Valprogram för Moderat Samling för Jomala
Jomala - större och smartare kommun ger bättre service
Genom fortsatt fokus på inflyttning och ökat invånarantal får Jomala en grundförutsättning till
en ännu bättre ekonomi och med det möjlighet att erbjuda kommunal service av hög kvalitet:
•
•
•
•
•

bygg fler daghem där kommunen växer som mest, t.ex. Möckelöområdet
en strategisk och kontinuerlig satsning på skolorna, bra skolor är en av nycklarna
till fortsatt inflyttning. En trygg skolväg för alla barn i Jomala.
marknadsför Jomala som framtidskommunen där friheten är större
bibehåll Finlands lägsta skatteprocent på 16,50% under perioden, sänk gärna
fastighetsskatten för att skapa Ålands företagsvänligaste klimat.
se över strandskyddet, låt människor bygga närmare vattnet

Jomala – mer valfrihet inom vård och omsorg
Vi vill öka mångfalden och valfriheten när det gäller servicetjänster inom områdena vård och
omsorg. Det ska finnas daghem för barnen till de föräldrar som anser att det alternativet
passar bäst men vi vill också stöda de föräldrar som väljer att vårda sina barn i hemmet.
Utgångspunkten för Moderat Samling är att föräldrarna vet vad som är bäst för den egna
familjen.
•
•

arbeta för att våra äldre kan känna sig trygga även när man har valt att bo kvar
hemma genom att tillhandahålla fungerande stödservice så som färdtjänst och
gemensamma aktiviteter
se till att Jomala har ett bredaste möjliga utbud av tjänster som stödjer kommunens
äldre. Alla som vill ska kunna bo hemma.

Jomala – har Ålands bästa klimat för entreprenörer och företag
En av grundförutsättningarna för vår fortsatta välfärd är att vi har ett välfungerande och
utvecklingsbart näringsliv som skapar arbetsplatser och sysselsättning. Jomala skall vara den
mest företagsvänliga kommunen på Åland
•
•
•

byggloven ska så långt det är möjligt förenklas, mer ökad valfrihet och mindre
detaljstyrning (taklutning, fasadmaterial, etc)
genom att förenkla för företagen underlättas deras vardag och de kan i stället ägna
mer tid och resurser till att driva sin verksamhet.
underlätta och sporra privata entreprenörers vilja att investera i fler
bostadsområden men även industriområden

•
•

kartlägga kommunens mark- och fastighetsinnehav, avyttra allt som inte används
eller behövs för framtiden
medverka till och ta initiativ till att utveckla området kring MöckelöHavsbad i
samarbete med privata aktörer

Jomala – här bryr vi oss om miljön på riktigt
Genom att använda ny teknik och strategiskt arbeta för ett hållbart Åland kommer Jomala
vara ett föredöme för andra kommuner.
•
•
•
•

fortsätta energieffektivisering av kommunens fastigheter, målsättning att alla
kommunens fastigheter är fossilfria under mandatperioden
medverka till att laddningsstolpar för elbilar uppförs både vid kommunens
kommersiella köpcentrum samt idrotssanläggning
avtal med byalag/föreningar/tredje sektorn om skötsel av kommunens
parkområden för attraktiva bostadsområden
göra Jomala till Ålands koldioxidsnålaste kommun.

Jomala – infrastruktur
Vi vill binda ihop Jomala med cykelvägar, det ska vara nära till säkra cykelvägar i hela
kommunen. Vi prioriterar trafiksäkra övergångar och nyinvesteringar i trafiknätet för att locka
till nyinflyttning och behålla en attraktiv kommun för innevånarna.
•

•

Vi är positiva till samarbete om busstrafik över stadsgränsen och kommer under
kommande period att jobba för det.
Gång- och cykalbanor med säkra övergångar.

Jomala – här finns motionsförutsättningar för alla
Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter inspirerar till en hälsosam, kreativ och positiv livsstil. De
som håller sig igång har också större förutsättningar att hålla sig friska, vilket förstås är bra
såväl för den enskilda som när det gäller belastningen på sjukvården
•
•
•

Vi vill stärka idrottsföreningarna i kommunen och vill därför revidera
stödordningen för Jomalas idrottsföreningar.
Se över möjligheten att ha en simplats med hopptorn vid Dalkarby träsk.
ordna en mångfald av aktiviteter för äldre

