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Inledning
Centerpartiet har en vision om att Mönsterås ska vara den bästa kommunen att bo, verka
och leva i oavsett ålder. För oss är det alltid medborgaren som står i centrum. Det är
människorna i Mönsterås kommun som Centerpartiet är till för och som vår politik ska
gynna. Målet med kommunens utveckling är att kvinnor, män, flickor och pojkar som bor i
Mönsterås kommun ska få det bättre.
För Centerpartiet är det viktigt att tillvarata möjligheterna för växtkraft i hela kommunen;
våra fem tätorter och en levande landsbygd. Därför ska vi fortsätta utbyggnaden av
bredband, vatten och avlopp, närtrafik mm över hela kommunen. Vi tycker det är viktigt att
den kommunala grundservicen finns på alla orter och i alla kommundelar.
Företagande
Vi är stolta och glada över att Mönsterås har regionens bästa företagsklimat. Det är
företagen som är grunden för tillväxten och som skapar arbetstillfällen. Jobb ger människor
inkomster och skatteinkomster till den gemensamma välfärden; barnomsorgen, skolan,
omsorgen och äldrevården. Företag som startas i Mönsterås har goda förutsättningar att
lyckas. Svenskt näringsliv har visat att mönsteråsföretagen inte bara har goda möjligheter att
överleva utan även har bra förutsättningar för tillväxt.
Sysselsättning och tillväxt
Men vi är inte nöjda. Vi behöver fler jobb. Fyra av fem nya jobb tillkommer i små och
medelstora företag. Därför vill vi fortsätta att stimulera nyföretagande och tillväxt i de
befintliga företagen. Vi är också beredda att verka för en fortsatt utveckling vid vårt största
företag, Södras skogskombinat och Södra Cell. Skogen och de gröna näringarna är viktiga för
både Mönsterås och Sverige. De gröna näringarna har goda möjligheter att både bidra till
den ekonomiska tillväxten och till den gröna omställningen till ett miljövänligare samhälle
utan fossila bränslen och med förnyelsebara material.
Mönsterås kommun har växt kraftigt under flera år. Sedan 2012 har befolkningen ökat med
ca 700 personer dvs 5,5%. Befolkningstillväxten är mycket positiv för kommunen. En större
befolkning innebär bättre underlag för handel och restauranger, fyller luckor på
arbetsmarknaden och ger ett ökat skatteunderlag som möjliggör en förbättrad kommunal
service.
Bostäder och infrastruktur
Centerpartiet ska underlätta för dem som vill bosätta sig i vår kommun. Vi ska kunna erbjuda
tomtmark och lägenheter i attraktiva lägen. Vi vill ge människor möjlighet att bo där de
själva vill. Vi ska ha en snabb och smidig handläggning av bygglov och andra tillstånd.
Kontakterna med Mönsterås kommun får aldrig kännas betungande.
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Fungerande infrastruktur är en förutsättning för att man ska kunna bo eller driva företag på
en ort. Vägar, järnvägar och kollektivtrafik måste fungera. Som kommun har vi oftast inte
ansvar för de här frågorna men vi måste ändå vara med och driva på utvecklingen.
Bredbandsutbyggnaden sköts genom Mönsterås stadsnät och vi bygger ut fibernätet i hela
kommunen med samma avgifter i tätorterna som på landsbygden. Mönsterås tillhör idag de
kommuner i länet med bäst utbyggt fibernät och vi håller en hög utbyggnadstakt.

Integration
Flyktingmottagning och integration har under några år ställt krav på alla medborgare om
solidaritet och medmänsklighet. På samma sätt har det ställt stora krav på hela den
kommunala organisationen. Centerpartiet ser dessa människor som en stor resurs som
kommer att stärka kommunen på många sätt. Vår ambition är att de människor som
kommer till vår kommun ska känna sig välkomna och så snabbt som möjligt lära sig svenska,
komma in i utbildning och komma ut i arbetslivet. Kommunens nyinrättade
arbetsmarknadsenhet kommer att bidra till en snabbare utslussning i arbetslivet. Vi ser idag
hur den här processen har effektiviserats och kortats ner betydligt tack vare det lokala
gräsrotsarbetet ihop med de lokala företagen. Åter har decentralisering, närhet och lokalt
ansvar visat sig vara mera framgångsrikt än statens centraliserade myndighetsutövande. I
det här fallet en arbetsförmedling som var på väg att överge vår kommun men nu tack vare
kommunens arbetsmarknadsenhet fått ny energi och stärker sin närvaro i kommunen.

Barn och utbildning
Befolkningsökningen ställer samtidigt krav på kommunen kanske framförallt inom
barnomsorgen och skolan. Vi bygger och planerar därför idag flera nya förskoleavdelningar
för att även i fortsättningen kunna ta emot fler barn snabbt och för att kunna hålla rimliga
gruppstorlekar som är anpassade efter barnens behov. Detta kräver en ekonomi i tillväxt. En
förskola med två avdelningar på Blanka ängars väg förväntas vara klar för inflyttning till
höstterminen 2018 och 2020 står fyra nya avdelningar klara i det så kallade
solhemsprojektet. Därmed står barnomsorgen väl rustad med moderna lokaler inför
framtiden.
Även skolan i Mönsterås kommer att behöva byggas ut under de närmaste åren. Vi kommer
att möta det ökade behovet med nybyggnation och nya moderna lokaler. Skolan har under
några år brottats med problem i form av låga resultat. Vi har inte blundat för problemet utan
genomfört stora satsningar för att åstadkomma en förbättring. Idag kan vi se att vi tack vare
ett långsiktigt och målmedvetet arbete vänt resultatutvecklingen. Det är vi naturligtvis glada
och stolta över. Men det krävs ytterligare insatser, och lite tålamod, för att återigen nå
positionen som Smålands bästa skolkommun. Centerpartiet vill ha starkt fokus på kvalitet. En
viktig del i hela kvalitetsarbetet är att stärka mötet mellan lärare och elev i klassrummet.
Lärarnas tid ska gå till undervisning, inte till administration. Allt detta kräver ekonomisk
tillväxt!
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Äldreomsorg
När våra äldre, som får hemtjänst eller bor på särskilda boenden, säger vad de tycker om
äldreomsorgen hamnar Mönsterås mycket högt bland landets 290 kommuner. I den senaste
brukarundersökningen hamnade Mönsterås hemtjänst på 21 plats i Sverige med 96% nöjda
brukare. Våra särskilda boenden rankades ännu högre, på plats 20. Vi måste fortsätta att
utveckla äldreomsorgen med värme och omtanke. Människor som beviljas kommunal
service måste få mer att säga till om själva. Det är också viktigt att vi fullföljer planerna på
tillgängliga lägenheter i alla kommundelar.
Miljö och klimat
När vi ser förödelsen av klimatförändringarna i världen och hoten för kommande
generationer kan vi vara stolta i Mönsterås över att den miljövänliga och förnyelsebara
energin står för så hög andel av all uppvärmning. Vi är också en av de ledande kommunerna i
landet när det gäller produktion av förnyelsebar energi. Nu återstår det en resa att fram till
år 2030 ersätta bensin och diesel i våra fordon. Tekniken med elbilar, biogasfordon är under
stark utveckling och Mönsterås Kommun ska givetvis föregå som gott exempel. På
miljöområdet har vi också höga ambitioner att minska utsläppen till vattendragen och
kusten samt återigen få ökad fart på kustmiljöarbetet tillsammans med föreningslivet.
Bra mat till barn och äldre
Den mat som serveras i skolor och till våra äldre ska inte bara vara god och näringsriktig, den
ska även uppfylla de krav man har på svenska livsmedel. I Sverige har vi regler som ger oss
friska djur och där användningen av antibiotika till lantbrukets djur är bland den lägsta i
världen. Vi ska inte servera sådan mat som är olaglig att producera i Sverige till våra skolbarn
eller våra äldre! Bra mat kostar och vi är beredda att betala det priset. Centerpartiet vill att
barn och gamla ska ha riktigt bra mat, för det förtjänar de.
För Centerpartiet är det också viktigt att maten lagas så nära platsen den ska serveras på
som möjligt. Därför har vi avvisat förslag om storkök. Vi vill ha minst ett tillagningskök på
varje ort. Vi gläds särskilt åt vår stora satsning på ett nytt kök på äldreboendet Åshaga som
invigdes under vårvintern. Nu går vi vidare med kökssatsningen inom både skolan och
äldreomsorgen.
En jämställd kommun
Centerpartiets politik utgår från alla människors lika värde och rättigheter. Mönsterås
Kommun ska inom alla sina verksamheter främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns, lika
rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och påverkan. Detta synsätt
ska genomsyra hela kedjan, från tillsättning av politiska uppdrag till den dagliga
verksamheten.
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Kultur och fritid
I vår kommun har vi ett bra utbud av musik och andra kulturaktiviteter tack vare fin
samverkan mellan föreningslivet, näringslivet, Musik- och kulturskolan samt kommunen i
övrigt. Den samverkan vill vi ha även i fortsättningen. Centerpariet vill också att samverkan
med länets kulturinstitutioner såsom Länsmuséet, Länsmusiken och Byteatern ska bli större.
Goda förutsättningar för kulturen och en aktiv fritid är viktigt för alla åldrar. Den senaste
tiden har kommunen byggt nytt huvudbibliotek, konstgräsplan, fritidsgård och dessutom
stöttat en mängd föreningsanläggningar runt om i kommunen.
Ett parti med politiker som tar ansvar
Centerpartiets valsedel innehåller över 60 namn på människor som gärna vill vara med och
utveckla hela kommunen. Vi lovar att även i fortsättningen vara ett öppet och utåtriktat parti
med stor delaktighet och fortsatt dialog med kommuninvånarna. Vi tycker också det är
viktigt att kommunen fortsätter med medborgarundersökningar, kommundelsträffar och
temamöten för att föra dialog med kommunens invånare, företag och föreningar.
Nu är vi snart framme vid valdagen den 9 september. Vi har haft förmånen att ta ansvar och
leda kommunens utveckling under många år. När vi tog över ansvaret 1985 efter ett
långvarigt socialdemokratiskt styre hade Mönsterås kommun länets högsta kommunalskatt.
Idag har vi länets näst lägsta skattesats. Vi har ändå under samma period byggt upp ett eget
kapital som gett oss länets stabilaste ekonomi med högst soliditet och lägst belåningsgrad.
Centerpartiet har alltid arbetat långsiktigt och våra ideal ligger så långt ifrån
kvartalsekonomin man kan komma. Därför står vi nu väl rustade att möta framtiden som
sannolikt kommer att innebära en avmattning av konjunkturen och stora ekonomiska
utmaningar för kommunerna.
Centerpartiet har i flera val fått höga röstetal och vi känner ett mycket starkt stöd från
kommuninvånarna. Vi ber nu om förnyat förtroende för att leda och utveckla hela
kommunen i samverkan med övriga demokratiska partier och våra duktiga medarbetare.
Mönsterås i mars 2018

/ Centerpartiet i Mönsterås Kommun
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Låt inte Sverige klyvas
Centerpartiet ser med oro på att Sverige håller på att klyvas. En klyvning mellan stad och
land, mellan de som har jobb och de som inte har jobb och mellan människor med olika
bakgrund.
För att undvika en klyvning i vår kommun vill Centerpartiet verka för företagande, jobb och
tillväxt i hela kommunen. Företagen och näringslivet är motorn i samhället. Företagen skapar
jobb som ger människor inkomster vilket genererar skattepengar till bl.a. kommunen. Utan
företag har vi inga jobb och därmed inte hellre några skattepengar att finansiera vår välfärd
med. Det är genom ett väl utvecklat näringsliv vi lägger grunden för ett välmående samhälle
och skapar förutsättningar för satsningar inom vård, skola och omsorg.
Näringsliv
Mönsterås är en kommun med mycket bra företagsklimat. Vi i Centerpartiet är stolta över
att ha varit med och skapat detta. Vi är dock medvetna om att mer finns att göra. Vi måste få
fler nya företag i kommunen och vi måste skapa förutsättningar för tillväxt i de företag som
redan finns. Det är därför som Centerpartiet lägger fram ett program för företagande, jobb
och tillväxt. Därmed skapar vi förutsättning för fler jobb, inkomster och finansiering av den
gemensamma välfärden.
Centerpartiet vill…
-

Fyra av fem nya jobb skapas i små och växande företag. Vi vill göra det enklare att
starta och driva företag samt billigare att anställa. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna
för de som står längst från arbetsmarknaden: unga, långtidsarbetslösa och
nyanlända.

-

Arbetsmarknadsfrågor är egentligen ett statligt ansvar genom arbetsförmedlingen.
Mönsterås kommun har dock ansett det nödvändigt att sätta upp en egen
arbetsmarknadsenhet för att det lokala arbetet skall fungera. Vi vill fortsätta
utveckla samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen och
på så sätt hjälpa arbetsförmedlingen att återetablera sig i kommunen
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-

Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna
ägna sig åt sin kärnverksamhet istället för att fylla i blanketter. Centerpartiet vill
förenkla de kommunala och regionala avgiftssystemen och regelverken för
företagande. Vi vill utveckla kommunens digitala tjänster. Många ärenden ska
medborgarna kunna uträtta hemifrån och när de vill på dygnet.

-

”Där det finns en vilja går det en väg”. Vi ska samverka med företagen för att hitta
lösningar utan att göra avkall på lagar och regelverk.

-

Allt företagande bygger på företagarens idéer, engagemang och initiativkraft.
Samhällets viktigaste uppgift är att tillhandahålla möjligheter och förutsättningar för
företagen att utvecklas och växa.

-

Kommunen har även i fortsättningen en mycket viktig roll när det gäller att
tillhandahålla attraktiv mark i bra läge samt underlätta för företag att hitta bra
lokaler.

-

Det är viktigt att samverkan mellan skola och näringsliv utvecklas. Skollokalerna för
teknikprogrammen på Mönsteråsgymnasiet har uppgraderats. Mönsterås har gått in i
ett samarbete med Teknikföretagen angående Teknikcollege. Ung Företagsamhets
har utvecklats. Samarbetet måste ske med såväl grundskolan som gymnasiet och
universiteten. Samverkan gäller både ungdomsutbildningarna och vuxenutbildningen.
En utvecklad vuxenutbildning ses som extra viktig för att ge våra nyanlända en större
chans att snabbt komma i arbete.

-

Vi måste bli bättre på att marknadsföra vår kommun till företag i omvärlden. Vi vill
engagera våra företagare att bli ambassadörer och föra ut budskapet om vår
företagsvänliga kommun.

-

Mönsterås kommun har en samlingsmonter för sina företag på mässan Elmia
subcontruktor. Detta är viktigt för sammanhållningen bland företagen och visar på
vår kommuns ambitioner när det gäller näringslivsklimat.

-

Södras skogskombinat har en avgörande positiv betydelse för hela kommunen och
regionen. Vi har varit med och stöttat Södras olika utbyggnadsetapper i Mönsterås.
Vi är positiva till och är beredda att stödja även en fortsatt utveckling. Vi vill verka för
att etablera nya verksamheter i anslutning till Södra cell för att nyttja synergieffekter
såsom t.ex. restvärme från anläggningen.

-

Handeln i kommunen måste bevaras och stärkas. Centerpartiet verkar för närhet till
dagligvaruhandel på samtliga orter. Vi har idag ett bra samarbete mellan kommunen
och Mönsterås handel, detta samarbete måste fortsätta utvecklas. Kommunens
upphandlingar ska utformas på ett sådant sätt att även mindre företag kan vara med
och lägga anbud. Det är också viktigt att vi har system och rutiner för att informera
lokala företag om aktuella upphandlingar.
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Infrastruktur
Infrastrukturen är avgörande för tillväxt och utveckling. Centerpartiet vill fortsätta att verka
för bättre och säkrare kommunikationer. Mönsterås är den kommun i Kalmar län som har
flest arbetstillfällen inom pendlingsavstånd och pendlingsmöjligheterna betyder mycket för
kommunens utveckling. Godstrafiken på järnväg och den tunga trafiken på vägarna är
livsviktiga funktioner för Mönsterås och hela regionens industri. Mönsterås satsning på eget
stadsnät har varit helt rätt. Vi bygger ut fibernätet i bra takt. Satsningen har kommit olika
långt i olika kommundelar men går framåt på alla fronter.
Centerpartiet vill:
-

Järnvägen och trafiken på Stångådalsbanan behöver utvecklas. Centerpartiet verkar
för pendeltrafik till Kalmar med tågstopp både i Ålem och i Blomstermåla.

-

Förutsättningarna för gods på järnväg till och från Mönsterås Bruk måste förbättras.

-

Vi ser att allt fler bussar passerar Mönsterås på E22 utan att svänga in i samhället. Vi
är övertygade om att den utvecklingen kommer att fortsätta oavsett om vi vill eller
inte. Därför anser vi att Mönsterås behöver en ny, centralt belägen och säker,
kollektivtrafikplats längs E22.

-

Busstrafiken och Närtrafiken mellan framförallt de mindre orterna och stationerna
längs E22 och Stångådalsbanan måste utvecklas.

-

Vi ska verka för en enhetstaxa för busstrafik inom Mönsterås kommun

-

Nu när den nya cykelvägen mellan Timmernabben och Mönsterås snart är klar har vi
ett fantastiskt cykelvägsnät i kommunen men arbetet måste gå vidare. Vi vill därför
fortsätta bygga ut cykelvägarna i kommunen.

-

En del vägar och cykelvägar kan kännas otrygga när det är mörkt. Centerpartiet vill
därför fortsätta att satsa på mera vägbelysning framförallt på cykelvägarna. Vi vill att
fler väljer att cykla till jobb, skola och aktiviteter, då behövs trygga cykelvägar.

-

Fortsätta bygga ut stadsnätet i hela kommunen med samma taxa var man än bor.

-

2020 ska 95% av kommuninvånarna ha tillgång till bredband via fiberkabel.

-

Vi vet att det är näst intill omöjligt att ansluta fiberkabel till alla hus men vi vet att
bredband kommer att behövas överallt. Därför sätter vi målet 100-100-100 år 2025.
Vi ska kunna erbjuda 100% av befolkningen 100 Mbit som fungerar stabilt.

-

Centerpartiet ska verka för god mobiltäckning i hela kommunen.

www.centerpartiet.se/monsteras
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Hela kommunen ska utvecklas
För Centerpartiet är alla delar av kommunen viktiga. Samtliga tätorter och landsbyggden
däremellan måste utvecklas. Därför har bredbandutbyggnaden med samma taxa i hela
kommunen och en relativt snabb utbyggnad på landsbygden varit, och är, en hjärtefråga för
oss. Vi anser också att arbetet med ortsanalyser och särskilda satsningar på en ort i taget har
varit lyckat. Vi vill därför gå vidare med det arbetssättet. Vi arbetar även målmedvetet för att
upprätthålla servicen i alla våra tätorter och underlätta för lokala affärer att leva vidare och
utvecklas.
Dialogen med medborgarna är viktig för oss. Därför har vi aktiviteter och samtal på alla orter
för att fånga upp de lokala frågorna och viljorna. Centerpartiet utarbetar ett särskilt
viljeprogram för varje tätort i kommunen.
Vi glömmer inte heller landsbygden. De gröna näringarna är enormt viktiga för vår kommun
och en självklar del av näringslivet. LRF har till exempel en given plats i kommunens
näringslivsråd. De enskilda vägarna är en viktig del av vägnätet som vi inte får glömma bort.
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10

Trygghet i hela kommunen
En av samhällets viktigaste uppgifter är att medborgarna ska känna sig trygga. Vi ska kunna
känna oss trygg med den vård samhället kan erbjuda och med de sociala trygghetssystemen,
om vi eller våra anhöriga råkar illa ut. Men vi ska också känna oss trygga i våra hem, när vi
rör oss i samhället och i trafiken. Jämställdhet och nolltolerans mot sexuella trakasserier är
en självklarhet. Alla människor ska kunna känna trygghet i samhället oberoende av kön,
etnicitet, religion eller sexuell läggning.
Som äldre i Mönsterås kommun ska du fortsätta att ha makt över din egen vardag.
Centerpartiet vill flytta makt från förvaltning och politiker till de äldre och deras anhöriga.
Anhöriga är en viktig resurs och de måste få erkännande och avlastning. Centerpartiet vill att
stödet till anhöriga som vårdar en närstående behålls och fortsätter att utvecklas som ett
flexibelt och individanpassat stöd.
Centerpartiet ser det som självklart att vi tar tillvara på och utvecklar digitaliseringens
möjligheter inom hälsoområdet, E-Hälsa i Mönsterås kommun. E-hälsa innebär bland annat
att erbjuda invånarna digitala hjälpmedel samt underlätta och effektivisera för personal
inom vård, hälsa och omsorg.
Den psykiska ohälsan i synnerhet bland våra unga, måste tas på allvar. Vi måste ha duktiga
kuratorer/samtalsterapeuter i skolorna och vi ska vara offensiva i det
självmordsförebyggande arbetet. Här är det viktigt att vi utvecklar dialogen med
ungdomarna.
Äldreomsorg
Mönsterås kommun har en mycket väl fungerande äldreomsorg som regelbundet får höga
betyg i olika undersökningar. I den senaste brukarundersökningen som presenterades i april
rankas Mönsterås hemtjänst som nr 21 bland Sveriges kommuner med 96% nöjda brukare!
Särskilt boende rankas ändå bättre - på plats nr 20! Centerpartiet anser att äldreomsorgen är
en av kommunens viktigaste uppgifter. Våra äldre förtjänar en bra omsorg.
Centerpartiet vill:
-

Öka användningen av digital teknik i kommunen. Det gäller både trygghetsskapande
tekniska hjälpmedel för brukare och digitala system som effektiviserar
administrationen. Minskad administration ger mer tid vården.

-

Att äldre ska få bestämma mer över innehållet i hemtjänsten genom att
biståndsbedömningen mer är en ram man förfogar över, än ett uppräknande av
arbetsuppgifter.
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-

Att all personal ska vara välutbildad, ges möjlighet till fortbildning och få ta del av nya
rön och metoder inom omsorgsområdet.

-

Att kommunen och landstinget ökar sitt samarbete ytterligare för att ge bättre vård
och omsorg.

-

Träffpunkterna i samverkan med andra aktörer som till exempel Kulturskolan,
Studieförbunden och ideella ytterligare kan stärka det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet som syftar till att man även som äldre kan leva ett aktivt liv.

-

Att även fortsättningsvis erbjuda ”fixartjänsten” med syfte att minska antalet
fallolyckor bland äldre.

-

Att arbeta för att fler lägenheter uppförs med god tillgänglighet och extra anpassning
till människor som har lite svårt att röra sig.

-

Eftersträva kontinuitet bland personalen. God personalpolitik och mer närvarande
chefer ska ge mer fast anställd personal och färre vikarier. Vi måste höja en del av
personalens språkkunskaper genom utbildning.

-

Fortsätt förbättra maten i kommunen. Kvalitén varierar idag mellan avdelningarna
vilket inte är acceptabelt. Regelbundna träffar och kunskapsutbyte mellan
avdelningarna bör jämna ut detta. Barn och gamla ska ha bra mat i Mönsterås!

-

Bygga ett nytt modernt äldreboende med 40 lägenheter på gamla Solhemstomten.
Byggnationen påbörjas i sommar och ska vara färdig före sommaren 2020.

En god Socialtjänst
Centerpartiet vill:
-

Att ingen ska stå utan bostad.

-

Att det finns ett bra stöd för kvinnor, män och barn där våld förekommer i familjen.

-

Att tillsammans med landstinget erbjuda ett stödjande arbete till människor med
missbruksproblematik.

-

Att kommunen fortsätter det framgångsrika drogförebyggande arbetet bland barn
och unga.

-

Att särskilt satsa på att ungdomar och nyanlända ska kunna gå från bidragsberoende
till egen försörjning eftersom de tillhör de mest utsatta grupperna.
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Trygg omsorg till människor med funktionsvariation
Centerparitet vill:
-

Att människor med funktionsvariation har möjligheter att bestämma över sitt stöd,
sin hjälp och sin service.

-

Att det ska finnas olika boendeformer för att möta omsorgstagares behov.

-

Att med verksamheten Hjulet som utgångspunkt fortsätta utveckla arbetet med att
skapa meningsfull sysselsättning som till exempel kan innebära utbildning, praktik
eller arbete för personer med funktionsvariation.

-

Hela samhället skall vara tillgängligt för personer med funktionsvariation.

Trygghet i samhället och trafiken
Centerpartiet vill:
-

Arbeta hårt för att uppnå en överenskommelse med polisen som innebär en större
och mera bemannad polisstation i Mönsterås.

-

Arbeta för en större polisiär närvaro i kommunen och flera lokala poliser. Vi tror på
en närodlad polisorganisation.

-

Genomföra regelbundna trygghetsvandringar som en viktig del av
samhällsplaneringen. Farliga trafiksituationer identifieras och otrygga miljöer
uppmärksammas. Trygghetsvandringar skall regelbundet genomföras i alla
kommunens tätorter.

-

Ständigt se över trafikmiljöerna. Trafiken på våra vägar ökar och därmed också
trafikfarorna.
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Barn och utbildning
En av de allra viktigaste grundstenenarna i vårt demokratiska samhälle är att alla barn lär sig
läsa, skriva och räkna. Därför måste varje elev tidigt få hjälp och stöd för att få de bästa
förutsättningarna att utvecklas och lära sig. Centerpartiets mål är självklart att varje elev
lämnar skolan med godkända betyg.
Nyckeln till den bästa skolan finns i klassrummet i mötet mellan lärare och elev. En duktig
lärare som brinner för sitt ämne ger varje barn de bästa förutsättningarna. Det ska vara
ordning och reda i klassrummet och arbetsmiljön ska vara god.
Centerpartiet vill:
-

Mönsterås förskolor och skolor ska ses som en inkluderande skola där alla lyckas. Vi
ska fortsätta att utveckla vårt kvalitetsarbete genom vår satsning Utmanande
Lärande, som i korthet går ut på att utveckla lärandesituationen i klassrummet och
höja resultaten i skolan. All vår personal ska få möjlighet att ta del av Utmanande
Lärande som utgår från skolvetenskaplig forskning.

-

Nyanlända elever ska få möjlighet att genom bra studiehandledning och språkvänner
snabbt komma in i det svenska språket.

-

Erbjuda förskola, familjedaghem och grundskola till och med årskurs sex i alla
kommundelar. Verka för att öka andelen privata förskolor, kooperativt drivna
förskolor och familjedaghem för att öka valfriheten.

-

Vidareutveckla den populära ”öppen förskoleverksamhet” i samband med att en
familjecentral byggs i kommunen.

-

Digitaliseringen i skolan är viktig. Elever i åk 4-9 ska få tillgång till en egen dator.
Centerpartiet vill göra en stor satsning på IT i skolan. Detta kräver även särskilt
utbildade IT- pedagoger.

-

Även lägre klasser skall ha god tillgång till digital teknik.

-

Fortsätta utveckla Mönsteråsgymnasiet, bl.a. genom utökat samarbetet med
näringslivet och arbetsmarknaden. Fortsatt utveckling av skolverkstaden kan vara ett
sådant samarbete.

-

Utveckla och erbjuda yrkesutbildningar med inriktning på teknik och vård inom
Komvux.
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-

Erbjuda barn och ungdomar i hela kommunen en meningsfull fritid. Utveckla
fritidsgårdsverksamheten, där samverkan med föreningslivet och ungdomsinflytande
står i centrum.

-

Fortsätta att utveckla skolgårdar och förskolegårdar för att stimulera till fysisk
aktivitet och utveckla nya lärandemiljöer.

-

Utveckla antimobbningsarbetet vidare för att vidmakthålla en nolltolerans mot
mobbning.

-

Utveckla föräldrastödet och stimulera till mer samarbete mellan hem och skola.

-

Se till att lokaler för förskola, skola, fritids och fritidsgårdar är väl anpassade för
verksamheten samt att grupperna organiseras utifrån barnens och verksamheternas
behov.

-

Vi är i behov av fler skollokaler. Vi kommer därför att bygga ut i första hand
Mölstadskolan så att den blir tvåparallellig.

-

Vi satsar hårt på att förbättra kvalitén inom skolan och förbättra resultaten. Det här
är en satsning som pågått under många år och vi ser nu hur resultaten förbättras. Vi
har fortfarande mycket jobb kvar innan vi åter är Smålands bästa skolkommun men
målet är glasklart.

-

Arbetsmiljön i skolan måste bli bättre. Det ska vara lugnt i klasserna med lagom antal
elever och en bra miljö. Vi satsar just nu mycket på att bygga om och förbättra
ventilationsanläggningarna på många skolor.

-

Skolbiblioteken är viktiga och skall bevaras.
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Miljöansvar och grön tillväxt
”Mönsterås - Smålands gröna batteri”
Hoten från klimatförändringar är en stor miljöutmaning. Mönsterås har varit föregångare i
omställningsarbetet för en hållbar utveckling och för att minska klimatpåverkan.
Centerpartiet vill att Mönsterås fortsätter ta täten i detta viktiga arbete. Vi vet också att det
inte finns något motsattsförhållande mellan tillväxt och miljöansvar. Tvärtom är tillväxt och
ekonomiskt välstånd en förutsättning för att vi ska kunna avsätta tillräckligt med resurser för
en grön om
ställning till förnyelsebar energi och miljövänliga produktionsmetoder. Tillväxt och miljö går
alltså hand i hand i Centerpartiets politik. Vi kallar det för grön tillväxt.
Centerpartiet vill:
-

Mönsterås kommun ska vara en hållbarhetskommun med tydliga övergripande
miljömål för alla verksamheter.

-

2022 ska i huvudsak alla kommunens fordon vara drivna av förnyelsebar energi som
grön el eller biogas. 2030 bör alla samhällsbetalda transporter inom Mönsterås
kommun vara fossilbränslefria.

-

Vid byte av tak och fasader på de kommunala fastigheterna ska hänsyn tas till
möjligheter att sätta solceller.

-

Kommunen ska verka för solcellsparker samt se möjligheten i att köpa andelar i
dessa.

-

Fler laddstolpar för elbilar vid hyreshus samt centralt i tätorterna för att gynna
handeln. Snabbladdningsstationer med grön el utmed E22 och vid servicestationerna
i Mönsterås och Ålem.

-

Vid nybyggnation ska kommunen lämna information om möjligheterna att sätta
solceller på hus och lokaler.

-

Ha en helhetssyn på cykelvägarna allt från väl upplysta och underhållna cykelvägar till
säkra parkeringar och väderskydd. Fortsatt utbyggnad av cykelvägar runt om i
kommunen. Uppmuntra ett ökat cyklande bland kommunens invånare.

-

Använda ny teknik i gatlysen, och solenergi och rörelsevakter där det passar.
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”Mer blåstång i vikarna”
Vattenfrågorna är oerhört viktiga för Mönsterås kommun. Vi har två stora och värdefulla åar
samt en lång kuststräcka att ta ansvar för. Alla kommunens tätorter ligger i anslutning till
vatten och kärleken till dessa vatten är något som är gemensamt för många av invånarna i
kommunen.
Centerpartiet vill:
-

Dricksvatten är en ändlig resurs vilken gör att vi ska fortsätta uppmuntra till
hushållning av vatten, exempelvis genom individuell mätning även i
flerbostadshusen.

-

Skydda våra vattentäkter och samarbeta i regionen för en långsiktig
vattenförsörjning. Vi ska förbättra säkerheten i våra vattentäkter och utöka
kapaciteten.

-

Fortsätta VA-utbyggnaden utifrån den plan som kommunen har samt underhålla VAnätet.

-

Se över hanteringen av dagvatten för att minska påverkar på vattendragen och
Östersjökusten.

-

Studera avloppstuberna från de kommunala reningsverkens läge och status för att se
vilka åtgärder som krävs för att minimera påverkan på Mönsteråsviken och
Timmernabbsviken.

-

Kartlägga viktiga källor till utsläpp av läkemedelsrester och mikroplast samt se över
möjligheterna att komplettera reningsverken med rening av rester från läkemedel
och plast (mikroplast)

-

Fortsätta arbetet med inventering och förbättring av enskilda avlopp.

-

Stimulera och vara en aktiv part i det lokala och regionala kustmiljöarbetet. Ta bort
vass i badvikar och på ”badöar”

-

Mönsterås skall jobba aktivt med att förbättra yngelreproduktionen längs våra kuster
och i åarna.
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Avfall och sopsortering
Det bästa alternativet är alltid att minska mängden avfall antingen genom att minska
förbrukningen eller genom återanvändning så att det inte blir något avfall. När avfall ändå
uppstår måste detta behandlas så att vi tar vara den resurs som avfallet faktiskt utgör om
det behandlas rätt. Mönsterås kommun kommer från och med i höst att särsortera
matavfallet och på så sätt göra det möjligt att röta detta i biogasproduktion. Det nya
sopsorteringssystemet är ett bra steg framåt för Mönsterås som miljökommun.
Centerpartiet vill:
-

Jobba för att minska matsvinnet i våra kommunala kök och serveringar.

-

Ordna en samlad information om hur småelektronik, läkemedel m.m. ska sorteras.

-

Förbereda nästa steg i sopsorteringen att sortera mer i bostaden och med
möjligheter att återlämna plast och textilier.

-

Mönsterås kommun ska vara föregångare i att ställa krav på hållbarhet och kvalitet i
all upphandling.

-

Sprida kommunens kemikalieplan till allmänheten. Planen ska tillämpas i alla
kommunens verksamheter.

-

Minska användningen av plast och i möjligaste mån ersätta denna med miljövänliga
material.

Ett grönt näringsliv
Centerpartiet ser kraften i det gröna företagen. Hållbar energiproduktion, miljövänliga
bränslen och miljöteknik är områden med fantastisk utvecklingspotential. Vi vet att tillväxt
och ekonomiskt välstånd är en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete.
Centerpartiet vill
-

Hela besöksnäringen är en bransch i tillväxt. Mönsterås kommun har goda
förutsättningar för ökad turism. I kommunen finns många unika och trevliga miljöer
som attraherar turister. Vi vill stärka turistnäringen genom att fortsätta och utveckla
det samarbete som finns mellan kommun, handel, entreprenörer och föreningar. Det
är genom att stödja människor, företag och föreningar med goda idéer som vi når
framgång och tillväxt inom turismen.
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-

Vi vill utveckla turistpotentialen i våra skärgårdar och kustmiljöer. Vi verkar för att
skärgårdsturismen ökar, genom t.ex. turbåtar. Vi ser också över möjligheten att
etablera tankmöjligheter för båtar.

-

Vi ska vara aktiva med att erbjuda bra och gärna tätortsnära ställplatser till husbilar.
Husbilsturisterna är en ökande grupp.

-

All tillväxt måste vara uthållig både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Centerns grundidé är alltid att bruka utan att förbruka. Miljötekniksektorn är en
tillväxtbransch i världen, inte minst genom att klimatfrågorna kommit mer i
centrum. Centerpartiet vill utveckla miljöteknikföretagandet i kommunen och
regionen.

-

Laxfiskets möjligheter i Emån har förbättrats radikalt det senaste året genom olika
fiskevårdsåtgärder. Vi anser att detta öppnar upp fantastiska möjligheter för
besöksnäringen. Centerpartiet vill i samverkan med förenings- och näringslivet
utnyttja fisketurismens fulla potential i kommunen.

-

Landsbygden och de gröna näringarna har en stark ställning i vår kommun. Företag
inom de gröna näringarna har stor potential och är viktiga för hela samhällets
utveckling.

Naturvård – Håll Mönsterås rent
Centerpartiet vill:
-

Nedskräpning i naturen med ”små soptippar” i skogen och plast på stränderna är ett
problem. Kommunen ska stödja organisering av städning i t ex byn eller området av
”faddrar” som kan vara en förening, skolklass eller liknande.

-

Kommunens tätortsnära skogar och andra naturmiljöer ska vårdas väl och göras
tillgängliga för fler.

-

Mönsterås kommun ska jobba med naturvårdsprojekt med syfte att öka den
biologiska mångfalden, gärna i tätortsnära lägen. Exempel på detta är de
restaurerade betesmarkerna på Nynäs och våtmarkerna runt om i kommunen.

www.centerpartiet.se/monsteras

19

Byggnation i Mönsterås
Mönsterås skall vara en bra ort att leva och bo på. Därför är det naturligtvis viktigt att vi kan
erbjuda bra bostäder för den som vill hyra och bra tomtmark för den som vill bygga. Vi ska ha
bra framförhållning och vara flexibla i planarbetet så att det alltid finns goda
utvecklingsmöjligheter. Vi ska driva miljöperspektivet även inom byggområdet. Därför är vi
stolta över att Mönsterås kommun har en träbyggnadsstrategi och att flera kommunala
byggnader är passivhus.
Centerpartiet vill:
-

Skapa möjlighet för byggnation i alla tätorter för både flerfamiljshus och villor genom
planering.
Mönsterås bostäder ska fortsätta att bygga alla hyresrätter med hiss och god
tillgänglighet för äldre. Hyresrätter skall byggas även utanför tätorten Mönsterås.
Nästa projekt räknar vi med byggs i Ålem vid Torshaga.

-

Göra ortsanalyser även i Timmernabben och Fliseryd för framtida behov.

-

Skapa planer med möjlighet till större villatomter.

-

Inventera områden där skolor, förskolor och äldreboenden kan bli aktuella och
förbereda planer.

-

Se över fler gamla planer med mål att öka byggrätter för att ge människor ökad frihet
och fler möjligheter att anpassa sin bostad efter behov av t ex dubbelgarage och
uterum.

-

Enkla bygglov ska kunna ”lämnas över disk” d v s direkt vid besök hos kommunen vid
viss tid.

-

Mönsterås kommun ska alltid uppmuntra privata initiativ till byggnation och
utveckling.
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Kultur & Fritid
Eldsjälarnas, ledarnas och hela den ideella sektorns engagemang och verksamhet är
beundransvärd. Därför vill Centerpartiet fortsätta att stödja, uppmuntra, underlätta och
förenkla det ideella engagemanget. Centerpartiet släcker aldrig en eldsjäl. Genom samarbete
med det ideella föreningslivet kan vi erbjuda ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter.
Kommunens värdegrund om alla människors lika värde och rättigheter samt likvärdiga
möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ligga som grund vid kommunens stöd
till idrott, kultur och fritid. Vid prioriteringar ska stödet i första hand riktas till gruppen barnoch ungdomar.
Centerpartiet vill:
-

Mönsterås behöver ett brett kulturliv där kulturen är tillgänglig för alla. Kulturen
skapar kreativitet och gemenskap och gör att samhället blir mer öppet och tolerant.
Kommunens största ekonomiska anslag för kultur går till biblioteken, kulturskolan
samt stödet till studieförbunden, kulturföreningarna och kulturaktiviteter.
Centerpartiet värnar om kommundelsbiblioteken/skolbiblioteken. Vårt nya
huvudbibliotek är motorn i verksamheten. Det är viktigt att verksamheten på
huvudbiblioteket i form av föreläsningar, utställningar m m även når
biblioteksfilialerna. Men hjälp av ny teknik och självbetjäning bör öppettiderna på
huvudbiblioteket utökas.

-

Göra även den nationellt och regionalt finansierade kulturen tillgänglig för
medborgarna i vår kommun. Därför bör regionen ge direktiv till Länsmusiken,
Länsmuseet, Länsteatern, Länsbiblioteket med flera regionala kulturinstitutioner att
stödja det lokala kulturlivet och sprida sina egna aktiviteter i länet. Kommunen ska
fortsätta att stödja teaterföreningen och andra arrangörsföreningar samt se till att
det finns scener, lokaler och teknik som kan ta emot det regionala och nationella
kulturutbudet. Vid ny- och ombyggnationer ska särskilda anslag avsättas för offentlig konstoch utsmyckning.

-

Barnkulturen ska vara en prioriterad verksamhet inom Mönsterås kommun. Alla
skolbarn skall ha rätt till minst två kulturaktiviteter per år.

-

Mönsterås har lång tradition som musikkommun. Fortsätt stimulera barn och
ungdomars deltagande i Musik- och kulturskolan. Kommunen och lokalhållande
föreningar med kommunalt stöd bör ge ungdomsband och musikelever tillträde till
lokaler/scener för träning/övning. Barn och ungdomar bör ges ökade möjligheter att
framträda på t ex äldreboenden, träffpunkter och andra sammanhang. Kommunen
ska även i fortsättningen stödja större offentliga musikfestivaler som t ex
Bluesfestivalen.
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-

Idrott har mycket att ge i form av hälsa, glädje, gemenskap och spänning. Därför ska
kommunens idrottshallar och andra anläggningar upplåtas för fritidsaktiviteter.
Kommunen kan också stödja föreningsanläggningar som erbjuder öppen verksamhet
för barn och ungdomar. Skolan ska uppmuntra barn och ungdomar att röra på sig och
fortsätta med idrott och motion. För att fler barn ska få kontakt med idrotten är det
viktigt att föreningarna ges möjlighet att komma in på skolor, förskolor och
fritidsgårdar för att presentera sin verksamhet.

-

Kommunen har nyligen satsat på en ny central fritidsgård i Mönsterås och även
öppnat en fritidsgård i Blomstermåla Folkets Hus. Det är viktigt att lokaltrafiken
utvecklas så att ungdomarna når fritidsgårdarna. Vidare måste
fritidsgårdsverksamheten sträva efter att aktivera fler ungdomar, bl a genom ett
utökat samarbete med föreningslivet. Fritidsgårdarna kan vara en ”sluss” till
föreningslivet. Fritidsgårdarna och föreningslivet har också en viktig roll i det
drogförebyggande arbetet.

-

Kommunskogen i Blomstermåla är en enorm tillgång för motion och friluftsliv för alla
åldrar med olika inriktningar. Fortsätt medverka till utveckling av de olika
verksamheterna som en lokal och regional resurs för friluftslivet och turismen.

-

Mönsterås är en kustkommun med en lång kuststräcka och fina skärgårdsmiljöer.
Kommunen värnar i samarbete med föreningslivet om trivsamma och tillgängliga
badplatser.

-

Alsterån och Emån är på många sätt stora tillgångar för bygden. Vi vill fortsätta och
intensifiera arbetet med att tillvarata vattendragens unika förutsättningar för fiske
och fisketurism.

-

Hela Mönsterås Kommun har ett stort kulturhistoriskt arv i form av byggnader,
bebyggelsemiljöer och kulturlandskap. Dessa miljöer och karaktärer gör både
kommunen och respektive plats unik. Genom att underlätta ett bevarande och
utvecklande av värdefulla bebyggelsemiljöer stärker vi byarnas, orternas och hela
kommunens attraktionskraft. Därför vill vi fortsätta att ytterligare kartlägga dessa
miljöer. Det handlar inte om att konservera, utan att tillvarata och utveckla hela
kommunen på ett hållbart sätt.

-

Samverkan med föreningslivet är viktigt även på kulturområdet.
Hembygdsföreningarnas och övriga kulturhistoriska föreningars vård av
kulturbyggnader och unika verksamhet i form av inventeringar och bevarande av vår
lokala historia behöver fortsatt kulturstöd. Likaså gör övriga kulturföreningar en
fantastisk insats för det lokala kulturlivet.
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Digitalisering
Vårt samhälle präglas allt mer av digital teknik. Centerpartiet vill satsa på IT och en digital
samhällsutveckling för att möta framtidens utmaningar. Det finns stora vinster att göra
genom att ta tillvara digitaliserings möjligheter.
För att öka tillväxten och etablering av företag i kommunen behövs idag en väl utbyggd
digital infrastruktur. Bredband är en förutsättning för utvecklingen av näringslivet och en
förutsättning för tillgång till olika tjänster. Mönsterås kommun arbetar offensivt med att
bygga ut bredband i hela kommunen. Målet är att 95 % av hushållen skall ha möjlighet att
ansluta sig till kommunens stadsnät 2020. Det är ett mål som överträffar det regionala målet
men vi har i dagsläget gott hopp om att infria det.
Mobiltelefonen är idag en mycket viktig funktion för i stort sett alla, såväl privat som för
arbetet. Vi ser det som självklart att vi ska kunna, ringa, surfa, maila, vara uppdaterade på
sociala medier var vi än är. Såväl företag som alltfler viktiga samhällsfunktioner som
räddningstjänst, vård och omsorg är helt beroende av mobiltelefonen och ett bra mobilnät.
Centerpartiet kräver att mobiloperatörerna tar sitt ansvar och åtgärdar så att alla delar av
vår kommun och Kalmar län får ett väl fungerande mobilnät. Staten har genom Post- och
Telestyrelsen ansvar för detta.
Genom att använda mer digital teknik inom socialtjänsten samt vård och omsorg vill vi
effektivisera arbetsprocesser och öka servicen och tryggheten för invånarna. Vård och
omsorg ska bli mer anpassad till varje patients behov.
Vi anser att digital teknik ska vara en naturlig del i skolan för att ge våra ungdomar den breda
kompetens som kommer att behövas i framtiden. Den digitala tekniken är ett viktigt verktyg
för både inlärningsmetoder och tillgängligheten till information.
Ett digitalt samhälle är också ett mer miljövänligt samhälle. Tekniken underlättar för arbete
på distans och öppnar upp hela världen som arbetsmarknad fast man är bosatt i Mönsterås
kommun. Detta ger ett samhälle där vi inte tvingas flytta för att få arbete och det minskar
vår papperskonsumtion och vårt resande.
Vi vill göra kultur i kommunen mer tillgänglig för invånarna genom att sprida konst och
kultur digitalt, framförallt till en publik som har svårt att ta sig till olika evenemang och
föreställningar. Genom livesändningar kan delaktigheten öka och publiken vara geografiskt
oberoende. Blomstermåla Folkets Hus livesändningar från Kungliga Operan eller
Metropolitan-Operan är bra exempel på vad den nya tekniken ger för möjligheter inom
kulturen.
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Mönsterås tar ansvar i regionen
Centerpartiet är övertygat om att samarbete ofta är vägen till framgång för Mönsterås
kommun. Vi har en samarbetstradition inom kommunen. Vi har bra samarbete mellan de
olika politiska partierna och mellan politiker och tjänstemän. Kommunen samverkar i stor
utsträckning med näringslivet och föreningslivet. Listan på interna samarbeten och
samverkan kan göras lång. På senare år har vi även utökat samarbetet med våra
grannkommuner i olika former. Vi delar t ex en del tjänster med Högsby eller andra
kommuner och reducerar på så sätt våra kostnader. Samarbetet har varit en del av
Mönsterås framgångskoncept.
Vi tror att samarbetet har stora möjligheter att utökas ytterligare. Digitaliseringen ger
möjligheter att utföra olika arbetsuppgifter på avstånd och därmed är det lättare att dela på
t ex olika administrativa stödfunktioner.
Kalmar län måste dessutom som region bli bättre på att samverka. Vi har under många år
sett hur länet missgynnats i de stora nationella infrastuktursatsningarna. Den enda möjliga
vägen att gå för att få en ändring på det i framtiden är att vi lär oss att samverka bättre. Dels
inom länet men också med våra grannlän. Samverkan är den enda möjligheten att bilda
tillräcklig opinion för våra behov.
Miljöproblem och klimateffekter stannar sällan vid kommungränsen. Därför måste vi
samarbeta för att uppnå en bättre miljö, ett renare hav och lägre klimatpåverkan.
Miljösamverkan Sydost är ett bra exempel.
Vi vill att Mönsterås alltid ska ses som en naturlig och bra samarbetspartner för våra
grannkommuner och att vi alltid ska vara generellt positiva till att hitta lösningar tillsammans
med andra kommuner och regioner.
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