Valprogram Centerpartiet Båstad 2022
FÖR BÅSTADS BÄSTA Vi vill ta ansvar och leda Båstads kommun in i framtiden
Båstads kommun skall vara attraktiv och utvecklas till ett hållbart samhälle

Omställningen av vårt samhälle till att bli mer hållbart kräver ett politiskt ledarskap som skapar
framtidstro och ett engagerande samarbete mellan medborgare, näringsliv och kommunförvaltningar.
Centerpartiet i Båstad vill utveckla hela kommunen till ett hållbart samhälle, som är attraktivt såväl
som boendeort som besöksort, där alla medborgare får möjlighet att utvecklas efter sina
förutsättningar och ambitioner.
Vårt mål att förbereda och planera för Bjäre som år 2050 ska vara en trygg hemort för upp till 25 000
innevånare. Vi ska hålla en hög sysselsättningsgrad med ett hållbart näringsliv och en hög kommunal
service avseende infrastruktur, utbildning samt vård och omsorg. Centerpartiet i Båstad vill därför
genomföra nedanstående under kommande mandatperiod.

Förskolan / skolan.
•
•
•
•
•
•
•

Omfattningen av förskolor och grundskolor F-6 ska fördelas mellan de olika tätorterna samt att
fritidshem ska finnas i anslutning till skolorna.
Högstadieskolorna ska utvecklas i Förslöv och Båstad för det bedömda elevunderlaget.
Gymnasieskolan i Båstad utvecklas för att vara så attraktiv för elever att mer än 50 % av eleverna
i kommunen väljer utbildning här.
Samarbete mellan Gymnasieskolan och näringslivet i kommunen utvecklas så att för
arbetsmarknaden kvalitativ, efterfrågad utbildning och vidareutbildning erbjuds för att
verksamheter inom kommunen får och behåller den kompetens som krävs för konkurrenskraft.
Skolskjutsar skall vara kvar i kommunal regi.
Barn/elever skall ha säkra vägar att ta sig till och från skola och förskola.
Barn/elever med funktionsvariationer får sin skolgång och sin fritid anpassad utifrån sina behov.

Vård och Omsorg.

•
•
•
•
•
•
•

Vård och omsorg utvecklas så att alla medborgare får tillgång till service och boende inom
kommunen.
Korttids- och demensboende ska finnas tillgängligt inom kommunen.
Vården och omsorgen ska utgå från den enskildes behov och önskemål samt den enskildes
valfrihet så långt som möjligt
Bygga ett vård- och omsorgsboende i kommunens västra del som Torekov eller Västra Karup före
2026 med eget tillagningskök.
Att personer med funktionsvariation erbjudes eget boende, utbildning och meningsfull
sysselsättning och fritid.
Familjecentral ska etableras inom kommunen.
Samlingslokaler för gemensamma aktiviteter i våra tätorter.

Klimat och Miljö
•

•
•
•
•
•

Vattenförsörjning, avloppsrening, elförsörjning och transportinfrastruktur etableras som ger den
service som näringsliv och boende efterfrågan till lägsta möjliga resursförbrukning.
Etablering av solenergi och alternativ energi ska underlättas och stödjas
Den så kallade bräddningen av orenat vatten ut i havet ska upphöra.
Stödja och underlätta utbyggnad av laddstolpar.
Centerpartiet vill etablera och utveckla mobila insamlingar för olika avfall och råvaror från de
olika platserna inom kommunen.
Kommunen ska vidare ge stöd till verksamheter som sorterar avfall för vidare förädling och
återvinning.
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•
•
•

Minska hårdgjorda ytor inom kommunen för bättre vattenavrinning och premiera biologisk
mångfald
Tillsätta en hållbarhetsutvecklare som driver frågor för att minska kommunens och
medborgarnas miljöpåverkan.
Värna brukningsvärd åkermark för livsmedelsproduktion.

Trygghet och säkerhet.

•
•
•
•
•

Räddningstjänstens utformning och placering skall organiseras för snabba insatser i kommunen.
Upplysta offentliga miljöer med rörelsedetektorer, stötta grannsamverkan och
nattvandrargrupper, proaktivt mot inbrott och trafikbrott.
Fortsatt arbeta för ökad jämställdhet mellan könen.
Förebyggande arbete för att öka tryggheten i hemmen och framförallt mot mäns våld mot
kvinnor.
Ge stöd och skydd för utsatta personer så de kan lämna det destruktiva förhållandet.

Näringsliv / företagande.

•
•
•
•
•
•

Skapa utvecklingsmöjligheter för företagsetableringar genom att ge tillgång till färdig
industrimark, lokaler och bra infrastruktur.
Inrätta ett Näringslivsråd där samtliga partier i Kommunfullmäktige finns representerade.
Förenkla administration för företagandet. Företagslotsen ska vara tillgänglig för alla företag.
Tillsyn ska vara rådgivande och stödjande med faktiska och rimliga avgifter när verksamheterna
kontrolleras.
Centerpartiet ska verka för etablering av en investeringsbank som stöder investeringar i hållbara
verksamheter på Bjärehalvön.
Stöd ökad produktion och förädling för ökad konsumtion av lokalproducerade livsmedel från
lantbruket på Bjärehalvön.
Stötta besöksnäringen så att den på ett hållbart och attraktivt sätt kan erbjuda natur-, idrotts –
och fritidsupplevelser med minsta möjliga påverkan på miljön. En sammanknytning av våra
vandringsleder ger attraktiva möjligheter till fritidsaktiviteter.

Bostäder

•
•
•
•

Fördela den planerade befolkningsökningen mellan de olika existerande tätorterna och att
utbyggnaden sker med hållbart byggande, med minsta möjliga påverkan på miljön.
Bostadsbyggande ska vara hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor.
Tillgänglighet av kolonilotter vid boenden ska förberedas.
Centrala delarna av Båstad skall utvecklas för att attrahera ett stort utbud service och
näringslivsverksamhet.

Kommunikationer.

•
•
•
•

Allmänna kommunikationer utvecklas med ökad tillgänglighet och flexibilitet från landsbygd till
tätorterna och tågstationer.
Gång och cykelvägar ska utvecklas inom hela Bjäre.
Digital uppkoppling med hög överföringshastighet inom hela Bjäre.
Förbättrad säkerhet vid busshållplatser.

Kultur och fritid

• Ett rikt kulturutbud bidrar till människors välbefinnande och skapar även intresse för Båstad som
besöksmål. Centerpartiet vill att Båstad ska framställas och upplevas som ett intressant
besöksmål med ett rikt kulturellt utbud och en fritidsverksamhet som ger idrotts- och
naturupplevelser med minsta möjliga påverkan på naturen och lantbruket.
• Utveckla kulturskolan och inför kulturkort
• Aktivt kommunalt stöd till ideella föreningar och fritidsanläggningar
• Värna biblioteken även som samlingspunkt.
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