Lokalt handlingsprogram

för Torsby Kommun
2018 – 2022
Ett tryggt ledarskap för Torsby med närodlad politik för hela kommunen
Centerpartiet vill ha ett tryggt Torsby där man kan leva hela sitt liv. Med det menar
vi en trygg vård från första till sista andetag, ett utvecklande företagsklimat med fler
och starkare företag, kommunikationer som förbinder orter inom kommunen och
Värmland med Sverige och världen, ett attraktivt kulturliv och förhöjd livskvalitet på
alla nivåer.
Din röst på Centerpartiet Torsby är en röst för ett samhälle där man kan man leva ett
gott liv, med god hälsa och bra möjligheter till utbildning och jobb.
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Vård och omsorg
Centerpartiet i Torsby vill ha kvar särskilda boenden på de platser där det finns nu.
Trygghetsboende, mellanboende och växelvård ska vara i omedelbar närhet till särskilda
boenden. Vi engagerar oss för att få korttidsplatser med rehabiliteringsinsatser, rehabilitering i hemmet och för att få lättare tillgång till hjälpmedel som underlättar vardagen.
Dessutom föreslår vi ett äldrehälsovårdsprogram med förebyggande arbete.
Räddingstjänsten skall finnas kvar i stort sett som idag dock behöver den förstärkas i
Sysslebäck. IVPA i väntan på ambulans är ett utmärkt sätt att öka tryggheten på landsbygden vid livshotande olycksfall. Vad som skall ingå i räddningstjänstens uppdrag skall
fortsatt diskuteras med övriga blåljusorganisationer.

Jobb / Företag
Företagen är vår viktigaste tillgång, små företag skapar stora möjligheter, och 4 av 5 jobb
skapas inom näringslivet. Vi vill att vår kommun ska vara på tå och bidra till ett gott företagsklimat. För att uppnå det måste vi ha människor och stödsystem som hjälper till och
stöttar vid etableringar och företagsstarter.
Torsbys företag ska bli fler och starkare. Du som vill starta företag ska enkelt kunna göra det och få den information du behöver. För att behålla och
utvecklas i Torsby behöver företagen ett väl utbyggt bredband, bra kommunikationer och kompetensförsörjning, det är avgörande faktorer för ett
bra företagsklimat.
Det ska vara möjligt driva såväl sitt lokala som globala företag från hela
Torsby. Myndighetsutövningen som görs ska ske på ett respektfullt sätt, det
ska vara lätt att göra rätt för att driva utvecklingen framåt.
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Landsbygd, jordbruk
Landsbygden är viktig och det ska vara möjligt att leva ett gott liv i hela Torsby. För att
säkerställa fortsatt utveckling av landsbygden ska alla kommunala beslut landsbygdssäkras. Landsbygdsperspektivet måste få ett större utrymme i beslutsprocesserna, hos såväl
politiker som tjänstemän.
Vid allt beslutsfattande skall frågan ställas: ”Hur påverkas landsbygden?”
Rovdjurspolitiken ska skötas regionalt!
Alla
Vi ska ha bättre vägar i hela Torsby och måste därför påverka innehållet i
komm
nationella transportplanen. Vi jobbar fortfarande för att hela Torsby komun
mun ska ha tillgång till bra bredband.
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Utbildning, media och idrott
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I Torsby ska vi ha en skola för alla och det ska finnas tillgång till bra
utbildning på alla nivåer i samverkar med arbetsmarknaden. Det behövs
skolformer som passar olika behov genom hela skolgången och det ska vara fritt
att välja skola.
Fler unga behöver snabbare komma in i jobb. Vägen mellan utbildning och jobb måste
kortas och Centerpartiet vill att det finnas bra möjligheter till lärlingsutbildningar i Torsby
Kommun.

Stjerneskolan ska utvecklas inte avvecklas! Vi vill ha hög kvalité på utbildningen genom
behöriga lärare och ändamålsenliga lokaler för praktiska såväl som teoretiska program.
Byskolorna vill vi stödja genom ett nytt skolskjutssystem som möjliggör ett fritt skolval i
praktiken. Fler barn i kommunen ska ha möjlighet att välja en byskola. En sådan omställning avlastar Holmesskolan samtidigt som det leder till fler barn i de mindre skolorna.
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Entreprenörskap – UF ska erbjudas i grundskolan och gymnasiet och prao ska erbjudas i 8:e
och 9:e klass. Med ett fördjupat samarbete mellan skolan och näringslivet ökar chanserna
att man kan hitta det jobb man önskar och tillgången på kompetens personal ökar för våra
företag.
Kvistbergskolan är ständigt i behov av renoveringar och upprustning. Vi
behöver att sätta oss ner och bestämma hur vi går vidare med en ny skola
i klarälvdalen anpassad till nutidens lärande.
Centerpartiet i Torsby vill sätta fokus på hälsan. Med god psykisk och
fysisk hälsa mår alla bra. Därför vill vi ha nolltolerans mot mobbning,
fysisk aktivitet varje dag, utveckling av elevhälsan och frukost varje
dag för alla elever.
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Mat
Mat ska produceras med hänsyn både till miljön och till människors och djurs hälsa. Genom
att äta mer närodlad mat kan vi minska miljöpåverkan och samtidigt ta ansvar för djurens
hälsa. Idag slängs omkring en tredjedel av all mat som produceras. Därför vill vi:
• Minska – och helst ta bort – matsvinnet.
• Göra det lättare att ställa krav på miljöhänsyn, djurskydd och 			
antibiotikaanvändning vid upphandling och inköp till offentliga kök.
• Göra ett testkök i kommunen, där all mat lagas från grunden.
Vi vill värna om vårt lokala jordbruk, stärka de regionala lantbruksföretagen och skapa
bättre förutsättningar för ett konkurrenskraftigt lantbruk i vår kommun.

Kultur och fritid
Det ska finnas bra scener för dans, musik och teater och det ska uppmuntras och stöttas
enskilda och föreningars initiativ.
Vi vill bidra till att barn och unga får ta del av kulturaktiviteter genom hela skolgången och
att Torsby kommun tar del av skapande skola.
(Skapande skola är ett statligt bidrag. Skolans huvudman, det vill säga kommunen kan söka
det från Kulturrådet. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som skolan redan gör.)
Tillsammans skapar vi upplevelse i vår kommun; föreningar, företag och kommunen, det
skapar en vi-känsla och stolthet. Vi har många duktiga föreningar som med sina evenemang
sätter Torsby på kartan. VM i Rallycross, Svenska Rallyt, Svennis cup, kulturevenemang
som midsommar, Östmarksveckan och mycket mer.
Statsstöd till kulturverksamhet skall synas i hela länet!

Miljö och skog
Klimatet är vår tids största utmaning. Det gäller inte bara i Torsby Kommun, men här kan
vi göra mer än vad som hittills gjorts. Den energi som kommunen förbrukar ska vara grön.
Kommunen måste även se till att den egna organisationen blir klimatneutral. Exempelvis
fortsätta utöka fordonsparken med el-bilar och gör solcellsanläggningar där det är möjligt.
Vi vill ta tillvara på solen, vinden, vattnet och skogen för en grön hållbar utveckling.
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Vi har gott om skog och det är viktigt att skogens alla möjligheter tas tillvara och
att det finns balans mellan brukande, utveckling, hänsyn och tillväxt i företagen.
Skogen kan användas för jakt, rekreation, energikälla men trä ska också användas vid byggande av bostäder i vår kommun.
Framåt För Finnskogen – Finnskogen är ett unikt område med stor särart. Vi vill
behålla den attraktiv för besökare, boende och företag. Finnskogen ska skyddas
mot stora ingrepp i naturen. Förnybara energikällor är framtiden. Vi vill stödja
omställningen till solceller och vindkraft men hänsyn måste tas vid genomförande
av stora projekt, därför vill Centerpartiet i Torsby skydda Finnskogen som Kulturarv.

Valprogram 2018 – 2022

Kommunfullmäktigevalet Torsby 2018		

4(4)

Migration och integration
Vi ser de människor som flyr. Familjer som splittras. Barn som förlorar sina föräldrar. I en
tid då krig och konflikter driver människor på flykt behöver vi visa medmänsklighet genom
att försvara rätten att söka asyl och möjligheten för familjer att återförenas.
Sverige har varit dåligt på att snabbt integrera de nyanlända i det svenska samhället. Det
tar för lång tid innan man lärt sig språket och kommit i arbete. Det går att vända utvecklingen men det kräver kraftfulla åtgärder och ansvarsfulla reformer och tydliga krav.
Inför tex inträdesjobb, som gör det möjligt att anställa nyanlända till lägre ingångslön och
utan arbetsgivaravgifter.

Valfrihet
Fritt kunna välja skola och äldreboende ska vara en självklarhet!
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Gemensamt Framåt !

www.centerpartiet.se/torsby
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