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För Kävlinge kommuns bästa 

Centerpartiet i Kävlinge är ett liberalt borgerligt parti som står för en närodlad politik. Vi vill att 

människor ska ha kraften att bestämma över sina egna liv. Kävlinge kommun ska vara en bra 

kommun för hela människan genom hela livet.  

Vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vår kommun de väljer att bo, var än de 

känner sig hemma. Det gäller unga som söker sin plats i samhället, familjer som försöker få vardagen 

att gå ihop eller äldre som vill ha en aktiv och trygg vardag. Alla som bygger sitt liv i kommunens alla 

orter. Att ha en tillvaro som fungerar. 

Alla jobbskapande entreprenörer som utvecklar sitt företag. De många som flytt undan krig och 

förtryck för att skapa ett nytt liv i Sverige. Alla äldre som vill behövas. Alla kommande generationer 

som också ska få växa upp i ett tryggt och hållbart samhälle. Vi står för en bra kommunal service och 

att kommunala kärnverksamheter ska hålla hög kvalitet och vara tillgängliga oavsett vem du är eller 

var du bor. 

För oss i Centerpartiet är det viktigt att hela kommunen ska leva och utvecklas. Vi vill se en hållbar 

politik för framtiden, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i alla 

delar av Kävlinge kommun.  

 

Vår värdegrund bygger på allas lika rätt och värde. För Kävlinge kommuns bästa.  

 

Hållbar utveckling 

 

Centerpartiet är en ledande kraft för att ställa om till hållbar utveckling i Sverige och i vår 

kommun. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla hjälpas åt att ta ansvar. Hushållning 

med resurser och kretsloppstänkande är i stor utsträckning en lokal fråga och därmed en 

viktig kommunal angelägenhet. God ekologisk status i hav, sjöar och vattendrag är för oss en 

högprioriterad fråga. Det måste också vara enkelt att agera klimatsmart och miljövänligt. Kommunen 

har en viktig roll i att skapa förutsättningar för detta. 

 

Centerpartiets miljöpolitik utgår mycket från FN:s klimatmål och Agenda 2030. Klimatfrågan är vår 

tids ödesfråga och den hänger nära samman med bibehållen biologisk mångfald. Detta arbete 

behöver ständigt pågå inom alla verksamheter. För att uppnå detta måste Kävlinge kommuns 

befolkning växa med försiktighet så att både miljön och kommunens verksamheter kan följa med i 

utvecklingen.  

 

Vår vision är att Kävlinge kommun ska bli 100 procent självförsörjande på förnybar energi. Med detta 

menar vi att minst lika mycket energi som förbrukas inom kommunen också ska produceras här, och 

det från förnybara energikällor. Den största energibäraren är el, och elens betydelse kommer att öka 

i och med elektrifiering av bilar, transporter och industrier. Idag sker merparten av elproduktionen 



längre norrut i Sverige. I Skåne, inklusive Kävlinges kommun, är elproduktionen mycket mindre än 

förbrukningen. Även om landet som helhet över tid är nettoexportör av el, så råder ett stort 

underskott och tidvis risk för elbrist i Skåne. Kapaciteten på elnätet har byggts ut men är fortfarande 

bristfällig. 

Centerpartiet vill att 

• Kävlinge kommun ska bli 100 % självförsörjande på förnybar energi 

• Kommunen ska gå vidare med utredningen för havsbaserad vindkraft i Öresund 

• Öka andelen solpaneler i på kommunens fastigheter 

• Bygga ut gång- och cykelbanor i vår kommun 

• Fortsätta med arbetet mot hållbar utveckling inom alla verksamheter  

• Begränsa byggnation på åkermark 

• Öka andelen närproducerade livsmedel som köps in till skolmåltider och äldreomsorg 

 

Bildning för möjligheter genom hela livet  

 

Skolan är kommunens viktigaste uppgift. Skolan ska ta tillvara varje barns kreativitet och energi. Alla 

barn ska lära sig räkna, skriva och läsa. Vårt mål är att alla elever ska lämna skolan med godkända 

betyg. 

Förskolan och skolan ska vara en plats för ett lärande för livet där barnen mår bra och föräldrarna 

känner sig trygga med det. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund eller vilka förutsättningar du 

har. Alla har rätt till kunskap och likvärdig skola. Skolan ska se varje elevs behov och möjligheter. Den 

som behöver extra stöd ska få det och den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att 

fortsätta utvecklas. 

 

Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och 

utveckling. Lärarens status måste därför höjas genom tydliga karriärtjänster och konkurrenskraftig 

lön, kontinuerlig och kvalitativ kompetensutveckling och mer tid för undervisning. Centerpartiet 

vill att lärarna ska få mer tid till undervisning. Vi ser gärna att barngrupperna blir mindre och att 

lärarnas administration minskar. 

 

Vi vill att elever ska få en förbättrad och likvärdig tillgång till elevhälsan. Alla barn förtjänar att 

må bra i skolan, därför vill vi ha en bättre koppling mellan skolan och ungdomsmottagningen. Det 

är viktigt att samordna insatser mellan skola, socialtjänst och ungdomspsykiatri för att arbeta 

förebyggande mot psykisk ohälsa. 

 

Skolan ska sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg. Skolan måste ha resurser 

att tidigt uppmärksamma, åtgärda och följa upp frånvaro. Oavsett orsak så är frånvaro förlorad 

undervisningstid. Rätt stöd ska tidigt sättas in till elevernas språk- läs- och skrivutveckling. Stödet 

ska följas upp och förbättras under hela skolgången. Vi tycker att alla barn i skolan borde få röra sig 

och ha någon form av fysisk aktivitet varje dag. Det behöver inte bara handla om idrottsämnet. Målet 



med idrottsundervisningen ska vara att uppmuntra barn och unga att röra på sig, inte att uppnå 

vissa idrottsprestationer. 

Gymnasieskolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje 

individs behov och förutsättningar. Studie- och yrkesvägledarna ska förutom att hjälpa eleverna att 

välja gymnasieskola även vara en länk mellan skola och arbetsliv. 

 

Det entreprenöriella lärandet ska vara ett naturligt förhållningssätt genom hela utbildningssystemet, 

eleven blir då bättre på att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Vi vill därför att initiativ som 

Ung Företagsamhet, UF, i högre grad utvecklas och blir en del av skolans verksamhet i både grund- 

och gymnasieskola 

Centerpartiet vill  

• Ha en individanpassad skola, där det finns stöd till de som behöver extra hjälp eller extra 

stimulans samt hjälp till de som behöver mer utmaning 

• Att värdegrundsarbetet ska prioriteras då det skapar trygghet och studiero 

• Ge lärarna bättre förutsättningar att lyckas i klassrummet  

• Ge eleverna bättre tillgång till elevhälsan 

• Behålla det fria skolvalet där friskolor ska finnas kvar så familjer kan välja vilken skola som 

passar bäst 

• Fysisk aktivitet och kreativitet i skolan är viktigt. 

 

Trygg vård och omsorg 

Många äldre är trygga med sin vård och omsorg, men det finns också stora utmaningar. Vi behöver 

ständigt jobba med kvalitén i vård- och omsorgsarbetet och säkerställa att vi alltid utgår från den 

äldres behov. Det kan handla om fast läkarkontakt eller att man själv får välja vilken typ av boende 

man vill ha.  

Men det handlar också om god arbetsmiljö, verksamhetsanpassade lokaler och organisatoriska 

förutsättningar. Det möjliggör för chefer och medarbetare att lyckas hålla hög kvalitet i utförandet av 

vård och omsorg. Därtill är det viktigt utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. Fungerande 

arbetsplatser och arbetsgivare inom äldreomsorgen är attraktiva och får människor att välja att 

arbeta med vård och omsorg och befintliga medarbetare kommer att vilja stanna. Vi behöver fler 

som väljer att arbeta med vård och omsorg, ett så viktigt och värdefullt uppdrag.  

Vi vill se ett utbyggt anhörigstöd som skapar goda förutsättningar för anhöriga att samverka i olika 

vård- och omsorgsprocesser. Det ska vara enkelt för anhöriga att hålla sig informerade och upplysta. 

Trygga stödjande anhöriga är viktiga för den äldre och för övriga att samverka med.   

Med utökat och tidigt förebyggande arbete kan behov av vård- och omsorgsinsatser skjutas på 

framåt i tiden. Att förlänga människors behov av vård och omsorg är att stärka individens egna kraft 

och förmåga att leva ett självständigt liv utan att vara i beroendeställning till organisationer och 

system.   

Vi behöver fortsätta att utveckla den hälsofrämjande enheten för att säkerställa friskvård och hitta 

personer i riskzon tidigt, skapa förebyggande åtgärder som håller den äldre generationen friskare 



längre. Bygg på fysisk och psykisk hälsa, motverka ensamhet och undernäring med stimulerande 

aktiviteter.  

Centerpartiet vill fortsätta att jobba med personalkontinuiteten, arbeta med stabila grupper och 

heltid som norm och knyt specifika vikarier till stabila grupper runt vårdtagarna. Därigenom 

minimerar vi antalet personer de träffar över tid och ökar kvaliteten på vården och tryggheten i 

vardagen. 

Centerpartiet vill  

• Skapa bra förutsättningar för chefer och medarbetare  
• Utveckla anhörigstödet med tillgänglig information och samverkan med andra 
• Satsa på förebyggande arbete med rätt vård i rätt tid 
• Fortsätta utvecklingen av rehabilitering och den hälsofrämjande enheten  

 

Meningsfull fritid 

Alla människor ska kunna ha en meningsfull och utvecklande fritid. Många människor trivs och mår 

bra genom att vistas i skog och mark. Naturen finns nära i vår kommun, med åar, kust och 

grönområden och dessa vill vi ha kvar och vidareutveckla genom att satsa på promenadstråk och 

kanotled kring Kävlingeån/Lödde å. Vi vill även underhålla och vidareutveckla Järavallen och 

Skåneleden längs kusten. Även närmiljön är viktig och där ingår välskötta parker och grönområden 

när Kävlinge och Löddeköpinge förtätas för att möjliggöra fler boende i kommunen utan att det sker 

på jordbruksmarkens bekostnad.  

Många av våra föreningar upplever att det är trångt om utrymme i idrottshallarna och det behöver 

byggas ut fler hallar och mötesplatser för våra föreningsaktiva. Nya byggen är på gång, exempelvis 

nya hallar på Tolvåkerområdet, men det behövs en nära kontakt för att kommunen ska kunna möta 

de behov som finns.  

Centerpartiet vill  

• Förbättra dialogen mellan föreningarna och kommunen, en form av 

föreningsvägledarfunktion 

• Hjälpa kommuninvånare att hitta rätt bland våra föreningar, en form av fritidsvägledare  

• Jobba vidare med förebyggande hälsoarbete via exempelvis föreningslivet  

• Ta tillvara kulturhistorien i vår kommun 

Jobb och företagande  
Företagande är grunden till vårt välstånd. Vi i Centerpartiet vill att kommunen ska ha en hög service 

för våra företagare så att Kävlinge kommun är attraktiv för näringslivet. Vi vill ha en nära kontakt 

mellan politiker och företag så att kommunen inte tar beslut som försvårar för lokala företagare. Det 

ska vara lätt att starta och driva företag i vår kommun. Det är i de små och växande företagen som de 

flesta jobben skapas. Det är också en svår utmaning för många branscher att hitta kvalificerade 

medarbetare, inte minst inom den kommunala sektorn.   



Centerpartiets mål är att företagsklimatet i Kävlinge ska vara i toppklass och bland de bästa i Skåne. 

Vi tycker det ska vara lika naturligt att starta och driva företag som att vara anställd. 

 

Kommunen har ett ansvar att anpassa utbildningar på ett sådant sätt att elever som går ut skolan 

är förberedda på att gå ut i arbetslivet som anställd eller företagare. Skolan ska genomsyras av 

entreprenörsanda.  

De människor som finns i vår kommun är en tillgång. Människor som kommer till oss fått asyl 

behöver få en snabb väg till jobb för att kunna försörja sig själva. Ett jobb är det bästa sättet att lära 

sig svenska och komma in i samhället och kunna bidra till vår gemensamma välfärd. 

 

Det ska finnas en dörr in till kommunen via näringslivsenheten för det företag som vill ha hjälp. 

Vi vill att kommunen ger våra företag/företagare de bästa förutsättningarna att lyckas, genom bra 

och snabb service utan krångel. Attityden till företagande ska vara positiv inom kommunens olika 

förvaltningar och inom politiken. Besöksnäringen är en växande sektor och ger stora möjligheter till 

företagande och jobb. Här har Skurup mycket att visa upp och goda möjligheter att utvecklas. 

 

Jordbruket är en stor och viktig näring i Kävlinge kommun. Det svenska jordbruket handlar om öppna 

landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion. För att svenska bönder ska kunna 

konkurrera på lika villkor med bönder i andra länder behöver djuren i EU få det bättre. Då kan vi 

behålla den höga kvaliteten i jordbruk och djurhållning som vi har idag.  

Centerpartiet vill: 

 

• Stärka nyföretagande och entreprenörskap. 

• Utveckla Kävlinge kommun som destination och stimulera växande besöksnäring med 

landsbygdsutveckling. 

• Satsa på attraktivt boende, fibernät och verksamhetsmark i hela kommunen. 

• Arbeta med fler delade upphandlingar, upphandlingsutbildningar och närhetskrav som 

gynnar lokala producenter och företagare. 

• Att kommunens integrationspolitik ska vara effektiv och leda till självförsörjning  

 

 


