Kemiönsaaren valtuusto-ohjelma 2017–2020
Ohjelma arvioidaan ja siitä neuvotellaan uudelleen kahden vuoden jälkeen.
Sosiaalidemokraatit, vihreät, keskusta, vasemmisto, kokoomus, ruotsalainen kansanpuolue ja
vapaa yhteistoiminta ovat tänään sopineet muun muassa seuraavien asioiden edistämisestä
valtuustokaudella 2017–2020:
Poliittinen organisaatio
 Valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti ja hyvissä ajoin ennen
jokaista valtuustokokousta käydäkseen yhdessä läpi valtuuston asialistan.
 Iltakouluja ja epävirallisia ryhmätapaamisia järjestetään säännöllisesti, jotta
valtuustoryhmät saisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietoa asioista ja jotta
heillä olisi mahdollisuus keskustella esiin tulevista asioista epävirallisesti.
 Valtuuston kokousten tulee olla aiempaa enemmän kaksikielisiä.
 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan toimintaa kehitetään, ja sille annetaan enemmän
vastuuta kunnan terveyttä edistävän toiminnan kehittämisestä.
 Elinkeinolautakunta asetetaan, ja tarvittaessa käydään läpi muita lautakuntia.
Tärkeät tavoitteet kauden aikana
 Kunnan tulee jatkaa itsenäisenä kuntana, jolla on vakaa talous ja elävä kaksikielisyys.
 Kunta pyrkii ylläpitämään monipuolista palvelutarjontaa koko kunnassa, kuitenkin
noudattaen jo tehtyjä päätöksiä.
 Kunnan tulee laatia suunnitelma kunnan organisaation ja taloudellisen toiminnan
järjestämisestä sen varalta, että sote- ja maakuntauudistus toteutuu.
 Kunnan rakennusjärjestystä tarkistetaan, jotta vapaa-ajan asukkaat voisivat
joustavammin muuttaa vapaa-ajan asuntonsa vakituiseksi asunnoksi.
 Saarten kulttuurielämä tarvitsee omat toiminta- ja näyttelytilat. Kunnan tulee selvittää
yhteistyössä kulttuuriaktiivien kanssa mahdollisuutta osoittaa sopivat tilat
kulttuurikeskittymän perustamiselle.
 Taalintehtaan nuorisotalon on syksyn 2017 aikana saatava uudet tilat, joissa toimintaa
voidaan kehittää sekä jatkaa pidemmän aikaa.
 Kunnan palvelu- ja toimitilojen on sovelluttava toimintarajoitteisille.
 Mahdollisuutta rakentaa pitkällä tähtäimellä kevyen liikenteen väylä jalankulkijoita ja
pyöräilijöitä varten Strömman ja Taalintehtaan välille selvitetään.
Sosiaali- ja terveydenhuolto
 Kunnan on valmistauduttava sote-uudistukseen, niin että kaikille asukkaille taataan
sote-palvelut kunnassa omalla äidinkielellä myös sote-uudistuksen tultua voimaan.
Kunnan täytyy voida tarjota maakunnalle toimivat ja kustannustehokkaat sosiaali- ja
terveydenhuollon tilat.
 Kunnan terveyskeskuksen lääkärinvastaanottojen toiminta jatkuu niin pitkään kuin
kunta päättää itse.
 Kunnan on turvattava kustannustehokas hoito, joka takaa kaikille asiakkaille
laadukkaat sote-palvelut. Kenenkään ei pitäisi joutua odottamaan hoitopaikkaa
kohtuuttoman pitkään tai saada hoitoa ylipaikalla tai väärällä tasolla.
 Laaditaan paikallinen suunnitelma, jossa on määritelty tavoitteet, joita Kemiönsaaren
kunta ajaa sote- ja maakuntauudistuksessa.
Ympäristö ja kestävä kehitys








Kunta päivittää ympäristöohjelman.
Kunta selvittää mahdollisuuksia kehittää toimintojaan kestävän kehityksen mukaisesti
kiertotaloutta kehittämällä. Kierrätystä voidaan lisätä merkittävästi muun muassa
jätehuollon alalla.
Lisäksi selvitetään kolmannen bioenergialaitoksen tarvetta kunnassa sekä
mahdollisuutta hyödyntää aurinkoenergiaa kunnan kiinteistöissä.
Kunnan hankintoja tarkastellaan, ja tavoitteena on lisätä paikallisten tuotteiden ja
palvelujen osuutta hankinnoissa.
Kunta selvittää vesilaitoksen purkupaikkaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen
mukaisesti. Purkupaikan jatkoarvioinnin tulee perustua meneillään olevaan analyysiin
ja arviointiin.
Kunnan vesilaitokselle annetaan tehtäväksi selvittää mahdollisuutta tarjota liittymiä,
joissa on pidempi maksuaika.

Tuulivoimakaavat viedään päätettäväksi
 Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston osayleiskaava on palautettu uudelleen
valmisteltavaksi vaatimusten mukaisen meluselvityksen laatimiseksi. Tämän jälkeen
kaava viedään viipymättä päätöksentekoon.
 Gräsbölen ja Olofsgårdin tuulivoimapuistojen kaavoitus lopetetaan. Uusia teollisen
tuulivoiman kaavoitussopimuksia ei tehdä.
Koulut ja opiskelu
 Kunnan lukion toiminta on turvattava. Kunnan tulee toimia aktiivisesti Axxellin toisen
asteen koulutusten jatkumisen puolesta.
 Kaksikielisen lukion perustamisen tarvetta ja mahdollisuuksia selvitetään.
 Ruotsin- ja suomenkielisille kouluille annetaan tehtäväksi suunnitella yhdessä, miten
kieliryhmien välistä yhteistyötä voitaisiin edistää yhteistuumin.
 Oppisopimuskoulutusten kehittämismahdollisuuksia selvitetään.
Yhteydenpito asukkaiden kanssa
 Kunnassa aloitetaan kokeilu avointen kyselytuntien järjestämisestä ennen
valtuustokokouksia. Asukkaille annetaan mahdollisuus esittää kysymyksiä
luottamushenkilöille ja virkamiehille. Kysymykset on jätettävä kaksi viikkoa ennen
kokousta.
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