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Vår vision! 
 

Centerpartiet står för utveckling av hela kommunen och vi har tydliga och 

närodlade idéer för grön tillväxt. Vi har en vision om en attraktiv och aktiv 

kommun där hållbar välfärd utgår från varje medborgares behov. En plats där 

livet fungerar och där invånarna äter gott och mår bra. Tillgänglighet och 

valfrihet är ledord för visionen.  

 

Centerpartiet arbetar för ett tryggt och mänskligt samhälle för gamla och nya invånare. 

För oss är det självklart att ta vara  på det friska hos varje människa, att uppmuntra och 

stötta till ett hälsosamt levnadssätt. Att förebygga och motverka ohälsa anser vi är det 

bästa sättet att förebygga mänskligt lidande samt att klara av framtidens 

välfärdsutmaningar. 

 

Centralt i vår gemensamma välfärd är utbildning. Centerpartiet arbetar för en 

utbildningsverksamhet av hög kvalitet, som ser varje individs unika egenskaper och 

förmågor. Vi är övertygade om att grunden för en attraktiv kommun är trygga, 

välmående och sysselsatta invånare och att utbildning ger förutsättningarna för detta.  

 

Centerpartiet vet att landsbygden och tätorten hör ihop och vi vill se en långsiktigt 

hållbar utveckling av hela kommunen. Man ska ha samma möjligheter för boende, 

kommunal service och arbete, oavsett var i kommunen man bor. Detta kräver bland 

annat fortsatta satsningar på bredband och mobiltäckning, attraktiva bostäder och 

utvecklad kollektivtrafik.  

 

Att ställa om vårt samhälle till förnyelsebar energi med målet att bli en 

plusenergikommun är ett prioriterat område för Centerpartiet. Vi ser detta som en 

utmaning och drivkraft för näringslivet och vi vill aktivt stötta initiativ och idéer som 

vidare bidrar till det arbetet. I Alvesta kommun är utveckling av de gröna näringarna 

viktig. 

 

Vi tror på Alvesta kommun och vår gemensamma framtid. Vi har en vision och med ditt 

stöd kan vi uppnå den. 

 

Centerpartiet, Alvesta kommun 

  



 

3 

 

Hållbar välfärd 
 

Boendet 
 

Vi vill … 
- att valfrihet råder om boendeform i hela kommunen. 

- ta fram markområden för sjönära bebyggelse. 

- ha en snabb kommunal handläggning vid byggnation. 

- trygga tillgången på hyreslägenheter och tomtmark i hela kommunen. 

 

Hur ska det gå till? 
- Bygga attraktiva lägenheter för ungdomsboende, seniorboende och 

mellanboende i tätorterna. (mellanboende = boende för äldre personer som 

behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av hjälp och 

tillsyn alla tider på dygnet) 

- Aktivt använda den kommunala LIS-planen  för bebyggelse. 

(LIS=Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 

- God planberedskap för byggnation i alla tätorter. 

- Attraktiva markpriser och avgifter. 

- Tillhandahålla kommunal rådgivning för enkel och snabb byggnation. 

 

Maten 
 

Vi vill … 
- att den offentliga maten tillagas lokalt. 

- tillhandahålla mat av god kvalitet efter individens behov. 

- använda närproducerade konventionella och närproducerade ekologiska råvaror 

efter säsong. 
 

Hur ska det gå till? 
- Vid upphandling av livsmedel skall minst svensk djurskyddslagstiftning gälla. 

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

- Stötta och uppmuntra företag med lokal förädling och försäljning av livsmedel. 
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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. 

 

Hur ska det gå till? 
- Utforma vård, stöd och boendet i samråd med omsorgstagaren. 

- Anhöriga medverkar i vårdplaneringen. 

- Utveckla stödet för anhörigvård. 

- Främja kommuninvånarnas hälsa genom förebyggande insatser. 

- Stimulera frivilliginsatser. 

- Skapa meningsfull sysselsättning i lantlig miljö för personer med särskilda behov 

(grön omsorg). 

- Prioritera förebyggande arbete för barns och ungdomars psykiska hälsa. 

 

Trygghet 
 

Vi vill … 
- utveckla vård, omsorg och skola efter behov. 

- öka tryggheten i hela kommunen. 

 

Hur ska det gå till? 
- Stimulera fritidsaktiviteter. 

- Stödjande verksamheter av fältassistenter. 

- Löpande revidering av belysningsplanen. 

- Pålitliga funktioner för el, telefoni, larm, räddning, brandskydd, polis. 

- Stimulera till grannsamverkan. 
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Miljö och klimat 
 

Energin 
 

Vi vill … 
- att bioenergin är den dominerande kraftresursen. 

- öka andelen sol, vind och biogas i kraftproduktionen. 

- behålla den småskaliga vattenkraften. 

- fasa ut användningen av fossila bränslen. 

 

Hur ska det gå till? 
- Fortsätta med utbyggnaden av fjärrvärme. 

- Utveckla ny elproduktion i fjärrvärmeanläggningar. 

- Verka för en tryggare elförsörjning. 

- Verka för fler fordonstankställen för biogas och elkraft. 

- Premiera lågenergiförbrukande teknik vid byggnation. 

- Solenergisystem vid kommunal byggnation. 

 

Naturen 
 

Vi vill … 
- bevara det öppna landskapet. 

- minska koldioxidutsläppen. 

- minska läckaget av näringsämnen. 

- införa begreppet klimatsmart vid arbete med planverk och byggnation. 

 

Hur ska det gå till? 
- Värna ett aktivt jord- och skogsbruk. 

- Stödja värdefulla bevarandeobjekt/biotoper. 

- Verka för översyn av befintliga vattenregleringar. 

- Utveckla sedimenteringsdammar i vattensystemen. 

- Kanalisera dagvatten till rening. 

- Öka antalet miljöcertifierade kommunala verksamheter. 

- Företrädesvis använda trä vid kommunalt byggande. 

- Undvika etableringar på jordbruksmark. 
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Utbildning 
 

Förskola och barnomsorg 
 

Vi vill … 
- hålla en hög kvalitet på verksamheten. 

- ha valfrihet för individen. 

- ha förskoleverksamhet nära hemmet. 

- ha personal med hög kompetens. 

 

Hur ska det gå till? 
- Hög personaltäthet. 

- Ge barn med särskilda behov extra stöd. 

- Utveckla verksamheten med behöriga förskollärare. 

- Blandning av driftsformer. 

- Bättre system och mer resurser för vikarier. 

 

Skola och vuxenutbildning 
 

Vi vill … 
- att alla elever i grundskolan skall nå gymnasiebehörighet. 

- att alla elever utövar fysisk aktivitet. 

- utveckla det sammanhållna skolsystemet F-9 i Moheda, Alvesta och Vislanda. 

- utveckla vuxenutbildningen. 

- ha ett nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet som leder till 

vidare studier eller arbete. 

 

Hur ska det gå till? 
- Ge barn med särskilda behov extra stöd. 

- Verka för ett gymnasieförbund i länet. 

- Skapa fler jobb och lärlingsjobb i samarbete med arbetsgivarna. 

- Satsa på skolbiblioteken och på Allbo lärcenter. 

- Elevhälsan arbetar förebyggande och tidiga insatser prioriteras. 

- Använda friskolor som hänvisningsskola. 

 

Folkbildning 
 

Vi vill … 
- stödja folkbildningen. 

- att fler besöker biblioteken. 

- integrera bibliotek och skola. 

 

Hur ska det gå till? 
- Stödja folkbildningsverksamhet i studieförbundens regi. 

- Bedriva biblioteksverksamhet i skolbibliotek, folkbibliotek och bokbuss. 
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Meningsfull fritid 
 

Föreningsliv 
 

Vi vill … 
- ge fler ungdomar möjlighet till engagemang. 

- att föreningarna själva äger och driver sina anläggningar med kommunalt stöd. 

- uppmuntra meningsfulla aktiviteter, som främjar folkhälsan. 

 

Hur ska det gå till? 
- Allmänt driftsbidrag till föreningar med dokumenterad verksamhet. 

- Medge bidrag för investeringar och underhåll av lokaler. 

- Stödja verksamheter, som främjar ungdoms- och integrationsaktiviteter. 

- Utveckla fritidsgårdarnas verksamhet. 

 

Kultur 
 

Vi vill … 

- att det skall finnas upplevelser för alla. 

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

 

Hur ska det gå till? 
- Stödja kulturaktiviteter i hela kommunen. 

- Utveckla musik- och kulturskolan i hela kommunen. 

- Erbjuda ett rikt urval av kulturella aktiviteter. 

 

Fritidsliv och turism 
 

Vi vill … 
- utveckla våra turistmål i hela kommunen och stärka marknadsföringen av dessa. 

- öka tillgängligheten för naturupplevelser. 

 

Hur ska det gå till? 
- Samordna utbudet av turistmål och aktiviteter. 

- Utveckla fritidsområdet Hanaslöv till attraktiv åretruntanläggning. 

- Utveckla Huseby till en ledande kultur- och aktivitetsanläggning. 

- Stödja naturturism och fortsatt utveckling runt nationalparken Åsnen. 

- Utveckla tätortsnära cykelvägar och vandringsleder. 
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Tillväxt och utveckling 
 

Infrastruktur och kollektivtrafik 
 

Vi vill … 
- förenkla arbetspendling. 

- öka framkomligheten på enskilda vägar. 

- ha säkra skolvägar. 

- att kollektivtrafiken är ett naturligt alternativ vid resor till och från arbete, 

studier och fritid. 

- ha bredband till alla. 

 

Hur ska det gå till? 
- Höja standarden på enskilda och statliga mindre vägar. 

- Utveckla Alvesta som regionens kommunikationscentrum. 

- Utveckla järnvägsförbindelser för både personresande och godstransporter. 

- Förbättra bussförbindelser inom och genom kommunen. 

- Satsa på cykelvägar i kommunen. 

- Utveckla och marknadsföra närtrafiken. 

- Öka trafiksäkerheten genom lämpliga förbättringsåtgärder. 

- Leda tunga transporter runt Alvesta centrum. 

- IT har likvärdig standard och kapacitet i hela kommunen. 
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Ekonomiskt hållbar kommun 
 

Vi vill … 
- prova alternativa driftsformer. 

- hålla hög kvalitet på verksamheten. 

- ha långsiktig kapitaltillväxt genom överskottsmål. 

- ha en kommunal ekonomi i balans. 

- öka invånarantalet. 

 

Hur ska det gå till? 
- Konkurrensutsätta lämpliga delar av kommunens verksamhet. 

- Underlätta utvecklingen av alternativa driftsformer inom kommunens 

verksamheter. 

- 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. 

 

Näringsliv 
 

Vi vill … 
- utveckla industriområden. 

- tillhandahålla lokaler. 

- utveckla Alvesta centrum ihop med näringslivet. 

- värna lokal service. 

- marknadsföra kommunen och dess möjligheter. 

- öka samverkan med Linnéuniversitetet. 

- utveckla ett regionalt skogligt kunskapscenter i Alvesta kommun. 

 

Hur ska det gå till? 
- 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. 

 

 


