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Närodlad politik beskriver vår syn på var jobben skapas, och var makten ska
ligga. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Vi
är övertygade om att miljö och tillväxt i hela Blekinge är varandras förutsättning.

Centerpartiet i Blekinge vill arbeta för:
Ett grönt och företagsamt Blekinge där gröna smarta tekniklösningar särskilt
uppmuntras
Att ny teknik används för omställningen till ett hållbart Blekinge
Att skapa en grön utvecklings och företagspark i Blekinge, en ”Green Science
Park”
Att Region Blekinges verksamhet skall vara fossilbränslefri och klimatneutral
senast 2024
Satsningar på de gröna och blå näringarna fiske, lantbruk och skogsbruk och
se till att den av Region Blekinge beslutade livsmedelsstrategin bli verklighet
Enklare regler för villaägare som vill sätta upp solpaneler och vindkraftverk
Att avskaffa skatten på solel och helt slopa fastighetsskatten på vindkraftverk
Obligatorisk inblandning av biobränsle i flygbränsle
Fyra miljarder kronor extra till järnvägsunderhåll och regionala banor
Sänkt skatt på elbilar och elfärjor
Skatterabatter för mikroproducenter som producerar förnybar el och delar
med sig
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En grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan
att vara oroliga för att bli utsatta för brott. När du går och lägger dig ska du inte
behöva vara orolig för inbrott och när ett brott har skett ska du vara trygg i att
polisen finns närvarande och är synlig i hela Blekinge. Därför behöver vi stärka
hela rättskedjan. Att garantera människor säkerhet och trygghet är en av statens
absolut viktigaste uppgifter och här spelar även försvaret en stor roll. Ett starkt
totalförsvar agerar inte bara vid konflikter utan kan också bidra vid behov i
civilsamhället.

Centerpartiet i Blekinge vill arbeta för:
Att poliser ska finnas närvarande i hela Blekinge
Att tullen och kustbevakningen får rätt förutsättningar hindra utförsel av
stöldgods som en del av rättskedjan tillsammans med polis, åklagare m.fl.
myndigheter. Stölder som idag ofta drabbar just landsbygden
Att värna den militära närvaron i Blekinge
Att stärka regionens krisberedskap och infrastruktur för att klara kommande
kriser
Att hela rättskedjan stärks
Att vi tar krafttag både mot den grövre brottsligheten men också tydligt
markerar även mot de mindre grova brotten enligt den modell som med gott
resultat införts och kraftigt minskat brottsligheten i New York
Tidiga insatser för psykiska ohälsa som på sikt kan ge stor vinst för både
individen och samhället genom minskad risk för brottslighet och missbruk
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Den psykiska ohälsan har ökat och fler människor har ångest, oro och andra
psykiska besvär. När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp.
Trots den ökande psykiska ohälsan är tillgängligheten till stöd för den som
drabbats idag alldeles för dålig. Det tycker vi är fel, särskilt när det gäller barn
och unga. Kompetensbrist är en starkt bidragande orsak till varför inte tillräckligt
många människor får den hjälp de behöver.
En jämställd vårdkedja och ett förebyggande arbete med våld i nära relationer
ger ökad trygghet och kvalitet för utsatta kvinnor.

Centerpartiet i Blekinge vill arbeta för:
Snabbare hjälp vid psykisk ohälsa
Införande av en psykiatrisk ambulans för akuta behov
Att fokus läggs både på de ungdomars och seniorers psykiska hälsa
Ökade resurser till förebyggande arbete mot sexuellt utnyttjande av barn
samt för behandling av de barn som redan drabbats
Att utveckla en mottagning för människor med utmattningssyndrom för att
möta deras speciella behov och därigenom verka för snabbare tillfrisknande

Trygghet handlar för oss också om att vården och omsorgen ska hålla hög kvalité
och finnas tillgänglig i hela Blekinge. Grunden för en mer jämlik hälso- och
sjukvård är en väl utbyggd primärvård. Primärvården måste därför utvecklas och
komma närmare människor.

Centerpartiet i Blekinge vill arbeta för:
Att sjukvården ska vara nära och tillgänglig i hela Blekinge
Att bättre utgå från patientens behov och samordna vårdbesök så att de kan
göra fler besök samma dag för färre resor och tidsvinster
Införande av jourcentraler i alla kommuner med möjlighet att få bedömning
av specialistläkare på distans
En dygnet runt (24/7) öppen Jourcentral i Karlshamn
Att låta modern teknik öka tillgängligheten till vården i Blekinge genom att
komplettera tidsbokning till akut och primärvård via telefon med bokning via
1177 samt möjliggöra delning av bilder via 1177 för en snabb första
bedömning av symptom.
Att komplettera tidsbokning via telefon med bokning via internet även hos
folktandvården
Att införa en fast läkarkontakt för alla. Listning ska ske på läkare inte
vårdcentral.
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Vi ser folkhälsopolitiken som en strategisk utvecklingsfråga och en förutsättning
för tillväxt i samhället. Vi vill se mer nytänkande inom vården. Vården ska inte
bara finnas till hands när vi väl har blivit dåliga, den ska också ge oss hjälp och
råd för att vi inte ska bli sjuka.
Genom att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställs tillgången till personal och vi
får både bättre kvalité i vården och en större trygghet för vårdtagaren. Med fler
vårdföretag att välja mellan kan sjuksköterskor enklare ställa krav och byta
arbetsplats om de inte trivs. Vi vill också uppmuntra fler sjuksköterskor att starta
eget vårdföretag så att de lättare kan sprida sina idéer om hur vården borde se
ut.
För att garantera trygghet och kvalitet även för äldre och multisjuka måste vård
och omsorg i högre grad utformas i sammanhängande vårdkedjor - från diagnos
till återbesök. Strategiska kompetensplaner och prioriterad kompetensutveckling
av de anställda stärker vårdkedjan för alla.
Digitalisering kan medverka till både ökad tillgänglighet och effektivare
arbetssätt vilket i sin tur ökar nyttan per satsad skattekrona. Blekinge ska därför
ligga på framkant i digitaliseringsarbetet.

Centerpartiet i Blekinge vill arbeta för:
Att utveckla en säker journalhantering som fungerar även över länsgränsen.
Uthyrning av Karlshamns operationssalar till privata intressenter under nätter
och helger
En god vård i livets slutskede genom att erbjuda ett hospice
Ökade satsningar på folkhälsan i Blekinge för minskade vårdkostnader och
lidandett varje vårdcentral ska ha en medicinsk fotterapeut knuten till
verksamheten
Införa pappografi på alla män från 50 år och mammografi på alla kvinnor
mellan 35-74 år. Cellprovtagning på alla kvinnor upp till 74 års ålder
Att förenkla företagande inom vårdsektorn för ökad valfrihet, kvalitet och
effektivitet
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Närodlad politik fångar vårt ursprung på landsbygden och vår jordnära identitet
som går tillbaka i generationer och fortfarande driver utvecklingen i hela länet. Vi
ser det på de mindre orterna där entreprenörsandan flödar och besöksnäringen
frodas och vi ser det bland alla de småföretagare som vill växa och anställa.
Närodlad politik med vardagsnära beslut betyder däremot inte att staten fråntas
ansvar. Våra gemensamma utgifter för infrastruktur, polis, vård och skola m.m.
är en förutsättning för ett tryggt och långsiktigt samhälle.
Med ett nytt politiskt ledarskap för Sverige som utgår från den närodlade
politiken kan regelkrångel minskas och fler jobb skapas i Blekinge. Vi menar att
det ska vara lika enkelt och naturligt att starta företag som att ta en anställning.

Centerpartiet i Blekinge vill arbeta för:
Fler satsningar på småföretagandet i länet
Ökade satsningar på de framtida entreprenörerna och stärka det unga
företagandet.
Att öppna dörren till första jobbet och ge jobbskaparna möjligheter där det i
dag är svårigheter. Alla jobb behövs! Använda jobben som vägen till
integration för alla i Blekinge.
Att kvinnors företagande inte begränsas av vinsttak och andra åtgärder. Vi
behöver fler och inte färre kvinnliga företagare.
Att arbetsförmedlingens jobbförmedlande uppdrag avskaffas och förs över till
privata aktörer

Blekinge är den lilla regionen med den stora potentialen. Där andra ser problem
med småskalighet där ser vi möjligheter till en närodlad politik där fler kan
påverka sin egen vardag.

Centerpartiet i Blekinge vill arbeta för:
Utveckling av hela Blekinge – tillväxten skapas runt om i länet och
entreprenörer ska ha möjlighet att utveckla sina att företag oavsett
bostadsort
Spridning av den ”nya” regionen över hela Blekinge genom att flytta
verksamhet till samtliga kommuner i Blekinge
Utveckling av BTH till en bredare och starkare högskola som är närvarande i
hela länet
Utveckling av Folkhögskolan i Bräkne-Hoby
Utveckling av en grön rehab för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa

7

Närodlad politik är också vardagsnära saker som nya cykelvägar, närproducerad
mat på förskolor och bredband som ger dig möjlighet att arbeta var du vill. Det
handlar om att skapa förutsättningar för att leva, bo och jobba i hela Blekinge.

Centerpartiet i Blekinge vill arbeta för:
Att fibernät skall vara tillgängligt för alla länets hushåll och företag så att alla
kan vara en del av moderna E-tjänster som näthandel, läkarkontakt eller
övriga samhällstjänster
Att flygplatsen i Ronneby utvecklas genom förbättrade anslutningar både
lokalt via tågstopp vid flygplatsen och till en flyghub med internationell
direktlinje till europeisk storflygplats
Att Sydostlänken ska byggas
Att på sikt se en tvåspårig järnväg genom hela Blekinge som ger möjlighet för
både lokaltåg och snabbtåg
En trygg, säker, effektiv och marksnål E22 utan flaskhalsar genom hela
Blekinge
En effektiv och marksnål upprustning av Blekinges riksvägar
Fler havsbaserade transporter genom sänkta farleds och lotsavgifter
Fler havsbaserade transporter med möjligheter för omlastning till
klimateffektiva transporter

Att människor från olika delar av världen kommer till Sverige är något som är
bra. Det bidrar till att utveckla vårt samhälle på många olika plan. Möjligheter,
skyldigheter och rättigheter ska vara lika för alla. I framtiden vill vi inte ha några
speciallösningar som är riktade till människor som har flyttat hit. Istället vill vi ha
bra arbetsmarknads- och bostadspolitik för alla. Fakta visar att det är
integrationspolitiken, och inte invandrarna, som har skapat dagens
integrationsproblem.
För att lösa en del av de praktiska problemen med integrationen i Sverige har vi
flera förslag. Det handlar bland annat om praktik med lägre lön, snabbare
validering av kunskaper, tidigare språkinlärning, etableringsersättningar som gör
att det lönar sig att arbeta, och full ekonomisk kompensation till kommunerna.

Centerpartiet i Blekinge vill arbeta för:
Att nyanländas kompetenser och erfarenheter inventeras redan från första
dagen för snabb matchning mot arbetsmarknaden kompletterat med
aktiviteter som obligatorisk grundutbildning i samhällskunskap och svenska
Skapa en inkluderande arbetsmarknad med instegsjobb där fler nyanlända
snabbt kommer i arbete
Att alla vi inom EU tar ett större gemensamt ansvar för flyktingsituationen där
fler länder i EU hjälps åt med att ta emot flyktingar

8

