KUNGSBACKA

Hållbarhet i alla verksamheter
• Kommunen ska aktivt medverka till samordnade lösningar för t.ex. vatten, avlopp, bredband,
gång- och cykelvägar. Kommunen ska samverka
med ekonomiska föreningar och samhälligheter.
• Kommunen ska säkra tillgången till rent vatten
och minimera byggnation på den odlingsbara
åkermarken.
• Centerpartiet arbetar för att nå målet om en
giftfri kommun genom att minimera användningen av kemikalier som är skadliga för människor
och miljö.
• Mat ska lagas från grunden. Upplevelsen av

måltiden som serveras i kommunens skolor och
boenden ska vara positiv.
• Råvaror ska i första hand upphandlas från
odlare och producenter i närområdet, där de
producerats enligt svensk djurskydd- och miljölagstiftning.
• Anlägg ett vattenrike – för att fånga skadliga
ämnen som läcker ut från reningsverket
• Anlägg en kretsloppspark i anslutning till en
återvinningsstation för att underlätta återbruket
för invånarna.

Stabil ekonomi och gott ledarskap
• Skatteuttaget ska hållas lågt och aktsamhet om
skattebetalarnas pengar ska råda. Det ekonomiska
ansvaret delegeras så långt ut som möjligt till de
verksamheter som möter invånaren.
• Kommunens verksamheter ska ge ett gott bemötande, vara tillgängliga, effektiva och hålla en
hög kvalitet.
• Beslut ska fattas så nära invånarna som möjligt.
• Valfrihet inom skola, vård och omsorg ska utvecklas, inte avvecklas.

• Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Heltid ska vara norm vid anställning och de anställda ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad.
De anställdas kreativitet, kunskap och service
anda ska uppmuntras och stimuleras.
• Kungsbackas medlemskap i GR (Göteborgs
regionen) utgör en viktig länk för ökat sam
arbete mellan Västra Götaland och Halland.
• Stärk Kungsbackas roll i Region Halland.
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Livslångt lärande
Förskolan
• Fortsätt satsningen på god kvalitet med kvalificerad personal, giftfri miljö, utevistelser och
IT-stöd.
• Det ska finnas valfrihet i förskola, dagbarnvårdare och öppen förskola genom alternativa
driftsformer.
• Ändamålsenliga förskolor och skolor ska finnas
i alla kommundelar.
• Dagbarnvårdare ska vara ett alternativ för föräldrar som så önskar.
Grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning
• Grund-, gymnasie- och vuxenutbildningar ska
vara attraktiva och hålla hög kvalitet.
• Kungsbackas skolor ska kunna profilera sig
utifrån lokala beslut.
• Tillgång till fristående skolor är positivt och ger
ökad valfrihet.
• Rörelse och praktiska övningar är grunden för
lärande och hållbar livsstil.
• Fortsätt satsningen på IT-användning i skolan.
• Våra skolgårdar ska inbjuda till rörelse och olika aktiviteter och fler elever ska kunna ta sig till
skolan på säkra gång- och cykelvägar.

• Skolans kompensatoriska uppdrag ska
lyftas fram. Elever
som behöver extra
stöd ska få tillgång
till tidiga insatser,
lovskola och läxhjälp.
Samtidigt ska tillräckliga
utmaningar erbjudas begåvade elever.
• Utveckla studie- och yrkesvägledning genom utökad kontakt med omvärlden,
Ung företagsamhet och lärlingsutbildningar i
samarbete med näringslivet. Utbilda våra unga
för morgondagens arbetsmarknad.
• Systematiskt värdegrundsarbete ska bedrivas
mot mobbning och för jämställdhet och tolerans.
Nolltolerans mot droger och sexuella trakasserier
i våra skolor.
• Skolhälsovården ska ha tillräckliga resurser.
Elever som mår bra, uppnår bättre resultat.
• Fritidspedagogiken är viktig och verksamheten
ska bygga på kvalitet och omtanke. Barn ska
även kunna få läxhjälp inom skolbarnomsorgen.

Vård och omsorg med
respekt för individen
• Plats i vård- och omsorgsboende (särskilda
boende) ska finnas för var och en när behovet
uppstår.
• Vård- och omsorgsboende ska finnas i alla
kommundelar.
• Bygg och utveckla trygghetsboenden med
service och gemen-

skapslokaler i alla delar av kommunen.
• Det ska vara lätt och naturligt att söka stöd
för olika sociala problem. Fortsätt arbetet med
Trelleborgsmodellen.
• Det ska finnas ett brett beprövat utbud av stöd
och behandling, utifrån individens behov.
• Stöd kvinnojourens verksamhet.
• Förbättra samarbetet mellan kommunen och
Region Halland kring förebyggande hälsovård,
barn och ungdomspsykiatrin, samt för de mest
sjuka.
• Det krävs friskvård, kostrådgivning och rehabilitering för att förebygga ohälsa.
• Närakuten och specialistvården ska utvecklas.
• Vi vill utveckla samarbetet mellan kommunen
och regionen genom att starta familjecentraler.
• Vi vill att kommunen utvecklar samarbetet med
ideella organisationer genom IOP, Ideellt offentligt partnerskap.
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Ett attraktivt, aktivt
och kreativt Kungsbacka
Kultur och fritid
• Det ska finnas utrymme för kultur- och fritid
med både bredd och spets.
• Kulturlivet i Kungsbacka måste ges utrymme
för budskap och samtidskonst som väcker
debatt.
• Utveckla den offentliga konsten på gator och
torg i hela Kungsbacka, ge plats både för gatukonst och fler bestående verk som ger liv mellan
husen.
• Bygg en flexibel arenahall med större publik
kapacitet.
• Ge förutsättningar för fler föreningsdrivna
samlings-, förenings- och festlokaler i centrala
Kungsbacka. Fortsätta driva på för att Kyrk
skolan ska bli en plats för förenings- och studieförbundsaktivitet.
• Fler scener behövs för den fria konsten och
teaterlivet i hela kommunen.
• I nya bostadsområden ska det finnas plats för
möteslokaler, bibliotek och ett aktivt kulturliv.
• En utbyggnad av Kulturhuset Fyren ska ge
plats åt ett växande kulturliv och vara en mötesplats för fler invånare.

• Planera för fler idrottshallar med fullmått.
• I nya bostadsområden ska det planeras för
motionsspår och aktivitetsytor.
• Aktivitets-, förenings och idrottsaktiviteter ska
vara jämställda.
• Det ska finnas fler bibliotek med självbetjäning
som har öppet mellan 7–22 alla dagar.
• Samarbetet med folkbildning och förenings
drivet kulturarbete ska utvecklas och uppmärksammas som en del av kulturlivet i Kungsbacka.
• De kommunala scenerna ska sträva efter jämställdhet och mångfald.
• Ridsporten ska ha likvärdiga förutsättningar i
jämförelse med andra idrotts- och fritidsaktiviteter.
• Förenings- och idrottssatsningar ska vara jämställda.
• Det förebyggande arbetet mot alkohol, droger
och missbruk ska intensifieras genom ökad samverkan mellan kommunen, polisen och regionen.
• Kommunen ska vara en jämvikt för att mot
verka ojämställdhet.
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turism
• Centerpartiet vill fortsätta att stödja kommunens hörnpelare i kultur- och turistsatsningarna;
Tjolöholm, Kattegattleden, Äskhult, Stättared,
Naturrum, Innerstaden med Teatern och Kulturhuset Fyren. Genom detta främjas utvecklingen
av andra viktiga turistmål i kommunen.
• Stättared ska utvecklas som friluftsområde
för alla åldrar och för personer med funktions
nedsättning.
• Fler stränder ska göras tillgängliga för bad och
rekreation. Kommunens skötsel av badplatserna
i samarbete med föreningar ska förbättras.

• Utveckla en bussförbindelse till Tjolöholm
sommartid.
• Turistföretagen ska uppmuntras att samverka
för att bli attraktiva i de Västsvenska turistsatsningarna.
• Bygg fler ställplatser för husbilar i attraktiva
lägen samt fler småbåtshamnar med uppställningsplatser och permanenta båthallar.
• Det behövs fler övernattningsmöjligheter.
• Kustmiljön ska i större utsträckning göras tillgänglig för allmänheten.

KUNGSBACKA

Förverkliga bo-drömmar
• Bygg fler små hyreslägenheter. Minst trettio
procent av alla nya bostäder i Kungsbacka ska
vara hyresrätter. Det är viktigt med en blandning
av upplåtelseformer i bostadsområdena.
• Planprocesserna och bygglovsgivningen ska
vara digitaliserad, snabb, enkel och konsekvent.
• Planera och underlätta för byggnation på
landsbygden.
• Minimera byggnation på den värdefulla åkermarken.
• Kungsbacka ska aktivt planera för mer strandnära byggande i inlandet, genom LIS-områden.
• Minska parkeringsnormen vid nybyggnation i
centrala Kungsbacka.
• Kollektivtrafik, cykelstråk, grönområden,
motionsspår, kultur, laddinfrastruktur och mö-

tesplatser ska
vara med tidigt i
planerna för nya
bostadsområden.
• Boendemiljöerna ska planeras
för maximal trygghet, där aktiviteter
och mänsklig närvaro ska prägla dygnets
vakna timmar.
• Fler belysningspunkter längs välskötta, trygga
gång- och cykelvägar i hela kommunen.
• Bygg och utveckla trygghetsboenden med
service och gemenskapslokaler i alla delar av
kommunen.

En klimatsmart kommun
• Kommunen ska ställa krav på fossilfria transporter, el och biogas ska prioriteras.
• Vi arbetar för att kommunens lokaler, befintliga eller nybyggda, utrustas med klimatsmarta
lösningar såsom solceller och solfångare för el
försörjning och uppvärmning.
• Vi fortsätter arbetet med att underlätta kommunens upphandlingar, för att få fler lokala
företag att leverera närodlade produkter till våra
verksamheter.

• Öka utbyggnaden av laddinfrastruktur för
elbilar på boendeparkeringar och kräv ladd
infrastruktur för elbilar och elcyklar vid nybyggnation av bostadsområden.
• Att kommunen aktivt fortsätter arbetet med att
nå målet om en giftfri kommun.
• Kungsbacka ska vara fossiloberoende 2030.

Näringslivspolitik för jobb
och företagande
• Kommunen ska anstränga sig
för att minska tiden från
ansökan till beslut och
tillstånd, som behövs
för att driva företag.
• Samarbete mellan kommunen
och näringslivet
är en viktig faktor för integration
och att nyanlända
snabbt ska få jobb.

• Vi behöver fortsätta utveckla företagsmark i
alla kommundelar.
• Handel, industri och andra verksamheter ska
kunna utvecklas i hela kommunen.
• Företagande inom hästverksamhet och andra
gröna näringar ska underlättas.
• Underlätta för utveckling av företagskluster
inom olika branscher.
• Utveckla e-tjänster för minskade handläggningstider.
• Främja samarbete mellan näringsliv, universitet, högskolor och utbildningscentra.
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Gör det enklare att pendla med
tätare turer och ett ökat utbud
• Alla Öresundståg ska stanna i Åsa.
• Inför en Hallandspendel med stationer i Åsa,
Frillesås och Fjärås, vidare ner mot Varberg.
• Bygg säker cykelförvaring med så kallade
cykelboxar vid pendelstationerna.
• Expressbusslinje från Onsala till Göteborg.
• Färre zoner i kollektivtrafiktaxan och ett integrerat biljettsystem med Hallandstrafiken och
Västtrafik.
• Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken. Den
ska vara tillförlitlig och bekväm. Vi jobbar för att
den ska få samma taxa som för kollektivtrafiken.
• Centerpartiet vill att Västtrafik ska ta fram ett
gemensamt hyrcykelsystem så att cykeln blir en
ännu naturligare del av kollektivtrafikresan.
• Busshållplatserna ska vara trygga, säkra och
upplysta.
• Pendelparkeringar och samåkningsparkeringar
ska byggas ut vid knutpunkter.

• Ge alla elever i årskurs 6–9 busskort för att
kunna ta sig till skolan och fritidsaktiviteter.
• Utveckla kollektivtrafiken med tätare turer på
helger.

Fler trygga
cykelvägar
• Prioritera cykelvägsutbyggnaden till skolor och fritidsaktiviteter med säkra, upplysta cykelvägar.
• Cykelservicestationer vid särskilda knutpunkter med luftpump och enklare verktyg.
• Satsa på särskilda sträckor
med supercykelväg.

