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CENTERPARTIET VILL GE KRAFT ÅT VARJE 
MÄNNISKA 

 – En hoppfull väg framåt för Alvesta kommun 

Vårt mål är att göra Alvesta kommun bättre genom ett ännu starkare Centerparti. 

Vi vill ge kraft åt varje människa. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina 

liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela kommunen att växa. 

Politiken ska ge förutsättningar till människor att utifrån egen drivkraft och egna beslut 

kunna leva det liv som man önskar. Det finns stora möjligheter att öka människors egna 

spelrum inom ramen för det gemensamma. 

Det gäller att värna valfriheten av tjänster som vi använder och utveckla systemen för 

valfrihet. Framväxten av fristående vård- och omsorgsföretag, förskolor och skolor har 

skapat fler alternativ och visat på nya lösningar för utveckling. Samtidigt som det privata 

skapar möjligheter har också kommunen en viktig granskande roll för att se till att både 

de privata företagen likväl som de kommunala verksamheterna följer de lagar och 

bestämmelser som finns. 

Det gäller att ständigt se över regelverk som begränsar människors möjligheter och ta 

bort omotiverade regler. Arbetet med att förenkla reglerna för småföretag behöver 

fortsätta. 

Vi behöver rusta alla barn och ungdomar för kommande livsval genom en ännu bättre 

utbildning, med fokus på kunskap och källkritik, utveckling, likvärdighet och trygghet. 

Det ska vara möjligt att behålla och utveckla små skolor. Även folkbildningen genom 

studieförbund och folkhögskolor är en viktig del av det svenska utbildningssystemet. 

Med dagens snabba utvecklingstakt är livslångt lärande en viktig del för både samhället 

och individen, politiken har ett viktigt ansvar att skapa rätt förutsättningar så att alla kan 

fortsätta utvecklas. 

Människan utgör samhällets minsta byggsten. Vi behöver ge civilsamhället goda 

möjligheter att utvecklas och stödja föreningslivet. Ett fritt och levande kulturliv är en av 

de viktigaste delarna av ett gott och livskraftigt samhälle. 

De gröna näringarna är en grundpelare i landsbygdsföretagandet. Det svenska 

jordbruket handlar om god omsorg om djuren, en säker och sund matproduktion, 

bevarandet av biologisk mångfald och öppna landskap med vackra naturmiljöer.  

Att människor känner trygghet och tillit till varandra är grunden för att skapa ett gott 

samhälle. Vi behöver stå emot rädsla och uppgivenhet. 

Sänkta jobbskatter behövs för att öka människors drivkrafter till arbete och ge fler 

människor med lägre inkomster ökad frihet och möjlighet att behålla mer av sin inkomst. 

En hållbar utveckling är framtiden och vi kan alla bidra till den. FN presenterade 2015 

Agenda 2030 som består av 17 globala mål inom tre dimensioner som ska leda oss till en 

hållbar utveckling, de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. 

Centerpartiet arbetar aktivt mot dessa mål och målen lägger grunden till vårt arbete.  

Centerpartiet är ett självständigt, borgerligt, liberalt parti i mitten av svensk politik.  

Vårt kommunala handlingsprogram visar vägen! 
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Hållbar välfärd 

Boendet 

 

 

Vi vill … 

- att valfrihet råder om boendemöjligheter i hela kommunen. 

- ta fram markområden för strandnära bebyggelse. 

- ha en snabb kommunal handläggning vid byggnation. 

- trygga tillgången på hyreslägenheter och tomtmark i hela kommunen. 

- ha en god planberedskap för byggnation i alla tätorter. 

- bygga attraktiva lägenheter för ungdomsboende, seniorboende 

och trygghetsboende i tätorterna. 

- vara generösa med dispens för strandskydd i linje med reglerna 

för strandnära utvecklingsområden. 

- ha marknadsanpassade markpriser och avgifter. 

- tillhandahålla kommunal rådgivning för enkel och snabb byggnation. 

- ta fram en detaljplan i Hjortsberga för bostäder. 

- utveckla Aringsås med markägaren till en hållbar ny stadsdel. 

 

2019 till 2022 har vi … 

- färdigställt 136 lägenheter runt om i kommunen. 

- byggt trygghetsboende intill våra särskilda boenden i Alvesta, Moheda 

och Vislanda. 

- sålt mer bostadsmark per år än något av de senaste 30 åren. 

- byggt ut gator och ledningar till nya bostadsområden på 

Spåningslanda etapp 2 och 3, Aringsås etapp 1, Lekaryd etapp 1 (vid 

Hanaslöv) och Silkesnäs. 

- varit behjälpliga och underlättat med förhandsbesked och 

strandskyddsdispenser till dem som vill bygga bostäder på 

landsbygden och i strandnära lägen. 

- påbörjat detaljplan för fler bostäder i Moheda centrum. 

- tagit fram detaljplan för bostäder i Grimslöv centrum. 

- startat projekt Tingsbacken, 40 lägenheter och trygghetsboende. 
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Maten 

 

Vi vill … 

- att den offentliga maten tillagas lokalt på alla förskolor, skolor och 

särskilda boenden i kommunen. 

- tillhandahålla mat av god kvalitet efter individens behov. 

- använda närproducerade råvaror eller ekologiska råvaror efter säsong. 

- att vid upphandling av livsmedel skall minst svensk 

djurskyddslagstiftning gälla. 

- behålla den höga standard på mat som utmärker Alvesta kommun. 

- uppmuntra företag med lokal produktion, förädling och försäljning av 

livsmedel. 

 

2019 till 2022 har vi … 

- beslutat att andelen animaliska livsmedel som kommer från Sverige 

ska öka. 

 

Trygghet och trivsel 

  
 

Vi vill … 

- ha trygghet i hela kommunen. 

- utreda förutsättningar för en räddningsstyrka i Alvesta. 
- utveckla vård, omsorg och skola efter behov. 

- ha pålitliga funktioner för el, telefoni, larm, räddning, brandskydd. 

- stimulera till och utveckla grannsamverkan. 

- ha löpande revidering av belysningsplanen både på landsbygd och i 

tätorter. 

- stimulera utbudet av fritidsaktiviteter. 

- samarbeta mer med polis.  

 

2019 till 2022 har vi … 

- ökat investeringar för belysning utmed enskilda vägar på 

landsbygden. 

- genomfört trygghetsmätningar. 

- tagit fram upprustningsplan för Torpsbruk och påbörjat åtgärder. 

- tagit beslut om att bygga en ny brandstation i Vislanda. 

- beslutat om extra anslag till räddningsvärnet i Grimslöv för en ”Första 

insatsperson”.  
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Omsorg om kommunens invånare 

 
 

Vi vill … 

- att omsorgstagaren känner sig respekterad. 

- att omsorgstagaren har valfrihet vad gäller vårdform. 

- ha ett samhälle som är tillgängligt för alla.  

- främja kommuninvånarnas hälsa genom förebyggande insatser. 

- utforma vård, stöd och boendet i samråd med omsorgstagaren och 

anhöriga. 

- utveckla stödet för anhörigvård. 

- arbeta för att skapa trygghetsboenden i hela kommunen. 

- skapa meningsfull sysselsättning i lantlig miljö för personer med 

särskilda behov (grön omsorg). 

- stimulera frivilliginsatser. 

- arbeta förebyggande för barns och ungdomars psykiska hälsa. 
 

2019 till 2022 har vi … 

- samordnat kommunens arbete med stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

- höjt aktivitetsersättning inom LSS. 

- börjat utbilda medarbetare inom individ och familjeenheten i ”Mäns 

våld mot kvinnor” och ”Hedersrelaterat våld”. 

- drivit mötesplats ”Riksdagsmannen” som är en mötesplats för 

personer med missbruk och/eller psykiska problem. 

- Närvaroteamet som följer upp ”hemmasittare” tillsammans med KAA 

(kommunens aktivitetsansvarige). 

- ställt om från särskilt boende till mer trygghetsboende och 

seniorboende. 

- beslutat om ny hjälpmedelstvätt vid Högåsen. 
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Integration och flyktingmottagande 
 

 
 

Vi vill … 

- ha en beredskapsplan för att ta emot flyktingar. 

- ha en plan för integration och för att kunna involvera immigranterna i 

samhället. 

- mentorskapsprogram för immigranter för att välkomna till svenska 

samhället.  

- utvärdera hur integrationen fungerade 2014-2015. 

- ta tillvara på de kunskaper som finns genom att validera deras 

kunskaper. 

- att kommunen ska driva integrationsprojekt som bidrar till ökad 

sysselsättning och ökad delaktighet i samhället. 

- att kommunledningsförvaltningen ska ha huvudansvaret för 

integration för att kunna jobba bredare. 

- bedriva utbildningar på Allbo lärcenter som bidrar till ökad 

anställningsbarhet. 
 

2019 till 2022 har vi … 

- infört vuxenutbildningar på fler olika språk.  

- omorganiserat Arbetsmarknadsenheten till Allbo lärcenter för att 

förstärka samverkan i organisationen med en gemensam chef.   

- gjort insatser för våra sommarjobbare inom kommunen som var 

särskilt riktade till våra elever på Introduktionsprogrammet för att 

kunna stödja dessa ungdomar som hade extra svårt att söka 

sommarjobb. 
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Miljö och klimat 

 

Energin 

  

Vi vill … 

- vara en plusenergikommun genom produktion av förnyelsebar energi.  

- stimulera till utbyggnad av sol, vind och biogas i kraftproduktionen.  

- verka för en tryggare elförsörjning. 

- fasa ut användningen av fossila bränslen. 

- verka för alternativa energiformer. 

- att det ska vara solenergisystem vid kommunal byggnation. 

- premiera lågenergiförbrukande teknik vid byggnation. 

- utveckla och förtäta fjärrvärmenätet i befintliga områden  

- utveckla ny elproduktion i fjärrvärmeanläggningar. 

- behålla den småskaliga vattenkraften. 

- uppdatera vindkraftsplanen där boende på landsbygden ska 

prioriteras. Bland annat respektavståndet till bostäder ska justeras 

och ta hänsyn till vindkraftverkets höjd. 

- att kommunen ska stimulera till energibesparande åtgärder. 

 

2019 till 2022 har vi … 

- arbetat för en fossilbränslefri fordonspark i kommunens verksamhet. 

- stöttat tillkomsten av vindkraftspark som ger energi motsvarande 

årsförbrukningen för 80 000 hushåll. 

- genomfört insatser för fler laddstolpar i Alvesta kommun. 
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Naturen 

 

  
 

Vi vill … 

- bevara det öppna landskapet. 

- minska koldioxiduppsläppen genom smarta lösningar i samarbete med 

de areella näringarna.  

- införa begreppet klimatsmart vid arbete med planering och 

byggnation. 

- värna ett aktivt jord- och skogsbruk. 

- stödja värdefulla bevarandeobjekt och biotoper i samverkan med 

markägarna. 

- bilda naturreservat vid sumptallskogen norr om Hagaparken. 

- undvika nyetableringar på aktiv jordbruksmark. 

- företrädesvis använda trä vid kommunalt byggande. 

- kanalisera dagvatten för undvikande av översvämningar. 

 

2019 till 2022 har vi … 

- undvikit planläggning av jordbruksmark vid Orrakullen etapp 2. 

- delvis undvikit att planlägga jordbruksmark på Spåningslanda etapp 3. 

- anlagt våtmark vid Västermaden 

- gjort naturvårdsröjningar vid Kloster och anlagt stigar. 

- köpt in grushålan i Oby på inrådan av Naturskyddsföreningen för att 

värna höga naturvärden som finns där. 
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Utbildning 

 

Förskola och barnomsorg 

 
 

Vi vill … 

- ha valfrihet för individen genom en blandning av driftsformer som 

kommunala, privata och föräldrakooperativ. 

- ha förskoleverksamhet nära hemmet i hela kommunen. 

- öka personaltätheten med en större andel behöriga förskollärare. 

- utreda efterfrågan av fler uteförskolor, till exempel i Östra Alvesta vid 

Gemlavägen. 

- utreda efterfrågan av förskolebuss, mobil förskola. 

- fortsätta vidareutveckla ”Barnens bästa gäller!” i Kronoberg och 

Alvesta. 

- ge alla barn det stöd och de utmaningar som de behöver och utbilda 

lärare att tidigt se behoven. 

- ha bra system och mer resurser till vikarier. 
- öka samverkan mellan förskola och vårdnadshavare och att alla 

förskolor följer samma regler. 
- bygga en ny förskola i Östra Alvesta vid Gemlavägen. 

 

 

2019 till 2022 har vi … 

- gjort ekonomiska satsningar för att öka kvalitén och personaltätheten 

i förskolan.  

- möjliggjort för utökad planeringstid i förskolorna. 

- beslutat om byggnation och placering av ny förskola i Moheda.  
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Skola och vuxenutbildning 

 
 

Vi vill … 

- att alla elever i grundskolan skall nå gymnasiebehörighet. 

- öka den fysisk aktiviteten i skolan under hela dagen. 

- bibehålla högstadiet i Alvesta, Moheda och Vislanda. 

- fortsätta utveckla vuxenutbildningen på Allbo lärcenter. 

- ha ett nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet som 

leder till vidare studier eller arbete. 

- fortsätta utveckla ”Barnens bästa gäller!” i Kronoberg och Alvesta.  

- ge alla barn det stöd och de utmaningar som de behöver. 

- att elevhälsan arbetar förebyggande och tidiga insatser prioriteras.  

- verka för en gemensam organisation för gymnasium i länet. 

- skapa fler lärlingsjobb i samarbete med arbetsgivarna. 

- satsa på skolbiblioteken. 

- öka samarbete mellan förvaltningarna kring gymnasie- och 

grundskola. 

- utvärdera hur förflyttningen av gymnasieskolan och vuxenutbildning 

mellan förvaltningar föll ut. 

- kvalitetssäkra och följa upp leveransen av gymnasieutbildning. 

- bygga en ny skola i Östra Alvesta vid Gemlavägen. 

- bygga ut Skatelövsskolan i Grimslöv. 

 

2019 till 2022 har vi … 

- ökat anslaget för förstärkt elevhälsa och fritidshemsverksamhet. 

- tagit fram en långsiktig lokalförsörjningsstrategi för grundskolor i 

kommunen. 

- infört förskoleklass fem dagar i veckan. 

- givit förstelärarna mer tid för kvalitetshöjande arbete. 

- tagit fram en handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever. 

- uppdaterat riktlinjerna för en enklare och mer jämlik överlämning 

inom och mellan verksamheter och stadier. 

- utökat med ytterligare en studie- och yrkesvägledare i grundskolan. 

- ökat samarbetet mellan nämnderna i linje med ”Barnens bästa gäller!” 

i Alvesta och Kronoberg. 

- byggt ut och om Mohedaskolan med ny sporthall och bibliotek. 

- satsat på sommarjobb till alla ungdomar 16-18 år. 

- startat lärlingsutbildning för Vård och omsorg och Barnskötare. 

- erbjudit buss- och tågkort till dem som går i gymnasieskola i annan 

kommun. 

- startat utbildningar på flera olika språk för att underlätta för våra 

invånare att integreras på arbetsmarknaden och i samhället.  
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Livslångt lärande 

 
 

Vi vill … 

- stödja det livslånga lärandet. 

- att fler besöker biblioteken. 

- ha kombinerade folkbibliotek och skolbibliotek i Grimslöv, Moheda, 

Vislanda och Hjortsberga. 

- utveckla de digitala utbildningsformerna distansutbildningar. 

- stödja det livslånga lärandet i studieförbundens regi. 

- bedriva biblioteksverksamhet i skolbibliotek, folkbibliotek och 

kulturbuss. 

- ha kommunalt anordnade seminarier för att väcka idéer hos 

kommunmedborgarna (solceller, energirådgivare, dela med sig av 

kommunens kunskap etc.). 

- införa ”Meröppet bibliotek” på fler av våra bibliotek. 

 

2019 till 2022 har vi … 

- tagit fram en biblioteksplan för all kommunal biblioteksverksamhet, 

folkbibliotek, skolbibliotek och kulturbuss. 

- öppnat nytt kombinerat folk- och skolbibliotek i Moheda. 

- infört ”Meröppet bibliotek” i Moheda där låntagare kan ta sig in med 

lånekort även när det är obemannat. 

- köpt en ny kulturbuss som ersätter bokbussen. 
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Meningsfull fritid 

 

Föreningsliv 

 
 

Vi vill … 

- stimulera fler möjligheter för ungdomar till aktivt engagemang.  

- att föreningarna själva äger och driver sina anläggningar. 

- uppmuntra meningsfulla aktiviteter, som främjar folkhälsan. 

- ha allmänt driftsbidrag till föreningar med dokumenterad verksamhet. 

- medge bidrag för investeringar och underhåll av lokaler. 

- återuppliva föreningslivet i Hagagården. 

- ha översyn av vilka kommunala verksamheter som kan drivas av 

föreningar istället. (Ex. båtplatser, kolonilotter.). 

- ha en föreningsmässa med olika ideella föreningar. 

- att Alvesta Folketshusförening skall ha likvärdiga villkor med 

jämförbara föreningar tex bygdegårdsföreningar.  

- stödja verksamhetsutvecklingen vid Kronobergshed. 

 

2019 till 2022 har vi … 

- startat en styrgrupp för ny sporthall i Alvesta. 

- höjt aktivitetsstödet till föreningar. 

- utvidgat föreningsstödet att även gälla pensionärsföreningar. 

- beslutat att överlåta Riksdagsmannagården till Norra Allbo 

Hembygdsförening. 

- startat ungdomscafé för ungdomar över 16 år i Folkets Hus. 
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Kultur 

 
 

Vi vill …  

- att det skall finnas möjligheter till kulturella upplevelser för alla. 

- att alla som vill skall kunna utveckla sina musik- och kulturintressen. 

- stödja kulturaktiviteter i hela kommunen med rättvisa stöd. 

- utveckla musik- och kulturskolan i hela kommunen. 

- främja ett rikt urval av kulturella aktiviteter. 

- utveckla utbudet i kulturbussen. 

 

2019 till 2022 har vi … 

- tagit fram en kultur- och fritidsplan. 

- utvecklat musikskolan till en kulturskola som även omfattar teater och 

dans. 

- förnyat och utvecklat samarbetet med Sagobygden med fler 

aktiviteter i Alvesta kommun. 
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Friluftsliv och turism 

 
 

Vi vill … 

- öka tillgängligheten för naturupplevelser. 

- att turismen i hela kommunen ska växa. 

- informera om våra turistmål. 

- utveckla fritidsområdet Hanaslöv till attraktiv åretruntanläggning. 

- utveckla Huseby till en ledande kultur- och aktivitetsanläggning, året 

runt. 

- stödja naturturism och fortsatt utveckling i nationalparken Åsnen. 

- utveckla tätortsnära cykelvägar och vandringsleder, t. ex. Hagaparken 

upp mot Västermaden. 

- utveckla grushålan i Kojtet i Vislanda till en fin badplats i samverkan 

med föreningsliv och privata entreprenörer. 

 

2019 till 2022 har vi … 

- utvecklat fritidsanläggningen i Hanaslöv med downhill cykling. 

- utnämnts till 5:e bästa friluftskommun i Sverige (2021). 

- byggt utegym i Moheda, Alvesta och Vislanda. 

- utvecklat Hagaparken med ny lekplats, discgolfbana och 

hundrastgård. 

- startat ett utvecklingsarbete med ett kunskapscenter på Huseby, inom 

skog och vatten tillsammans med akademi, näringsliv och statliga 

instanser. 

- rustat upp Spånens badplats med nytt hopptorn.  

- tillgänglighetsanpassat kommunens badplatser. 

- köpt in grushålan i Kojtet som ny badplats.  
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Tillväxt och utveckling 
 

Infrastruktur och kollektivtrafik 

 
 

Vi vill … 

- ha möjlighet att ansluta bredband för alla. 

- förenkla arbetspendling. 

- se över kollektiv stadstrafik i Alvesta tätort. 

- verka för att öka antalet avgångar med Krösatågen. 

- öka standarden och framkomligheten på enskilda vägar. 

- ha säkra skolvägar. 

- att man ska kunna parkera enkelt i Alvesta tätort. 

- öka attraktiviteten så att kollektivtrafiken är ett naturligt alternativ vid 

resor till och från arbete, studier och fritid. 

- utveckla Alvesta som regionens knutpunkt för resenärer. 

- satsa på cykelvägar i kommunen till framförallt fritidsaktiviteter och 

skolor. 

- öka trafiksäkerheten genom lämpliga förbättringsåtgärder. 

- leda tunga transporter runt Alvesta centrum så att de går via 

Fabriksgatan .  

- verka för planskild korsning (Triangelspår) mellan väg 126 och kust till 

kustbanan. 

- verka för dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. 

- verka för att trafikverket breddar järnvägsundergången vid Engaholm 

för att möjliggöra busslinje till Högåsen. 

- tågstopp i nya området Aringsås. 

 

 

2019 till 2022 har vi … 

- höjt bidragen till enskilda vägar. 

- erbjudit resandekort till ungdomar under sommarlovet. 

- byggt en ny bussterminal i Grimslöv. 

- gett bidrag till ca 150 hushåll i svårtillgängliga lägen för 

bredbandsutbyggnad. 
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Ekonomiskt hållbar kommun 

 
 

Vi vill … 

- ha långsiktig kapitaltillväxt genom ett 2 % överskottsmål. 

- skattesänkning skall genomföras när kapitaltillväxten är långsiktigt 

hållbar. 

- prova alternativa driftsformer till det kommunala. 

- hålla hög kvalitet på verksamheten. 

- ha en årlig befolkningstillväxt på 0,5-1 %. 

- att personalpolitiken utvecklas för att bli en mer attraktiv 

arbetsgivare. 

- anlita en kommunjurist för att bli bättre på arbetsrätt.  

- utveckla upphandlingskompetensen inom kommunen.  

- genomföra en översyn av hur vi informerar om händelser i kommunen 

- bedriva upphandlingsverksamhet på ett sätt så att lokala små företag 

får lika bra möjligheter som stora företag. 

- använda EU-medel och nationella medel för verksamhet inom 

kommunen. 

- förstärka kommunens kompetens i att söka EU-bidrag. 

- ha ett kommunalt nyhetsbrev som man kan anmäla sig till. 

 

2019 till 2022 har vi … 

- förändrat vårt sätt att upphandla för att underlätta för det lokala 

näringslivet att delta. 

- haft en ekonomi i balans. 

- inrättat kontaktcenter för lättare och bättre kontakt med 

kommuninvånarna. 
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Näringsliv 

 
 

Vi vill … 

- utveckla Orrakullen österut mot Björnstorp 

- utveckla Alvesta centrum ihop med näringslivet. 

- värna lokal service. 

- marknadsföra kommunen och dess möjligheter.  

- öka samverkan med Linnéuniversitetet. 

- utveckla ett skogligt center på Huseby. 

- förstärka de kommunala enheterna för näringsliv och markutveckling. 

- utveckla en miljö som ger drivkraft för företag att starta och växa. 

- koordinera samarbetet kommun – näringsliv – universitet. 

- arbeta aktivt med företagsetableringar. 

- stödja tillkomsten av naturinriktade företag. 

- delta i det regionala projektet Bymässa Kronoberg 2030.  

 

2019 till 2022 har vi … 

- legat i topp i näringslivets omdöme över vår myndighetsutövning 

(bygglov, kontroller, kontakt, service osv). 

- förbättrat det sammanfattande omdömet i Svenskt näringslivs ranking 

över företagsklimatet. 2021 bästa omdömet någonsin. 

- startat ett VD-råd för bättre samarbete med näringslivet. 

- erbjudit subventionerade resor för universitetsstudenter som gör 

examensarbete och praktik i kommunen. 

- sålt 2 tomter på Orrakullens verksamhetsområde. 

- påbörjat detaljplan för Orrakullen etapp 2 mot Björnstorp. 

- påbörjat byggnation av Alvesta brygga i Sjöparken. 

 
 


