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Centerpartiet Falkenberg

Inledning
I Falkenberg finns goda förutsättningar för att leva ett bra och aktivt liv. Falkenberg
kännetecknas av det långsträckta kustlandskapet, de öppna fälten och många insjöar
med vidsträckta skogarna. Det är en expansiv kommun dit både människor och företag
flyttar. Här finns ett omfattande jord- och skogsbruk, en uppsjö med småföretag och
stora väletablerade företag. Falkenberg kännetecknas även av ett rikt kulturutbud,
framgångsrika idrottsföreningar och stora möjligheter till en aktiv fritid i skog och
mark.
Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik. Människor ska kunna bo
och leva i hela kommunen. Där vill Centerpartiet gynna en jobbskapande politik med
växande företag och en miljöpolitik som ger förutsättningar för utveckling med tillväxt.
Falkenberg ska vara öppet, tryggt, jämställt och inkluderande. De resurser och
kompetenser som våra nyanlända besitter ska tas tillvara med öppna armar för att
bidra till en utveckling av hela kommunen.

En grön tillväxt i hela kommunen
Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik. Människor ska kunna bo
och leva i hela kommunen. För att det ska fungera krävs att det finns jobb. Då måste vi
ha en politik som gynnar jobbskapande i växande företag och en miljöpolitik som ger
förutsättningar för en hållbar tillväxt.
De gröna näringarna, gröna energikällorna och det klimatsmarta företagandet är nyckeln
till framtidens hållbara tillväxt. Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker mat,
öppna landskap, biologisk mångfald, miljöhänsyn och många arbetstillfällen. För att
Falkenbergs kommun ska fortsätta sin positiva utveckling krävs det en politik som tar
tillvara de resurser som finns och ger människor och företag möjlighet att utvecklas
oberoende av var i kommunen man befinner sig.
Landsbygden
Jord- och skogsbruket i Falkenberg ska fortsätta att utvecklas genom råvaruproduktion,
lokal förädling och närodlade alternativ för både verksamheter och konsumenter i
kommunen.
Centerpartiet verkar för att …
√ Jord- och skogsbruket ska vara i centrum för landsbygdens utveckling
√ Vid upphandling beskriva kraven så att miljö och kvalitet följer svensk lagstiftning
√ Ha delade anbud så att lokala aktörer kan delta
√ Skoleleverna i utbildningssyfte besöker våra lokala livsmedelsföretag som lantbruk,
gårdsbutiker och restauranger
Miljö och energi
Centerpartiet har under 50 år arbetat för att miljö och hållbar tillväxt skall ge ett grönare
och modernare Sverige och Falkenberg. Att hållbarhet kräver flödande energikällor är
självklart för oss. Vi vill skapa fossilfrihet genom att premiera befintliga och nya
satsningar på förnyelsebar energi.
Centerpartiet tar initiativ till att …
√ Utöka de gröna energikällorna i kommunen
√ Underlätta för etablering av solenergilösningar på bostäder och
verksamhetsbyggnader
√ Underlätta för etablering av solenergifält
√ Fortsätta utvecklingen av vindkraften
√ Underlätta för användning av vätgas som drivmedel
√ Bibehålla den småskaliga vattenkraften i samklang med miljön
√ Kommunen driver frågan om friare vandringsvägar för fisk i Ätran
√ Vidareutveckla biogasanläggningen i Gödastorp och underlätta för etablering
av nya biogasanläggningar
√ Ta tillvara skogens potential som energileverantör
√ Skydda bra åkermark från exploatering
√ Kommunens verksamheter ska bli fossilfria innan år 2030
√ Vid upphandling ges det pluspoäng för biobaserade material i byggnader
och för offentliga ytor
√ Kommunen vid upphandling arbetar för att minska
användning av plastförpackningar i alla sina verksamheter

En tillgänglig vård och omsorg
Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje
människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.
Kommunen står inför stora framtida utmaningar och möjligheter med tanke på den
ökande medellivslängden. Behovet av vård kommer att öka samtidigt som livskvalitén
ska vara god för de på ålderns höst. Vi vill säkra att vårdkvaliteten är hög i alla
sammanhang. Centerpartiet står bakom den äldreomsorgsplan som bland annat lett till
ökat antal demensplatser med högre personaltäthet.
Vård och omsorg
Centerpartiet säkrar tryggheten i vård och omsorg genom att ...
√ Erbjuda ökad valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen
√ Ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över sitt
stöd, sin hjälp, sin service och sina hjälpmedel
√ Personalen i hemtjänsten ska ha större möjlighet att påverka utvecklingen i
verksamheten
√ Se över ledsagarservice så att den passar den som har behov
√ Utveckla samarbetet med frivilligorganisationer och handikapporganisationer
√ Stärka och utveckla stödet till sociala föreningar såsom Fontänhuset, Kvinnojouren
etc.
√ Välfärdsteknologi ska integreras i verksamheterna
√ Verka för byggande av trygghetsboende i hela kommunen
√ Förbättra personalkontinuiteten inom vård och omsorg
√ Införa en ombudsman för funktionsnedsatta
√ Verka för att assistenter/ledsagare/ boendestödjare får köra brukares bil
√ Införa mentorskap som stöd för personer med psykisk ohälsa
√ Utbilda kontaktpersoner i individ- och familjeomsorgen
√ Likvärdiga villkor samt stöd och handledning ges till mindre aktörer vid LOV
upphandlingar
√ Utveckla grön rehabilitering
√ Tillgången till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning blir bättre

En rik fritid och en bra miljö
ger bästa livsplatsen
Centerpartiet är en folkrörelse som tror på ideella krafter. Vi satsar på ett rikt och
omväxlande förenings- och kulturliv som är tillgängligt för alla. Kultur och idrott är
viktigt för hälsan, trivseln och ökar livskvaliteten. Med vår närodlade politik vill vi göra
hela Falkenbergs kommun till den bästa livsplatsen.
Kultur
Centerpartiet verkar för att:
√ I kommunala byggnader och samlingslokaler göra det möjligt att via fiber överföra
kultur och utbildning på distans
√ Satsa på konstnärlig utsmyckning vid renovering och nybyggnation av offentliga
byggnader i kommunen
√ Falkenbergs museum får en tydligare roll i stadsutvecklingen och strävar efter att bli
Sveriges bästa designmuseum
√ Bevara och vårda de miljöer och byggnader som har stort kulturhistoriskt värde och
som utgör vårt kulturarv
√ Utveckla och skapa fler kulturstigar på olika platser i kommunen
√ Stärka och värna våra folk- och skolbibliotek
Idrott och föreningsliv
Centerpartiet verkar för att…
√ Värna om det viktiga föreningslivet genom ett fortsatt generöst bidragssystem och en
utbyggnad av spontanidrottsplatser
√ Göra idrotten mer jämställd och inkluderande genom flexibla anläggningar och riktade
föreningsbidrag
√ Fortsätta utveckla idrottsturismen i kommunen genom ett gott samarbete med
föreningar, näringsliv och destinationsbolag
√ Planera för gröna ytor och aktivitetsområden vid förtätning eller utveckling av
bostadsområden
Destinationsutveckling
Centerpartiet verkar för att:
√ Förverkliga visionen om Klitterbadet som ett aktivitetsbad för både hälsa, motion
och nöje
√ Förbättra tillgängligheten och göra våra stränder och inlandsbad mer
inkluderande
√ Satsa på stadsparken i området kring nya Kunskaps- och Kulturcentrum
√ Förbättra skötseln av offentliga ytor - bort med ogräset och låt staden blomstra
√ Utveckla promenadstråken längs med Ätran och möjliggöra för serveringar och
diverse aktiviteter
√ Främja ett livligare centrum genom att underlätta för handel, möten och nöjen
√ Utveckla Ullareds centrum genom samspel mellan kommun, förenings- och
näringsliv

lärande hela livet
Centerpartiet ska fortsätta att leda arbetet med att bygga en skola för välfärd och för
integration som omfattar ett Lärande Hela Livet.
En skola för välfärd
Vår värld förändras i en allt snabbare takt och behovet av ett livslångt lärande har
aldrig varit större än nu. Ett av skolans viktigaste uppdrag är därför att rusta
individerna med verktyg för detta. Detta är viktigt för såväl den enskilde som för våra
företag och för vår gemensamma välfärd. Centerpartiet lovar därför att arbetet med att
skapa Världens Bästa Skola ska fortsätta.
Centerpartiet verkar för att…
√ Alla kommunens förskolor och grundskolor ska ge barn och elever likvärdiga
möjligheter att nå så långt som möjligt
√ Alla förskolor och skolor ska erbjuda en giftfri miljö
√ Andelen svenskproducerad mat som serveras ska öka
√ Andelen förskollärare i förskolan och fritidspedagoger på fritidshemmen ska öka
√ Lärarnas administrativa börda ska minska
√ Resultaten i grundskolan och i gymnasieskolan ska förbättras över tid
√ Andelen gymnasieelever som går vidare till högre studier ska öka
√ Samverkan med arbetslivet och samhället ska öka i alla verksamheter
√ En större andel elever i gymnasieskolans yrkesprogram ska vara lärlingar. Även
antalet vuxenlärlingar ska öka. Elever inom gymnasiesärskolans nationella program
ska ges möjlighet att vara lärlingar
√ Öka satsning på elevhälsan
En skola för integration
Såväl i Falkenberg som i Sverige når elever med utländsk bakgrund lägre resultat i
skolan. Detta är ett misslyckande som bekymrar oss. Därför ska arbetet med att ta
emot dessa elever i skolan utvecklas så att eleverna ges bättre möjligheter att nå sina
livsmål.
Centerpartiet verkar för att…
√ Kartläggningen av elevens kunskaper ska bli bättre, så att eleven kan fortsätta
utvecklas från elevens egna nivå
√ Nyanlända elever ska förberedas bättre innan de placeras i en klass i den ordinarie
undervisningen
√ I gymnasieskolans yrkesprogram ska en del av svenskundervisningen ha en tydlig
koppling till det valda yrket
√ Utveckla yrkes-SFI för vuxna

Hållbar landsbygdsutveckling
Falkenbergs kommun har en stor och stark landsbygd. Invånarantalet är ungefär lika
stort i staden som på landsbygden. Att utveckla hela kommunen är en viktig del i
tillväxtstrategin för Centerpartiet.
Transport
Centerpartiet verkar för att…
√ En omfattande översyn sker med ombyggnationer och delvis nya sträckningar av
länsvägarna 153 och 154
√ Uppgradera väg 153 och 154 till riksväg
√ Nödvändiga satsningar fortsatt görs på landsvägar i hela kommunen
√ Cykel ska räknas som ett eget trafikslag
√ Cykelleden Kattegattleden byggs längs med kuststräckan och nu behöver den
kompletteras med sträckningar mot inlandet för att knyta ihop den med olika
inlandsleder via cykelvägar på landsbygden t.ex. Heberg-Årstad, Falkenberg
Vessigebro
√ Färdigställa cykelvägen Falkenberg-Ljungby och fortsätta utbyggnad mot Ullared, t.ex
Hakestad-Köinge
√ Kollektivtrafiken ska tillhandahålla Wi-Fi så att restiden kan nyttjas bättre
√ Utveckla kollektivtrafiken på landsbygden och införa enzonstaxa i hela kommunen
Byggnation
Det ska vara enklare att bygga på landsbygden i Falkenberg, även i strandnära
områden. Här behöver kommunen ges ett större inflytande på bekostnad av
länsstyrelsen. Centerpartiet vill att FABO ska gå före som ett gott exempel med
nybyggnationer i mindre orter, t.ex. de med landsbygdsskolor. Långsiktiga strategier
för skola, barn- och äldreomsorg är en viktig del för att öka attraktionskraften i
bygderna.
Centerpartiet verkar för att…
√ Se över och utveckla detaljplaner för tätorterna på landsbygden
√ Byggnation i strandnära läge (s.k. LIS-område) ska utvecklas
√ Byggnation ska ske både i stad och landsbygd (s.k. dubbel markanvisning)
√ Investeringsstöd ska riktas till byggnation av bostäder på landsbygden
√ Användningen av förnybara och hållbara byggnadsmaterial till olika typer av
byggnader ska främjas
Företagande
Landsbygden ska vara en positiv, trygg och välkomnande miljö för alla
invånare.
Centerpartiet verkar för att…
√ Underlätta för företagen genom landsbygdsspecialiserade företagslotsar
√ Instifta en landsbygdsfond, där föreningar och lokala småföretag kan söka
medel för bygdernas främjande
√ Servicepunkterna ska ge information om besöksmål, boende mm
√ Kommunen mesta möjliga mån ska upphandla lokalproducerade råvaror,
tjänster och material
√ Utveckla detaljplaner för näringsverksamhet på landsbygden
√ Främja gårdsförsäljning av alkohol genom ett licenssystem

