Kimitoöns fullmäktigeprogram 2017-2020
Programmet utvärderas och omförhandlas efter två år.
SDP, Gröna, Centern, Vänstern, Samlingspartiet, Sfp och Fri samverkan har idag kommit
överens om att under fullmäktigeperioden 2017-2020 driva bland annat följande frågor:
Politisk organisation
 Fullmäktigegruppernas ordförande sammankommer regelbundet och i god tid inför
varje fullmäktigemöte för en gemensam genomgång av fullmäktiges agenda.
 Aftonskolor och informella gruppmöten sammankallas regelbundet så att
fullmäktigegrupperna i ett så tidigt skede som möjligt får information och ges
möjlighet att under informella förhållanden diskutera frågor som dyker upp.
 Fullmäktigemötena bör i högre grad vara tvåspråkiga.
 Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utvecklas och ges ett större ansvar för att
utveckla kommunens hälsofrämjande verksamhet.
 Vi tillsätter en näringslivsnämnd och ser vid behov över övriga nämnder.
Viktiga mål under perioden
 Kommunen ska fortsätta som en självständig kommun med stabil ekonomi och en
levande tvåspråkighet.
 Kommunen strävar efter att upprätthålla ett mångsidigt serviceutbud i hela
kommunen. Dock så att redan fattade beslut gäller.
 Kommunen bör göra upp en plan över hur den organisatoriska och ekonomiska
verksamheten i kommunen ska se ut i det fall att landskaps- och vårdreformen
genomförs.
 Kommunens byggnadsordning ses över och ändras så att deltidsboendes behov av att
ändra fritidshus till fast boende görs flexiblare.
 Kulturlivet på öarna behöver lokaler för verksamhet och utställningar. Kommunen
bör i samarbete med kulturaktiva utreda möjligheterna att kunna anvisa lämpliga
lokaler för skapandet av ett kulturkluster.
 Ungdomsgården i Dalsbruk måste under hösten 2017 få utrymmen där verksamheten
kan utvecklas och fungera en längre tid.
 Fastigheter där kommunen erbjuder service och aktiviteter ska vara anpassade för
personer med funktionshinder.
 Möjligheten att på sikt bygga ut en gång- och cykelled mellan Strömma och Dalsbruk
utreds.
Vård- och omsorg
 Kommunen måste rusta sig för vårdreformen så att alla invånare ska få vård och
omsorg på sitt modersmål, i kommunen, också efter att vårdreformen trätt i kraft.
Kommunen ska kunna erbjuda landskapet fungerande och kostnadseffektiva vård- och
omsorgslokaler.
 Hälsocentralens läkarmottagningar i kommunen fortsätter så länge kommunen själv
bestämmer.
 Kommunen ska säkerställa en kostnadseffektiv vård som ger de enskilda klienterna
vård- och omsorg av hög kvalitet. Ingen ska behöva vänta oskäligt länge på en
vårdplats, eller vårdas på en överplats, eller på fel vårdnivå.
 En lokal plan med klara mål för vilka frågor Kimitoöns kommun ska driva i landskapssamt social- och hälsovårdsreformen uppgörs.

Miljö och hållbar utveckling
 Kommunen uppdaterar miljöprogrammet.
 Möjligheterna att utveckla kommunens verksamheter på ett hållbart sätt genom att
utveckla en cirkulär ekonomi utreds. Bland annat inom avfallshanteringen kan
återvinningen öka avsevärt.
 Likaså utreds behovet av ett tredje biokraftverk i kommunen samt möjligheten att
använda solenergi i kommunens fastigheter.
 Kommunens upphandlingar ses över med målet är att öka upphandlingen av lokalt
producerade varor och tjänster.
 Kommunen utreder i enlighet med Vasa förvaltningsdomstols beslut om
vattenverkets utsläppsplats. Pågående analys och utvärdering bör ligga som grund för
den fortsatta bedömningen av utsläppsplats.
 Kommunens Vattenverk ges i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda
anslutningar med en längre betalningstid.
Vindkraftsplaner förs till beslut.
 Vindparksdelgeneralplanen för Nordanå-Lövböle är remitterad till ny beredning för
uppgörande av en bullerutredning som uppfyller kraven. Planen förs därefter till
beslut utan fördröjning.
 Vindparksplanena i Gräsböle, och Olofsgård avslutas. Nya planläggningsavtal för
industriell vindkraft ingås inte.
Skola och utbildning
 Verksamheten i kommunens gymnasium måste säkerställas. Kommunen ska arbeta
aktivt för att andra stadiets utbildningar vid Axell fortsätter.
 Behovet av och möjligheterna att grunda ett tvåspråkigt gymnasium utreds.
 De svenska och finska skolorna ges i uppdrag att tillsammans planera hur man kan
arbeta för att främja gemenskapen mellan språkgrupperna.
 Läroavtalsutbildningarnas möjlighet att utvecklas utreds.
Kontakten till invånarna
 Ett försök med öppna frågestunder före fullmäktigemöten införs. Invånarna ges
möjlighet att ställa frågor till förtroendevald eller tjänsteman. Frågorna lämnas in två
veckor före mötet.
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