Valprogram 2018
Centerpartiet i Mörbylånga kommun

Centerpartiet i Mörbylånga kommun
Den 9 september är det val. Vi vill att Centerpartiet ska vara det självklara valet för dig som
bor i Mörbylånga kommun.

Värdegrund
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.





Vi vill att all makt ska finnas så nära människor som möjligt
Vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism.
Vi vill bevara vår planet och ekosystemet med långsiktiga, smarta och hållbara
lösningar för framtida generationer.
Vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo.

Prioriterade frågor
För oss i Centerpartiet i Mörbylånga kommun är följande frågor särskilt viktiga att arbeta
med kommande år:











Att utbyggnaden av ett hållbart vatten- och avloppssystem slutförs enligt plan.
Att olika former av äldreboende byggs ut i hela kommunen samt att utarbeta en
långsiktig äldreomsorgsplan.
Att skolan fokuserar på kunskapsmålen samtidigt som lokalfrågorna planeras och
åtgärdas.
Att miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågorna står i fokus.
Att minska klyvningen av vår kommun bl. a. genom att bostäder byggs i kommunens
alla delar.
Att förbättra företagsklimatet, utveckla av näringslivet och stimulera av nyetablering.
Att kommunens ekonomi stärks för att klara framtida utmaningar.
Att stärka utvecklingen av Färjestaden, Mörbylånga och Södra Möckleby.
Att öka tryggheten genom god polisnärvaro och samverkan.
Att få till en stabil och välfungerande kommunledning.

Vård och omsorg
Kommunens vård och omsorg ska ha hög kvalitet, vara jämlik, jämställd och tillgänglig för
alla. Människors behov och valfrihet ska stå i centrum. God vård och omsorg i hela
kommunen är viktigt för den enskilda människan. Alla ska få en trygg ålderdom med hög
livskvalitet och värdighet. Allt fler lever och får vara friska längre. I Mörbylånga ökar antalet
över 80 år kraftigt kommande år. Det ställer krav på äldreomsorgens utbyggnad och service.





Ett samhälle med full tillgänglighet.
God kontinuitet i hemtjänsten så att vårdtagarna slipper träffa nya människor varje
dag.
Samhällets aktörer ska inta individens perspektiv.
God folkhälsa som ger människor möjlighet att ta ansvar för sitt välbefinnande.




God palliativ vård i livets slutskede.
Personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller missbruksproblem får det
stöd de behöver.

Tillväxt - utveckla hela kommunen
Liv och rörelse i hela kommunen året om är en grundförutsättning för Centerpartiet i
Mörbylånga kommun. För att det ska bli verklighet krävs en blandad befolkning.







100 % fiberutbyggnad.
Bättre kollektivtrafik med utvecklad närtrafik för landsbygdens behov, anropsstyrd
och ej linjebunden samt tillgänglig vardag som helg.
Centerpartiet har drivit igenom en motion om dubbel markanvisning som ger
möjlighet till bostadsbyggande även i mindre orter.
Verka för färre riksintressen och ett reformerat strandskydd.
Branschmöten med byggföretagen.
Ärendehantering med kvalitet, bra bemötande, snabb återkoppling samt tät dialog.

Näringsliv, klimat och miljö
Den enskilda människans initiativkraft, företagsamhet och ansvarskänsla är grunden för
ekonomiska framsteg. Det goda samhället bejakar entreprenörskap, då får människor
möjlighet att förverkliga sina drömmar. Jobben är grunden för hela samhällets utveckling. För
att jobb och företagande ska utvecklas fordras bostäder, vägar och digital infrastruktur.
Konkurrenskraftiga gröna näringar och miljösmarta tätorter är nyckeln till hållbar utveckling.
Det behövs mer sunda och säkra livsmedel, gärna lokalt producerade samt biomassa.
Lantbruket tillsammans med turistnäringen skapar många arbetstillfällen.






Mörbylånga kommun ska vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle och
ska fortsatt vara föregångare i olika miljöprojekt.
Brett samarbete med näringslivet både lokalt och regionalt.
Skapa goda förutsättningar för ett differentierat näringsliv och en bred arbetsmarknad.
Stimulera nyföretagandet.
Anbudsunderlagen förenklas och utformas så att mindre företag kan vara med och
lägga anbud på kommunens förfrågningar.
Åkermarken är en begränsad tillgång och måste skyddas bättre.

Kultur och fritid
Med Mörbylångas unika natur och historia finns goda förutsättningar för en aktiv fritid både
för unga och gamla. Det ska finnas goda förutsättningar för både inomhus- och
utomhusaktiviteter i hela kommunen.








Stimulera kulturlivet med tillgång till lokaler och arrangemangsstöd.
Konstgräsplan i Gårdby.
Underhåll av gymnastik- och sporthallar till god standard.
Bra stöd till samt dialog och samarbete med föreningslivet.
Värna mötesplatserna i hela kommunen.
Utveckla och sköta vandrings- och cykelleder.
Utbyggnad av kulturhus på flera orter i kommunen.

Skola, barn och ungdomar
Mörbylånga är en expansiv kommun med stark inflyttning av barnfamiljer. Därför är det
viktigt att satsa på skolan och barn och ungas utveckling.








Prioritera lärare för att undvika lärarbrist.
Fånga upp elever med särskilda behov tidigt.
Fysiskt pulshöjande aktiviteter för att stimulera hjärnans förmåga.
Sträva efter att anpassa utbildningen till enskilda elevers förutsättningar för inlärning.
Garantera tillgång till förskola på rimligt avstånd i hela kommunen.
Projekt mellan förskola, skola och äldreboende genom utbyte för att gynna både äldre
och barn
Samarbete/beröringspunkter skola – lantbruk och övriga näringslivet.

Kommunal ekonomi
Kommunens ekonomi måste stärkas för att trygga kommuninvånarnas trygghet och
livskvalitet. Ökad inflyttning medför ett större skatteunderlag.



Driftbudgetens överskott ökas till 2 % för fortsatta investeringar och minskad
låneskuld.
Effektivisera verksamheten genom utveckling av organisationen, arbetsformer samt
tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Läs mer om vår politik och om våra kandidater:
https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/morbylanga/startsida

