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Vi ser behov av att öka insatserna i tidig skolålder. Missad kunskap är
svår och dyr att ta igen. Skolorna behöver resurser så att alla elever kan
gå ut från högstadiet med gymnasiebehörighet. De som vill läsa vidare
på högskola eller universitet ska få förutsättningar att komma dit.
Vi kommer att arbeta för:
 att förstärka stödet för att uppnå godkända betyg, med fokus på
yngre elever.
 att ta fram förslag för renovering av högstadiet.
 att utreda vad förskolorna i Eriksmåla och Broakulla behöver för sin
fortsatta verksamhet.
 att utveckla Vilhelm Mobergsgymnasiet med ett eller flera
praktiska program.

2(4)

Beroende på betraktaren kan kultur vara olika saker. De flesta
uppskattar kultur i olika former. Men kultur kostar också och vi anser att
Emmaboda kommun lägger för mycket pengar på kultur i förhållande till
annan verksamhet.
Vi kommer att arbeta för:
 att värna den kulturskola vi har.
 att renovera Emmaboda huvudbibliotek med förnuft, inget
skrytbygge.
 att ta minskat ekonomiskt ansvar för The Glass Factory när staten
tar större ansvar.

Kommunens omsorg omfattar bland annat äldreomsorg och LSSverksamhet. Emmabodas äldreomsorg får högt betyg samtidigt som
kostnaden är låg jämfört med andra kommuner.
Vi kommer att arbeta för:
 att det satsas extra på omsorgens personal.
 att kommunen ska lära av äldreomsorgen för att se hur annan
kommunal verksamhet ska kunna utvecklas.

Emmaboda kommun är tyvärr inte känt för öppenhet och gott
företagsklimat.
Vi kommer att arbeta för:
 att kommunen ökar sin öppenhet gentemot medborgarna genom
att publicera offentliga handlingar på internet och genom att sända
kommunfullmäktige direkt på internet.
 bättre företagsklimat. Målet måste vara att hamna bland topp tre i
rankingen i Kalmar län.
 att handläggningstiderna för bygglov och andra tillstånd kortas.
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I Emmaboda kommun finns en framtidstro, som vi ska ta vara på.
Hela kommunen kan och ska utvecklas. Tillsammans blir vi starka.
Kommunen ska stötta civilsamhället och bidra med den utveckling
som är möjlig, både juridiskt och ekonomiskt.
Vi vill omprioritera, konkurrensutsätta och effektivisera för att
frigöra resurser för kärnverksamheterna. Kommunen har stort behov
av att investera för framtiden, men de investeringar som görs måste
vara inom kärnverksamheterna eller tydligt gynna kommunens
utveckling. Investeringarna måste göras i den takt som ekonomin
tillåter.
Vi kommer att arbeta för:
 att kommunen bygger en sporthall.
 att kommunen, tillsammans med barn och ungdomar, bygger
en ordentlig skateboard-, kickbike- och parkourpark.
 att kommunen, tillsammans med delägaren, utvecklar
Emmaboda Flygbana med en returbana.
 att stationsområdet i Emmaboda ställs iordning skyndsamt.
 att kommunen tar ansvar för att anlägga Rastplats Eriksmåla.
 att kommunen uppdrar åt Emmaboda Bostads AB (EBA) att
skynda på med att bygga fler hyresrätter i hela kommunen.
 att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning och prioritera
kärnverksamheterna.
 att kommunen utökar sina samarbeten med grannkommunerna
för att få en effektivare verksamhet. Länsgränserna får inte
vara något hinder.


att kommunen går igenom all sin verksamhet för att finna
smartare och effektivare arbetssätt.
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Centerpartiet har i drygt 50 år drivit miljöfrågor. Vi är Sveriges enda
riktigt miljövänliga parti. Vi tror på ett miljöarbete där vi hellre
gynnar det miljövänliga än straffbeskattar det mindre miljövänliga.
Vi är inte rädda för att ta beslut som är viktiga för miljön.
Vi kommer att arbeta för:
 att kommunen och dess bolag ökar takten i investeringar av
solceller.
 att kommunen ökar andelen närproducerat och svenskt i sina
kök.
 att kommunen beslutar om fossilbränslefri fordons- och
maskinpark till senast år 2025.
 att kommunen påskyndar arbetet med giftfri miljö, med fokus
på förskolor och skolor.
 att kommunen tar fram en policy för byggande i trä.

