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Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden 
för ett fritt och tryggt samhälle. Det handlar om en liberal 
demokrati, mänskliga fri-och rättigheter, socialt och ekonomiskt 
ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. 
Vi står på den enskilda människans sida med ett tydligt 
underifrånperspektiv i politiken. 
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Eslöv och Sverige behöver ett nytt politiskt ledarskap. Ett ledarskap 
som utgår från att ta tillvara de initiativ och det arbete som 
människor runt om i kommunen, i ideella föreningar, i små företag, 
i familjen och enskilt bedriver. Som bygger vidare på de värderingar 
som gjort Sverige till ett starkt och bra land att leva i: frihet, 
trygghet, ansvar, öppenhet och tolerans.
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Ett eslöv för alla
Eslövs kommun är en fantastisk kommun på många sätt. Här finns fina 
boendemiljöer, en fantastisk och nära natur, bra skolor, en omtyckt omsorg 
mm och många människor väljer att flytta till oss. Men det som är bra 
kan bli ännu bättre och även i Eslövs kommun finns många utmaningar. 
Centerpartiets Eslöv, är en kommun där hela kommunen lever och 
utvecklas såväl på landsbygden som i tätorten, tillsammans. Centerpartiet 
utgår från människors vardag, vi kallar det närodlad politik.

Vi ser möjligheter i kommunens utmaningar, möjligheter till ökad 
jämställdhet, trygghet, mångfald, hållbarhet och företagande. I vårt Eslöv 
sätts barn och unga och deras trygghet och utbildning i centrum. Äldre 
får själva välja vad de anser vara bäst för dem för att få en god kvalité 
i sin omsorg. I vår kommun så trivs företagen och ges möjlighet att 
växa och må bra. Vi vill ha en utveckling i hela kommunen och då måste 
landsbygdens möjligheter lyftas.

En utmaning som vi i Eslövs kommun har gemensamt med alla andra 
kommuner, landstingen och staten är hur vi ska kunna tillhandahålla 
den välfärd som vi i Sverige vant oss vid, med förbättrad kvalitet och 
för ett större antal människor. Vi kan inte fortsätta att bara göra mer av 
samma med ökande kostnader utan måste effektivisera våra arbetssätt 
och använda mer av den tillgängliga tekniken för att inte tvinga våra 
skattebetalare att avstå mer av sin lön. Centerpartiet har i flera år påtalat 
nödvändigheten av ett förändringsarbete för att klara framtidens välfärd.

En andra stor utmaning som vi delar med övriga samhället är hur vi får fler 
människor i arbete. För att klara vår ekonomi måste alla som kan få bidra 
till vår gemensamma välfärd. Integration är nyckeln till att få ett hållbart 
Eslöv både social och ekonomiskt. Alla människor mår bra av att ha en 
sysselsättning där man känner sig behövd och sedd, detta gäller oavsett 
om du är ny i Sverige, långtidsarbetslös eller behöver stöd för att undanröja 
funktionshinder. Fortsatt satsning på arbetsmarknadsarbetet i kommunen 
är därför viktigt.

När kommunen växer behöver vi satsa på att bygga ut vår service 
till medborgarna men också att använda de resurser vi har på ett 
ansvarsfullt sätt. Nya barn och ungdomar kräver att det finns fler platser 
i barnomsorgen och i skolan men det betyder inte nödvändigtvis att 
kommunen måste bygga alla nya hus själv. Fler äldre kräver att det finns 
bra hemtjänst, hemvård och särskilda boenden men också att det finns 
alternativ för de som ännu är pigga men som vill lämna sitt hus eller 
lägenhet för att flytta någonstans där det finns en viss service. Kommunens 
ansvar är att se till att alternativen finns, i hela kommunen.
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Vår framtid – barn och unga
En skola med eleven i centrum är det enskilt viktigaste för att fler unga 
människor ska börja vuxenlivet med kunskaper som leder till arbete. Skolan 
ska ge eleverna ett lärande för livet.
Nollvision för mobbing och intolerans ska gälla i Eslövs skolor där alla elever 
får det stöd man behöver för att kunna nå sina kunskapsmål. Det lokala 
inflytandet över skolan ska stärkas genom ökade möjligheter för skolorna 
att profilera sig. Med det operativa ansvaret på varje skolenhet skapas en 
tydlighet i ledarskap och organisation, med en tydlig skolledning och med 
ett tydligt mandat för rektor att vara ledare förbättras förutsättningarna 
för en god arbetsmiljö och goda studieresultat. Centerpartiet ser positivt 
på etableringar av friskolor i kommunen. Det främjar mångfald och ger 
valmöjligheter för våra elever. Det viktiga är inte vem som utför servicen 
utan den kvalité som levereras.

Våra förslag:

• Alla barn har rätt att bli sedda och lyssnade på och barnomsorgen ska 
utformas utifrån barnens behov. Centerpartiet säger nej till mega-
förskolor som vi ibland kallar Barnfabriker. Fler förskolor behöver 
planeras nära där barnen bor, i staden och i våra tätorter.

• Alla barn till föräldrar som på heltid arbetar eller studerar ska få plats 
i barnomsorgen utan dröjsmål. Föräldrar har rätt att välja barnomsorg 
varför alternativ måste finnas. Barnomsorg ska kunna erbjudas 
nära hemmet, det geografiska avståndet har betydelse oavsett var i 
kommunen barnet bor.

• Vi kräver ett uppdaterat reglemente för kommunens skolskjutsar som 
stämmer överens med hur tjänsten används i verkligheten. När vi fått 
ett fungerande system behöver även behovet av vindskydd och belysning 
ses över för en trygg skolväg även för bussbarn.

• Vi vill se större samordning mellan olika offentliga transporter för 
att undvika trafikproblem på våra skolor och förskolor. Samordnad 
varudistribution som finns i andra kommunen måste därför införas i 
Eslöv.

• Vi vill att Ö Strö skola utvecklas och att den lugnare miljön kan erbjudas 
till fler barn, skolskjutsreglementet får inte vara ett hinder för barn och 
deras föräldrar att välja en mindre skola.

• Vi vill satsa också på de resursstarka eleverna, ingen ska hållas tillbaka i 
Eslövs skolor

• Vi vill satsa på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen med ett 
utökat samarbete med näringslivet och övriga kommunala förvaltningar 
för att våra elever ska bli än mer anställningsbara efter utbildningen.

• För att få ett mer effektivt och flexibelt utnyttjande av skolans resurser 
kräver vi bättre samordning mellan gymnasie- och vuxenutbildningen
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• Vi ser gärna fler fristående alternativ i hela kommunen – kvalitén är det 
viktiga, inte huvudman.

• Vi vill att skolmaten ska vara lokalt tillagad, och så långt det är möjligt, 
med närproducerade råvaror. Det ger mindre matsvinn, minskade behov 
av transporter och skapar jobb i vår närhet.

• Vi vill att Eslövs grundskolor ska ges ökade möjligheter att profilera 
sig och därmed skapa valmöjligheter för våra elever – alla kommunala 
skolor behöver inte vara precis likadana utan ska få utvecklas utifrån sina 
förutsättningar.

• Vi tror att det skulle ge både hälso- och kunskapsvinster om vi öppnar 
upp för att integrera generationer mer, dagens samhälle är allt för ålders 
segregerat vilket föder rädslor och otrygghet. Det kan till exempel 
handla om att äldre personer hjälper till i skolan ”skolmorfar” eller att ett 
boende för äldre samplaneras med en förskola.

• Vi välkomnar nya miljövänligare alternativ på året-runt planer i våra 
tätorter till gagn för skolor och föreningsliv.

• Vi vill satsa på enskildas och föreningslivets möjlighet att bidra till 
integrationen genom fadderbidrag och föreningsbidrag. Integration sker 
genom möten mellan människor!

• Vi vill satsa på att öppna upp föreningslivet även för barn och unga 
som kommer från resurssvaga familjer eller upplever olika former av 
funktionshinder.

• Vi vill satsa på en Kulturskola för alla där fler får tillgång genom 
gruppundervisning och verksamhet i hela kommunen.

• I dag är det inte tillåtet för skolklasser att samla/arbeta ihop pengar till 
till exempel klassresa – detta vill vi förändra.
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Hela Eslöv ska utvecklas 
– långsiktigt och hållbart
Under många år har balansen mellan staden Eslöv och våra kringliggande 
tätorter och landsbygden haltat med resultat att flera av våra tätorter i 
mycket haft en stagnerad utveckling. Detta måste få ett slut! För att kunna 
erbjuda grundläggande samhällsservice måste alla tätorter får möjlighet 
att växa, på ett social, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vi vill att 
fler människor ska kunna nyttja kollektivtrafik varför byggnation främst ska 
ske som förtätning eller i stråk där ny kollektivtrafik kan komma till. Viktigt 
är att skydda den goda åkermarken i vår kommun varför vi är väldigt 
restriktiva när nya markområden behöver tas ur bruk för byggnation.

Våra förslag:
• Vi jobbar för att kommunen gör om och gör rätt gällande belysning på 

landsbygden –utredningen måste göras om med en mer aktiv dialog med 
berörda. Fokus på ljuspunkter där det rör sig barn och ungdomar samt 
mobila ljuspunkter

• Vi vill ta ett omtag gällande P-avgifterna och införa gratis 2-timmars 
parkering för handeln samt bygga parkeringshus i Eslöv.

• Vi vill att vägföreningar ges driftsbidrag motsvarande nödvändiga 
kostnader för underhåll och hjälp till re-investeringar så att ingen 
extra avgift behöver tas ut. Vi vill också se över driftsbidrag till 
vägsamfälligheter.

• De östra kommundelarna måste får bättre kollektivtrafik. Vi jobbar 
för bättre matartrafik till våra starka kollektivstråk samt att fokus 
finns på hela resan inklusive cykelvägar, förbättrade busskurer och 
pendlarparkeringar så att kollektivtrafiken är konkurrenskraftig. 

• Idag sker många transporter inom vår kommun som med bättre 
samordning hade kunnat undvikas, det gäller främst varutransporter men 
vi jobbar också för att kommuninvånare ska få åka med skolskjutsen 
där ingen annan kollektivtrafik finns. Med ett mindre antal, mer effektivt 
utnyttjade transporter skulle vi spara miljön, sänka kostnaderna och få 
en tryggare närmiljö t ex vid våra skolor och förskolor.

• ESS håller på att växa fram och Eslövs kommun måste förbereda sig. Vi 
vill utveckla Gårdstånga och Flyinge och fortsätta planera östra Eslöv. 

• Att bevara högklassig åkermark är livsnödvändigt varför möjligheter 
att förtäta i alla tätorter ska utforskas innan ny obruten mark kommer i 
fråga

• Vi vill bevara och utveckla flygfältet med möjligheter för fler 
näringsidkare samt bokaler på området

• Vi vill starta en återbruksstation som ett arbetsmarknadsprojekt i 
samarbete med Merab
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• Eslövs kommun är en ekokommun sägs det men det hörs och syns 
sällan. Vi vill att Eslövs kommun ska vara ett föredöme för lokalt 
miljöarbete – att det syns på riktigt.

• Vi kräver att all mat som serveras i kommunens verksamheter ska 
uppfylla de regler som ställs på våra svenska producenter – djurskydd, 
växtskydd och andra miljöregler. Ingen mat som serveras i Eslövs 
kommuns regi ska vara olaglig att producera i Sverige.

• Vi tycker det är en självklarhet att alla nybyggnationer i kommunens regi 
ska vara energineutrala. När istället andra bygger ska vi ställa krav och 
informera vid bygglov t ex om hur man bör placera byggnaden för att få 
bästa läge för energiuttag från sol

• Vi jobbar mot användandet av mikroplaster och strävar efter ett giftfritt 
Eslöv

• Vi jobbar för att öka självförsörjningsgraden av livsmedel och bränsle i 
Sverige. I Eslöv finns stora möjligheter att använda mer lokalproducerad 
energi och livsmedel för att säkra tillgången vid kris.

• Våra mindre tätorter måste ges förutsättningar för att utvecklas, socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart. De flesta av våra orter behöver 
fler bostäder men också nysatsning i form av service som förskolor.

• Bredband till alla i hela kommunen är en förutsättning för att den digitala 
utvecklingen ska ge de effektiviserings – och kvalitetsvinster som vi är 
övertygade vi skulle kunna få. Eslövs kommun ska ligga i framkant och 
välkomna initiativ från medarbetare och medborgare.

• Vi vill ha bättre nyttjande av befintliga koloniområden samt anlägga nya 
för att möjliggöra en tätortsnära odling

• Vi kräver en bättre balans av investeringar i hela kommunen.
• Eslövs kommun saknar en Landsbygdsvision och detta bör prioriteras 

under nästa mandatperiod
• Turismen blir en allt viktigare näring, inte minst naturturism varför vi vill 

satsa på en vandringsled kopplad till Skåneleden ”ås till ås”– Billinge till 
Ringsjön. Även närturismen, där Eslövsbor och medborgare från våra 
grannkommuner upplever de många pärlor som finns i vår kommun – 
information om vilka möjligheter som finns måste stärkas.

• Vi vill ha cykelvägar som binder ihop våra tätorter och stadens olika delar 
med tydliga målpunkter.

• Vi vill utveckla Hälsans stig och de tätortsnära rekreationsstråken.



14



15

Valfrihet och kvalitet för alla
En hållbar vård och omsorg utgår från dig och dina behov. Du och/
eller anhöriga vet bäst vad som passar för dig – valfriheten inom vård 
och omsorgsområdet i Eslöv måste öka. En riktig möjlighet att välja 
och välja bort kräver fler alternativ. Oavsett om du är förälder, upplever 
funktionshinder, är äldre eller arbetslös ska du kunna välja vilken utförare 
som ska ge dig det stöd du fått rätt till. Eslöv ska utveckla omsorgen så att 
den kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande.

Våra förslag:
• Vi vill att Serviceboende alternativt trygghetsboende eller mellanboende 

med service och gemensamma utrymme byggs på flera ställen i 
kommunen för en kostnadseffektiv omsorg med ökad livskvalitet och 
ökad livslängd. 

• Vi vill ha anpassade boende för äldre i alla kommundelar
• Ett nytt särskilt boende för äldre behöver byggas i Marieholm, i 

kommunal eller privat regi men med kommunal finansiering
• Vi ser kvalitets- och trygghetsvinster med att blanda generationer mer 

än idag och vill att kommunen planerar för det i den fysiska miljön. Bygg 
boende för äldre i samma hus/kvarter som skola/förskola.

• Nya LSS-platser kan med fördel placeras i någon annan tätort för att få 
igång byggandet på orten. 

• Våga blanda LSS-bostäder med annan omsorg.
• Vi vill indexuppräkna flitpengen – ger en årlig löneförhöjning även för det 

viktiga arbete som görs av våra omsorgstagare.
• Placera nyanlända i hela kommunen för att underlätta integrationen, låt 

hela kommunens medborgare och civilsamhälle få bidra. Integration sker 
i mötet mellan människor och kommunen måste jobba för att underlätta 
dessa möten, inte minst genom att få fler människor i arbete snabbare.

• Att få välja vem som utför de tjänster som man har behov av är av 
största vikt för de allra flesta människor. Vi som inte har speciella behov 
skulle aldrig tolerera att inte kunna välja i stort och smått så varför 
ska våra äldre med behov av hjälp eller personer med sjukdom eller 
funktionshinder tolerera det? Vi vill införa valfrihet i färdtjänsten, inom 
all personlig assistans och i biståndsbedömd mat för hemmaboende i ett 
första steg. Det ska till exempel vara möjligt att välja bort chaufförer 
som inte fungerar och att kunna använda en matcheck för att äta mat 
från den lokala restaurangen. I hemtjänsten är det idag möjligt att 
välja en annan utförare än kommunen men alltför få känner till den 
möjligheten varför mer behöver göras för att öka den reella valfriheten 
och ge fler möjligheter till det lokala näringslivet.

• Vi jobbar för en ambulerande primärvård och tandvård i de orter som 
idag saknar denna service.
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• Vi vill satsa på kompetensutveckling av vår vård- och omsorgspersonal. 
Personalen är vår viktigaste resurs och en förutsättning för en väl 
fungerande vård och omsorg.

• Vi vill göra grön rehabilitering till ett viktigt instrument i Eslövs vård och 
omsorg

• Vi vill att måltidsglädje ska finnas på våra särskilda boende – maten ska 
tillagas på plats.

• Vi vill se över möjligheten att ge hemtjänst utan biståndsbedömning när 
så önskas vid hög ålder och uppenbara behov

• Vi vill att människor med funktionsvariationer ges möjlighet att 
delta i samhällslivet på lika villkor – ett omtag krävs i kommunens 
tillgänglighetsarbete. Kommunen behöver arbeta mer aktivt för att 
människor med funktionsvariationer får tillgång till arbetsmarknaden.
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Integration och näringsliv 
– För ett hållbart Eslöv
Politikens roll är att skapa goda grundvillkor för människors drivkrafter för 
företagande, integration och kultur. Vår övertygelse är att det är utrymme 
för människors egen initiativkraft, inte statliga arbetsmarknadsåtgärder, 
som skapar de nya jobben och därmed resurser till vår gemensamma 
välfärd. 

Vi ser att alla människor är en resurs som med rätt stöd kan bidra till 
samhället och är övertygade om att arbete och utbildning är den givna 
ingången i det svenska samhället.

Våra förslag:
• Vi vill införa kommunala biträden, hjälpfunktioner som gör det möjligt 

för vår legitimerade och utbildade person kan koncentrera sig på de 
uppgifter där deras kompetens krävs – alla jobb är bra och jobb är alltid 
bättre än bidrag 

• Vi kräver att kommunen ska vara öppnare för att skapa praktikplatser 
inom verksamheterna – vi behöver folk och det finns människor som inte 
kan hitta ett arbete

• Våra mindre orter, dess näringsliv och föreningsliv kan ta en större del 
av integrationsarbetet i kommunen – integration sker i mötet mellan 
människor och gärna i det mindre sammanhanget.

• Vi vill inte tillåta passivitet utan aktivitet ska vara en förutsättning för 
bidrag. Jobb och/eller utbildning där man möter människor i dagliga livet 
och ger möjligheter för en egen framtida försörjning.

• Vi vill nyttja våra studieförbund mer för kulturarrangemang i hela 
kommunen och för alla åldrar. Kultur berikar! 

• Vi vill satsa på byalag och liknande bygdegemenskaper genom ökad 
dialog och genom sökbara pengar i kommunen för lokala projekt. Vi kan 
stärka byarna och dess föreningsliv genom att öppna upp kommunens 
lokaler och miljöer även utanför ordinarie nyttjandetid.

• Näringslivet skapar de jobb vi behöver i vår kommun varför ett gott 
utvecklande samarbete mellan det offentliga och näringslivet är viktig 
och ska stärkas. Många företag söker arbetskraft samtidigt som vi har 
arbetslösa i kommunen – arbetet med att matcha arbetslösa personer 
med tillgängliga arbeten måste intensifieras från kommunens sida.

• Vi vill intensifiera hur vi marknadsför Eslöv som det bästa 
stället att etablera verksamheter – nära till allt med goda 
kommunikationsmöjligheter, billigare etablering och stor arbetsmarknad

• Vi vill se satsningar på näringslivet i våra byar – använd EIFAB (Eslövs 
Industrifastigheter) även utanför stadsgränsen
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• Mötesplatser för människor med olika ursprung eller olika åldrar behövs 
för att förebygga rädslor och otrygghet. Kommunen har ett stort ansvar 
att se till att dessa skapas, i den fysiska miljön, digitalt och genom att 
öppna upp våra redan existerande lokaler för nya grupper.

• Eslövs kommun ska fortsatt ta ansvar för och välkomna de nyanlända 
och flyktingar som kommer till vår kommun.

• Civilsamhället ska ges större möjligheter att bidra till integrationen i vår 
kommun. Att satsa pengar på integration tidigt kostar lite i förhållande 
till vad det kostar om människor hamnar utanför samhället och inte får 
en möjlighet att bidra till vår gemensamma välfärd

• Alla invånare i Eslövs kommun, oavsett ålder, kön, etnicitet, sexualitet, 
funktionshindervariation eller någon annan av diskrimineringsgrunderna 
ska ses som en resurs som med rätt insatser kan bidra mångfalt tillbaka.
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Annette Linander
Etta på kommunlistan
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Med ett Nytt ledarskap som 
tar Eslövs kommun framåt:
• Blir alla barn och unga sedda och bekräftade utifrån sina behov och 

förskolor och skolor finns nära och inte i mega-format.
• Kan man parkera i centrum utan avgift i 2 timmar för att hinna göra sina 

ärenden hos våra näringsidkare
• Kan man ta sig fram utan egen bil, genom bättre cykelvägar, utbyggd 

kollektivtrafik på landsbygden eller genom att åka med skolskjutsen
• Kan man vara säker på att den mat som serveras i skolor, förskolor 

eller särskilda boenden inte är olaglig att producera i Sverige – vi har 
ställt krav på svenska djurskydds-, växtskydds- och miljöregler vid 
upphandling.

• Kan äldre bo kvar ute i sina byar om man så önskar och när man 
behöver välja plats på särskilt boende finns möjligheten att även bo i 
Marieholm

• Kan man välja att, istället för att få kyld mat för en vecka i taget 
hemkörd, använda sin beviljade matcheck att köpa mat från den lokala 
restaurangen

• Känner man sig säker på att när man är riktigt gammal och har 
uppenbara behov kan få hjälp utan särskild biståndsbedömning.

• Ställs det krav på att alla som kan bidra till den gemensamma välfärden 
också gör det och i kommunens verksamheter finns arbete som inte 
kräver hög utbildning, att erbjuda extra händer, ögon, öron och hjärta, 
och känna sig behövd istället för att gå på bidrag.

• Finns fler platser för människor att mötas både fysiskt och digitalt. 
Mötesplatser för unga, för äldre och där generationer möts behövs för ett 
socialt hållbart Eslöv.



1. Annette Linander, 47, Holmby, Verksamhetsutvecklare

2. Ingemar Jeppsson, 55, Eslöv, Ekonomichef

3. Madeleine Atlas, 50, Öslöv, Civilingenjör/egenföretagare

4. Jasmina Muric, 57, Eslöv, Enhetschef

5. Bertil Jönsson, 79, Eslöv, Fd. kommunalråd

6. Anders Molin, 59, Stockamöllan, Företagare

7. Sofia Hagerlin, 41, Löberöd, Redovisningskonsult

8. Mikael Sonander, 63, Marieholm, Bonde

9. Krister Carlberg, Stehag, Pensionär

10. Peter Eberyd, 40, Eslöv, Mediaproducent

11. Maria Jönsson, 51, Stehag, Kyrkomusiker

12. Hanna-Mia Hellberg, 58, Billinge, Skolsköterska

13. Anders Borgqvist, 65, Billinge, Lantmästare

14. Mikael Esselius, 44, Eslöv, Karriärscoach

15. Torsten Winther, 72, Kungshult, Lantbrukare

16. Lena Åkesson, 50, Eslöv, Redovisningskonsult

17. Per Rosenqvist, 33, Eslöv, Landskapstekniker

18. Tine Markebo, 55, Kungshult, Kosmetolog

19. Håkan Olsson, 58, Hammarlunda, Lantbrukare

20. Ann-Christin Holmström, 74, Marieholm, Pensionär

21. Lars Nilsson, 48, Öslöv, Säljare

Våra kandidater i valet 
till kommunfullmäktige
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