
KPs strategiska program för mandatperioden 2014—2018

Kommunpartiet är ett helt lokalt parti 

• Vi står fritt från något riksparti och kan därför arbeta enbart för dem som bor i 
kommunen,

• Vi vill öka människors intresse för och inflytande på politiken även mellan valen

• Vi driver konkreta, lokala frågor, gärna i samarbete med andra, utan att snegla vare sig åt 
höger eller vänster.

• Vi anser att politiker och tjänstemän skall arbeta på medborgarnas uppdrag och inte som 
överhet

• Vi verkar för sparsamhet med skattemedel och är mot stor och dyr administration. 

Några områden i vårt program som vi särskilt vill lyfta fram:

Större medborgarinflytande

• Vi vill lyssna på och informera berörda medborgare före och inte efter viktiga beslut

• Ha ett brett partipolitiskt inflytande inom kommunen och minskat tjänstemannavälde

• Ge medborgaren en direkt väg in till kommunen med svar inom 24 timmar

• Göra kommundelsmötena till en verklig lokal mötesplats för samtal med medborgare och 
politiker.

Våra barns och ungdomars framtid

• Skolan skall motivera till lärande och utveckling.

• Lärarnas auktoritet skall  återupprättas.

• Barn som behöver särskilt stöd skall hjälpas med snabba åtgärder.

• Vi vill ha mindre barngrupper och större lärartäthet 

• Större utrymme ges för fysiska aktiviteter och bra kostvanor i skolan.

• Bygg bostäder som även de unga har råd med.



Bemötande av funktionshindrade och gamla 

• Härryda kommun skall bli den bästa i Göteborgsregionen att bo i för äldre och för 
funktionshindrade.

• En särskild vårdcentral inrättas med expertis om de äldres sjukdomar

• Tidigare nerdragningar för psykiskt funktionshindrade skall återställas.

• En ökad satsning görs på friskvård och rehabilitering

• De äldres rätt till fri kollektivtrafik utökas.

Balanserad utveckling av kommunen

• Översiktsplaner och detaljplaner skall förankras hos medborgarna före beslut

• Kommunen skall växa med måtta, med god ekonomisk balans och bevarade naturvärden

• Utveckling skall ske i hela kommunen, inte bara i den västra delen.

• Hindås skall åter bli ett regionalt sport-och fritidscentrum.

• Gator, vägar och torg som används av alla skall betalas av alla, med skattemedel.

Trygghet och säkerhet

• Närpolis skall finnas i kommunen

• Brottsförebyggande verksamhet är viktig, men även hjälp till den som redan utsatts för 
brott.

• Uppmuntran och stöd skall ges till dem som visar civilkurage mot brottslighet.

• Medborgarna skall känna sig trygga i sin närmiljö.
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