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Nytt ledarskap för laholm

Centerpartiet vill se ett starkare, grönare och mer företagsamt Laholm. Vi 
söker politiskt stöd för att återta ledningen av Laholms kommun i en 
socialt hållbar utveckling. Miljö- och klimatfrågorna är avgörande 
framtidsfrågor. De utmaningar samhället möter när det gäller flyktingar 
och invandring vill vi göra till möjligheter. Människor med olika 
erfarenheter och ny miljövänlig teknik kommer att generera ökad 
sysselsättning. Med Centerpartiet i spetsen kan Laholms kommun ta en 
ledande position som en grön tillväxtkommun. Vi hoppas att du delar vår 
syn och ger oss ditt förtroende den 9 september.



Miljö- och klimatfrågorna är avgörande framtidsfrågor

Centerpartiet driver frågan om persontrafik på järnvägen mellan Markaryd och 
Halmstad, med stopp i Knäred och Veinge för att tågen ska börja rulla under 
kommande mandatperiod. Det öppnar möjligheter för fler att bosätta sig i de 
östra delarna av kommunen och enkelt kunna ta sig till skolor, arbete och 
fritidsaktiviteter. 

Dricksvatten är en livsnödvändig resurs, det viktigaste livsmedlet vi har. 
Centerpartiet vill etablera ett Vattnets Hus där såväl barn som vuxna ska lära 
sig mer om att hantera vatten på ett hållbart sätt.

I Laholm finns ett bra utbud för turister året om. Centerpartiet tycker att det 
kan marknadsföras mer med matkultur i fokus. Vi vill också öka 
förutsättningarna för företag inom besöksnäringen att utveckla sina 
verksamheter.

Centerpartiet vill ha fler säkra cykelvägar för bättre miljö och ökad hälsa. Vi vill 
införa hyrcyklar som ett komplement till kollektivtrafiken.

När kommunen växer vill Centerpartiet i större utsträckning än tidigare värna 
den viktiga och oersättliga åkermarken för kommande generationers mat- och 
energiproduktion.

Tätare kontakter mellan verksamheter som jobbar med samhällsplanering gör 
att vi får in miljötänk, tillgänglighet och kultur tidigt i processen.

Centerpartiet tycker att maten som köps in till kommunens verksamheter ska 
vara närproducerad i så stor utsträckning som möjligt. Vi ser att det finns en 
efterfrågan på ekologiska produkter samtidigt som det svenska konventionella 
jordbruket har betydligt strängare regler jämfört med andra länder. Det ena 
behöver inte utesluta det andra och det är efterfrågan som styr. För att ge 
föräldrar och anhöriga möjlighet att påverka vad som serveras i kommunala 
matsalar vill vi starta ett matråd.

Med ett gemensamt EU-kontor kan vi tillsammans med grannkommunerna 
söka medel för europeiska projekt som ger oss utvecklingsmöjligheter för 
framtiden. Campus Laholm ska vara en internationell mötesplats där vi bidrar 
till en ökad omvärldsbevakning och ökad global kunskap.

Laholms kommun ska vara en förebild i miljöfrågor och verka för ett hållbart 
samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det 
ekonomiska och sociala perspektivet.



Föreningslivet och människor Med olika erfarenheter bidrar

Oavsett om man har växt upp i Sverige eller kommit hit från ett annat land så 
måste det bli lättare att få sitt första jobb. Kommunens egna verksamheter ska 
vara förebilder och ta emot praktikanter.

Centerpartiet vill avsätta en summa pengar för att stödja 
samhällsföreningarna.

Stödet till föreningslivet ska stärkas så att fler engagerar sig ideellt för en 
meningsfull fritid.

Centerpartiet medverkade till att aktivitetsbidraget ökades under förra året och 
ser att det behöver förstärkas ytterligare under kommande mandatperiod.

Vi vill utveckla det nya inkluderingsbidraget för föreningar så att det blir 
tillgängligt för fler som vill vara med och bidra till en bättre integration.

Centerpartiet vill se mer effektiva metoder i språk- och 
samhällsundervisningen på Svenska för invandrare.

Det är viktigt att de mötesplatser som ordnas för att förbättra integrationen 
blir ett sätt för nya och gamla laholmare att mötas. Dessa aktiviteter ska 
fungera som en väg vidare in i samhället för nyanlända.

Vi vill leda laholms kommun i en socialt hållbar utveckling

Centerpartiet verkar för att alla som lever i Laholm ska ha lika goda 
förutsättningar.

Laholms kommun ska ha en tillgänglig och jämlik förskola och skola där alla 
barn får förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag.

Förskolor ska finnas där barnen bor, ha öppet när föräldrar arbetar och det ska 
vara möjligt att välja utförare. För att möta efterfrågan behöver det byggas fler 
förskolor de närmaste åren.

Skolan ska finnas till för eleverna. Det är viktigt att det finns ändamålsenliga 
lokaler för en bra arbetsmiljö för både elever och lärare.

Personalen i skolan ska ha förmågan att hjälpa eleverna att ständigt utvecklas. 
Eleverna ska tidigt få ett bra stöd för att alla barn ska lyckas och nå 
läroplanens mål.

Vi är stolta över kulturskolans kvalitet och bredd och vill att fler barn ska få 
möjlighet att delta i den undervisningen.



Fritids ska vara en trygg plats med stimulerande och meningsfulla aktiviteter 
före och efter skoldagen.

Centerpartiet tycker att barn och ungdomars miljökunskap ska stärkas genom 
att fler förskolor och skolor arbetar med Grön Flagg. Vi vill inrätta ett miljöpris 
speciellt avsett för skolorna för att stimulera miljöarbetet.

Centerpartiet värnar folkhälsan och vill se ett förebyggande arbete där 
människan är viktigare än systemen.

Ett tidigt och samordnat föräldrastöd ger barn en trygg uppväxt.

Det är viktigt att det finns bra mötesplatser för föräldrar och vi vill att det ska 
finnas fler öppna förskolor i kommunen.

Äldreomsorgen ska vara nära, trygg och på de äldres villkor. Vi ser gärna ett 
samarbete med andra aktörer för att öka valfriheten.

Laholms kommun ska ligga i framkant när det gäller att ta hjälp av tekniska 
lösningar i kommunala verksamheter.

Centerpartiet vill att det skapas fler bostäder anpassade för invånare med 
specifika behov. 

Centerpartiet vill se över om det är möjligt att erbjuda gratis buss vid lågtrafik 
för äldre och unga.

Vi är stolta över kommunens brett varierade badutbud, med möjlighet att 
parkera på stranden, badräcke, bilfria zoner, fina sötvattensbad, 
utomhusbassänger och badhus med leklandskap.

Vi vill stödja samarbeten mellan företagare och föreningar som bidrar till 
utveckling i hela kommunen.

Kultur är en viktig drivkraft för tillväxten i Laholms kommun.

När transporter med farligt gods inte längre trafikerar Lagavägen ser vi gärna 
att det byggs en gångbro över Lagan och att området utvecklas till en 
stadsnära rekreationsmiljö.

Kommunen behöver hitta bra platser att bygga på höjden utan att orts- 
respektive stadsbilden förstörs. Vi vill se en ökad förtätning för fler bostäder i 
Laholms stad och orterna runt om i kommunen.

För att stärka demokratin vill Centerpartiet starta ett årligt demokratisamtal.


