Kommunalt valprogram för
Liberalerna Arvika
Utveckling, hög kvalitet och ansvar ska lyfta Arvika!
1 . Skola med hög kvalitet!
a)

En enda, centralt belägen högstadieskola ger bäst förutsättningar för hög
kvalitet.

b)

Behöriga lärare är skolans viktigaste resurs. Arvikas skolor ska vara
attraktiva för elever och personal.

c)

Sulviks-Jösseforsområdet ska ha endast en skola för hög kvalitet i
undervisningen.

d)

Friskolor och kooperativ är bra komplement till den kommunala skolan.

e)

Arvika NäringslivsCenter, ANC, ska erbjuda utbildning med hög kvalitet
för yrkeskurser, vuxenutbildning och för SFI till nyanlända.

2 . Årsrika – en resurs att ta vara på!
a)
år.

Motverka åldersdiskriminering. Nära var tredje vuxen arvikabo är över

65

b)

Årsrika har erfarenhet och kompetens. Kommunen ska erbjuda äldre att
arbeta kvar längre än idag. Över 90%! av de årsrika är ”friska”.

c)

Årsrika gör stora ideella insatser. Ta vara på och stimulera detta.

d)

I vård och omsorg ska den enskilda människans egna önskemål vara i
centrum.

e)

Fler trygghetsboenden måste byggas, gärna med privat entreprenör.
”Plusboenden” är bra, men bara en början.

f)

Arvika sjukhus är viktigt. Verksamheten ska utvecklas. Det ska vara lättare att

komma i kontakt med sjukvården!

3 . Ökade satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik!
a)

Vi stöder utbyggnaden av järnvägen Stockholm-Arvika-Oslo till restid
under 3 timmar. Det är viktigt för Arvikas tillväxt.

b)

Arvika behöver ett samlat resecentrum. Då kan Palmviken utvecklas.

c)

Planfri korsning till hamnen behöver byggas i närtid.

d)

Kollektivtrafiken ska utvecklas med täta och snabba förbindelser till
framför allt Karlstad.

e)

Cyklandet i Arvika ska underlättas. Fortsätt att bygga ut cykelbanor.

4 . Landsbygdens utvecklingskraft ska tas tillvara bättre!
a)

Stödet till kommersiell och annan service behöver stärkas ytterligare.
”Kommunal serviceplan” är ett bra initiativ att arbeta vidare med!

b)

I ny översiktsplan ska fler områden för ”landsbygdsutveckling i
strandnära lägen” (LIS-områden) tas fram i nära samverkan med
lokalbefolkningen. Marknadsför bättre de 33 LIS-områden vi redan har.

c)

Reseavdraget för dem som inte har tillgång till kollektivtrafik ska höjas!

d)

Skynda på fiberutbyggnaden. Alla ska kunna få fiber senast 2020.

e)

Många av dagens och framtidens lösningar på miljöproblem, klimatpåverkan samt energi- och livsmedelsförsörjning finns på landsbygden.

5 . Stärk näringslivets förutsättningar!
a)

Ansvar för kommunens och medborgarnas ekonomi måste finnas med i
varje beslut. Därför ska skattehöjningar så långt som möjligt undvikas.

b)

Turismen är en viktig näringsgren och ska få större stöttning för
utveckling.

c)

Skapa ”Expo Arvika”, som visar upp och marknadsför Arvikas näringsliv för elever, investerare, politiker, företagare och andra intresserade.

6 . Utvecka ”Arvika – staden lagom”!
a)

Utveckla centrala Arvika enligt ”Program för centrumutveckling 201720”. Det ger ökad attraktionskraft för Arvikabor och besökare.

b)

Palmviken ska utvecklas och knytas bättre till centrum.

c)

Arvika har brist på bostäder – vi måste bygga nytt.

d)
Ökad trygghet i Arvika är viktigt. Tätare samarbete mellan kommunen
polisen. Fler synliga poliser.
e)

och

Kultur bidrar till utveckling av människor och kommun. Renoveringen
av ”Ritz” är viktig.

f)

”Svea”, en av Sveriges äldsta biografer, är värd att stödja.

