna näringarna är starka liksom att länet är en av Sveriges mest besökta regioner. Förutsättningarna 
är också olika beroende på var du befinner dig och det är viktigt med lokal och regional anpassning av la-
gar och regelverk. De senaste åren har vi också sett ett ökat intresse för att flytta till landsbygden. Därför 
krävs en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur, likväl som en transportinfrastruktur med både säkra vägar 
och goda tåg- och flygförbindelser. Vi behöver förenklade strandskyddsregler som gör det möjligt att bygga 
i attraktiva lägen på landsbygden och i de mindre orterna. Företag ska också kunna ha lätt att anställa och 
kunna rekrytera behövlig kompetens från trakten eller utomlands – landsbygdens företag får inte tappa 
konkurrenskraft.

För att göra boende, turism och företagande möjligt krävs en god service. En välfylld butik, en mack eller 
en laddstolpe är förutsättningar för att kunna bo eller besöka en plats. Ett besök som i sin tur skapar jobb 
och tillväxt på landsbygden. Statens närvaro måste vara likvärdig i hela landet, exempelvis måste Arbets-
förmedling, Försäkringskassa, Skatteverk och Polis finnas inom rimligt avstånd.

Det är ofta föreningslivet som gör en bygd levande. Föreningar ser till att det finns kultur i bygdegårdar och 
aktiviteter för barn och unga. Föreningslivet fyller inte minst en viktig social funktion och i många fall tar de 
även ett viktigt samhällsansvar.



Centerpartiet i Kalmar län vill:

- Att det ska finnae en komersiell service
- Satsa på ett fungerande höghastighetsbredband
- Skapa säkra och robusta vägar
- Ha en fungerande kollektivtrafik
- Stärka föreningslivet
- Främja utbyggnaden av laddinfrastruktur även på landsbygden
- Ha ett strandskydd som möjliggör byggande på landsbygden
-  Öka servicen genom ny teknik
- Stärka landsbygdens infrastruktur genom stöd till vägelysning och enskilda  
 vägar

LEVANDE LANDBYGD

FÖR SVERIGES BÄSTA!



Ett miljö- och klimatarbete för allas bästa
Miljö- och klimatarbete måste drivas på alla nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi delar 
alla på ett gemensamt jordklot men är samtidigt extra berörda av, och ansvariga för, vår egen lokala miljö. 
Centerpartiet verkar för en hållbar livsstil genom harmoni mellan människor, miljö, ekonomi och teknik. 
Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter 
eller badankan barnet tuggar på är giftig

Centerpartiet har en lång tradition av att vara ledande inom miljö och hållbarhet. Genom våra jordnära 
rötter vet vi att det är avgörande skillnad mellan att bruka och att förbruka. För att göra detta så behövs 
insatser på flera olika områden, allt ifrån de större frågorna som att ställa om vår energiproduktion till de 
lite mindre vardagliga frågorna att till exempel minska volymerna av avfall. Att arbeta för minskade av-
fallsvolymer minskar inte bara den miljömässiga belastningen i själva hanterande av avfallet, det minskar 
också belastningen i form av att vi förbrukar mindre resurser i produktionsledet. Centerpartiet anser att vi 
behöver arbeta aktivt på alla nivåer för att minska avfallsvolymerna.

Vi anser att klimatfrågan är den viktigaste miljöfrågan. Det är en ödesfråga för vår generation. I Kalmar län, 
med våra vattendrag, vår långa kust och torra klimat, har dessutom vattenfrågorna en särskild betydelse.

Kalmar län, är ett län med goda möjligheter för förnyelsebar energiproduktion. Friska vindar, många soltim-
mar och biomassa från de gröna näringarna ger oss förutsättningarna, men det är upp till oss själva att ta 
vara på möjligheterna. Därför måste myndigheter på alla nivåer vara positiva till produktion av förnyelsebar 
energi. En stor fördel med de förnyelsebara energikällorna, solceller och vindkraft, är att de går relativt 
snabbt att bygga. På så sätt bidrar de mycket fortare än andra energikällor till att både möta ett ökat elbe-
hov och ersätta el från fossila bränslen som kol och gas.



Centerpartiet i Kalmar län vill:

- Minska regelkrånglet och införa skatteavdrag för produktion av egen sol-el
- Regionalisera fastighetsskatten för vindkraftverks så att mer av vinsten ham- 
 nar där elen produceras. Då får vi en ökad acceptans för vindkraften
- Underlätta utbyggnaden av havsbaserad vindkraft
- Stärka produktionen av biogas
- Stärka föreningslivet
- Kommuner och regioner ska vara föregångare när det gäller energisnåla, 
 klimatsmarta byggnader och energibesparande åtgärder. Vi vill se et ökat byg- 
 gande i trä

Biogasproduktionen i Kalmar län har utvecklats 
snabbt tack vare omställning av regionala och 
kommunala fordon. Här finns dock fortfarande en 
stor outnyttjad potential. Biogas kan bidra till att 
minska klimatutsläppen, minska övergödningen 
av våra sjöar och samtidigt stärka lönsamheten 
inom jordbruket i länet.

Vi måste komma ihåg att den billigaste och mest 
miljövänliga energin är den som aldrig förbrukats. 
Åtgärder för att spara energi måste stimuleras. 
Kommuner och regioner måste vara föregångare 
när det exempelvis gäller energisnåla byggnader 
och energibesparande åtgärder.

Vi måste ta ett ökat ansvar för vårt vatten. Både 
för tillgången till vatten och för det vi släpper ut. 
Reningsgraden av vårt avloppsvatten måste öka. 
Helst så att det kan återanvändas för till exempel 
bevattning. Vi kan också åstadkomma mycket för 
att säkra vattentillgången i landskapet och mins-
ka övergödningen av våra sjöar och vattendrag 
genom lokala samarbetsprojekt.

Östersjön är en viktig resurs och livsnerv i Kal-
mar län. Den ger oss stora möjligheter till turism, 
rekreation och näring. En Östersjö som är välmå-
ende gynnar hela Kalmar län och därför behöver 
vi göra aktiva insatser för att säkerställa att Öst-
ersjön fortsatt kommer att vara den tillgång för 
länet och inte minst för våra kustkommuner som 
den historiskt har varit. Att minska utsläppen 
och övergödningen av Östersjön är avgörande för 
så många.



Ett tryggare Kalmar län, för invånarnas bästa
Att känna sig trygg är en nödvändighet för att kunna leva ett gott liv. För oss är det en självklarhet att vi 
ska ha ett samhälle som karaktäriseras av medmänsklighet och där alla invånare är trygga både i sina hem 
och i samhället. Att känna sig trygg är en rättighet för varje medborgare. I Kalmar län uppger dock nästan 
40% av kvinnorna att det avstått att gå ut på grund av otrygghet. Vi måste jobba förebyggande för att skapa 
trygghet. Det kan handla om fler och mer närvarande poliser eller att skapa trygga miljöer i den fysiska pla-
neringen. Det viktigaste är dock att samhället måste arbeta aktivt för att förhindra vägar in i kriminalitet. 
Arbetet måste ske tidigt och brett med insatser för att främja psykisk hälsa eller närvaro i skolan. 

En stor del av länet utgörs av landsbygd. Här förekommer både stöldligor och militanta djurrättsaktivister, 
samtidigt som det är ont om poliser. Mindre brott och upprepade trafikbrott negligeras av larmcentralen. 
Vi kan nästan prata om landsbygden som särskilt utlämnade områden. Samhället får inte svika de som 
bor och verkar där. Otrygghet kan innebära fara för liv och hälsa. Våld i nära relationer, våld som drabbar 
människor på grund av deras sexuella läggning, religion eller ursprung måste stoppas. Gemensamt måste 
vi ta krafttag för att agera mot dessa våldsbrott. I Kalmar län ska varje människa känna sig trygg att leva 
sitt liv fullt ut.

 Centerpartiet i Kalmar län vill:

   - Att det ställs krav på trygghetsperspektiv i samhällsplanering och fysisk bygnation
   - Skärpa lagstiftningen för tillgreppsbrott och upprepade trafikbrott
   - Införa krav på att nämndemän ska genomgå en obligatorisk utbildning om    
  våld i naära rellationer samt offers agerande under rättsprocessen. 
  Kunskap hos till exemepl vårdpersonal ska öka
   - Att det ska vara obligatoriskt att erbjuda stödperson till den som utsatts 
  för våld i nära rellation
   - Öka stödet till civilsamhället, till exempel kvinnojourerna
   - Kommuner och regioner ska vara föregångare när det gäller energisnåla, klimatsmarta 
  byggnader och energibesparande åtgärder. Vi vill se et ökat byggande i trä



En utbildning för elevens bästa, skapar 
en god kompetensförsörjning 

En bra utbildning med hög kvalité är grun-
den i en god kompetensförsörjning. De in-
vesteringar vi gör i våra ungdomar idag får 
vi flerfaldigt igen i morgon. Centerpartiet 
i Kalmar län vill se en likvärdig utbildning 
som ger varje elev möjligheter att utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar 
efter att ha en utbildning som erbjuder en 
mångfald för våra elever där det ska finnas 
möjlighet att välja utbildning hos både pri-
vata och offentliga aktörer men också möj-
lighet att välja en skola i den mindre orten 
på landsbygden. 

Skolan har en viktig uppgift i samhälls byg-
get, det är i skolan som vi människor for-
mas till de individer vi är. Därför behöver vi 
också på allvar se över de skillnader som 
finns inom jämställdhet idag. I dag vet vi 
att unga tjejer känner en högre press i sko-
lan, att det också är tjejer som har de bäs-
ta resultaten men när eleverna sedan går 
vidare till arbetslivet så är det killar som 
får de högre lönerna. Vi måste redan i de 
yngre åldrarna börja arbeta med att få bort 
könsnormerna när det gäller val av utbild-
ning. Skolan ska aktivt arbeta med att bryta 
traditionella könsmönster. 

Vi vill göra det enklare för skolor på landsbygden och mindre orter att klara av personalbemanningen ge-
nom att öka möjligheten till samverkan mellan olika skolor och huvudmän. 
Kopplingen mellan näringsliv och utbildning behöver göras starkare. Vi behöver också öka statusen för 
yrkes- och lärlingsutbildningarna då dessa är viktiga för tillväxten i vårt näringsliv. Utbildningen ska vara 
relevant, verklighetsnära och leda till jobb. Företag som är potentiella arbetsgivare ska vara en drivande 
kraft i genomförandet av utbildningen. 

Vi vill skapa en naturlig övergång från studier till arbetslivet och koppla de högre utbildningarna närmare 
arbetsmarknaden genom att betona det entreprenöriella lärandet. Vi vill stärka och bygga ut yrkeshögsko-
lan. Utbildningarna behöver utvecklas i samarbete med näringslivet. De är anpassade efter de behov som 
finns på arbetsmarknaden och många får jobb kort efter utbildningen. 
Kalmar län är ett län med stora möjligheter, vi har en stark och växande arbetsmarknad som är i stort behov 
av kompetens. Vi vet också av erfarenhet och forskning att det snabbaste och bästa sättet att komma in 
i det svenska samhället är genom ett arbete. Sverige har en stor outnyttjad resurs i de människor som på 
senare år har kommit till vårt land, en resurs som vi behöver ta vara på. 
Centerpartiet vill göra det enklare och snabbare för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att 
komma ut i jobb. Vi ser det som en vinst både för den enskilda individen och för företagen i Kalmar län som 
då får möjlighet att få tillgång till den kompetens som de är i behov av. 



Nära Vård och omsorg, för medborgarnas bästa
Kalmar län präglas som många andra landsbygdslän av en åldrande befolkning. Det i kombination med allt 
större svårigheter med kompetensförsörjning inom vård och omsorg gör att vi måste arbeta på andra sätt 
än vad vi gjort hittills. Nära Vård innebär att hitta sätt att arbeta närmre invånarna och mer förebyggande. 
Det går ut på att sätta brukaren i centrum i stället för organisationen. Satsningar på omställningen till nära 
vård har redan påbörjats i Kalmar Län. 
Vi måste alltid utgå ifrån patienten/brukarens egna förutsättningar och behov samt arbeta med proaktiva 
insatser.

Psykisk ohälsa ökar i samhället. Fler människor lider av ångest, oro eller andra psykiska besvär. Det har 
inneburit en större efterfrågan på och ett ökat behov av särskild kompetens för att hjälpa de drabbade. 
Centerpartiet vill ge alla i Kalmar län den hjälp de behöver. Ska vi lyckas med det krävs en stor insats för 
att rekrytera mer personal, skapa digitala lösningar och öka flexibiliteten. Med nya och innovativa lösningar 
kommer fler kunna få hjälp snabbare. Detta gäller särskilt för barn och unga och deras familjer.
Den psykiska ohälsan ökar och särskilt bland unga flickor. Två tredjedelar av 15 åriga flickor uppger psykis-
ka och somatiska besvär. Bland äldre, 77 år och uppåt uppger en tredjedel av kvinnorna och en femtedel av 
männen att de upplever ångest.

Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland unga personer 15-24 år. Varje år är det cirka 1 500 
personer som inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv.

Centerpartiet i Kalmar län vill:

- Öka likvärdigheten i skolan
- Öka möjligheten för skolo/huvudmän att samverka kring personalförsörjningen
- Stärka och bygga ut yrkeshögskolan i samarbete med näringslivet
- Stärka kopplingen mellan utbildning och näringsliv
- Stärka vuxenutbildningen i samarbete med folkhögskolorna
- Införa inträdesjobb som en ny tidsbegränsad anställningsform  med lägre in
 gångslön och slopade sociala avgifter
-  Göra utbildningar med traditionella könsmönster attraktiva för alla oavsett kön



Centerpartiet i Kalmar län vill:

- Satsa på utvecklingen av egenvård
- Utveckla e-tjänster och digitala vårdmöten inom sjukvården
- Stärka kraven på samverkan mellan kommuner och regioner med individen i 
 centrum. Civilsamhället bör kopplas in där det passar
- Satsa på kompetensförsörjningen, karriärstjänster för sjuksköterskor och under-
 sköterskor och införa en kompetensutvecklingsgaranti
- Införa chefsutbildningar för bättre arbetsmiljö
- Skärpt fokus på jämställd vård och öka kunskapen om kvinnosjukdomar
-  Stärka arbetet med tidiga individuella insatser i skolan
-  Genomföra förebyggande insatser från socialtjänst utan behovsbedömning
-  Satsa på Barn- och ungdomspsykiatri för att korta köer och utredningstider
- Erbjuda digitala vårdmöten och digitala behandlingsalternativ inom psykiatrin 
 och här inkludera äldre som målgrupp
-  Satsa på att utbilda fler som kan erbjuda psykiatrisk hjälp och kontinuerligt 
 stärka kompetensen inom alla områden - karriärvägar - löner



VI GER KRAFT ÅT 
VARJE MÄNNISKA!


