
 
 
 
 
 
 

 
kommunfullmäktige i

Höör

 

Val till

9 September 2018

Centerpartiet i höörr

• Du möter centerpartister i valstugan 
på torget i Höör fram till valdagen 

• Besök www.centerpartiet.se/hoor för 
mer information om Centerpartiets 
politik för hela kommunen framåt! 

• Följ oss på Facebook:  
www.facebook.com/centerpartietihoor

• Fler trygghets- och äldreboenden

• Förebyggande äldrevård

• Närhet till vården 

• Aktiv och fysiskt närvarande polis

• Kommunal budget i balans

• Integrationsarbetet är avgörande

• Skolans fokus ska ligga på kunskap

• Elever som behöver extra stöd i 
skolarbetet ska fångas upp tidigt

• Tillgänglighet till skolor i hela 
kommunen

i höörr

Närodlad politik

Hanna Ershytt och Lars-Olof Andersson 

Martin Olsson, Hanna Ershytt, Arne Gustavsson, Lars-Olof Andersson, 
Fredrik Brobeck, Miriam Steinwall och Anette Roslund



Rätten att välja är en hörnsten i Centerpartiets 
ideologi som vi stärkt värnar. Individen och 
familjen ska ha en större möjlighet att styra och 
påverka sina liv, hela livet igenom.  
 
Föräldrar ska kunna välja på kommunal eller 
privat barnomsorg och även vara hemma med sitt 
lilla barn. Kommuninvånare skall kunna välja att 
bo i byarna utan att drabbas av sämre kommunal 
service. Barn ska kunna gå i skolor i byarna.  
 
Givetvis ska äldre ha samma valfrihet som yngre 
och kunna välja sin omsorg själva.

Centerpartiet i Höör vill göra detta 
genom: 

• Att få barnomsorgspeng som följer barnet 
motsvarande kommunens kostnad

• Att det finns förskolor och skolor i och utanför 
tätorten

• Att kommunen är positiv till friskolor med olika 
pedagogik

• Att utöka kollektivtrafiken med fler turer och 
ökad turtäthet i hela kommunen

• Att äldre ska få rätt att välja utförare av 
omvårdnadstjänsterna och särskilt boende

Rätten att välja
Polisens aktiva och fysiska närvaro i kommunen 
är oerhört viktig för att förebygga och klara upp 
brott. Detta leder till en ökad trygghet. Fungerande 
samarbete mellan polis och kommun är viktigt.  
 
För ökad trygghet krävs också balans i kommunens 
ekonomi. I förändringsarbetet är det viktigt att alla 
byar och delar i vår kommun blir tillgodosedda. 

Fler trygghets- och äldreboenden ska slutföras och den 
förebyggande äldrevården utökas.  
 
Vårdcentralerna är grunden i den nära och tillgängliga 
vården och måste utvecklas för att klara uppdraget 
också som nyckel i en längre vårdkedja.

Ökad trygghet

För att öka gemenskapen är det viktigt att kommunen 
tar ett ansvar för det lokala integrationsarbetet. Vi i 
Centerpartiet vill se detta ske genom ökade möjligheter 
till språkundervisning, hjälp till bostad samt egen 
försörjning - för att hjälpa individen bli en del av 
samhället.  
 
Skolan spelar också en avgörande roll i 
integrationsarbetet och för barn att känna del i 
samhällsgemenskapen och därför vill Centerpartiet även 
se en ökad gemenskap inom skolan. Vi vill att skolor 
och förskolor inom nuvarande orter ska värnas och ges 
möjlighet att utvecklas. Skolan ska förbereda eleven för 
vuxenlivet och därför är fokus på kunskap centralt, och 
skolans resurser till de elever som behöver extra stöd.

Ökad gemenskap

Hela kommunen Ska leva
Fler bostäder i hela kommunen behövs för 
utvecklingen av kommunen och samhällsservicen.  
 
Företagandet har en nyckelroll i samhället. 
Det är viktigt att kommunen har ett öppet 
och stödjande bemötande till medborgare och 
företag. Markområden ska finnas tillgängliga för 
företagsetablering. Mindre och medelstora företag 
ska kunna delta i kommunens upphandlingar genom 
uppdelade upphandlingar.  
Jord-, skog-, och turistnäringen ska fortsätta skapa 
lokalt producerad mat, arbetstillfällen och öppet 
landskap som bidrar till en levande bygd.  

Kollektivtrafiken ska utökas med fler turer och ökad 
turtäthet.  
 
Arbetet med att minska gifterna i samhället måste 
fortsätta.

• Öka bostadsbyggandet
• Genomföra uppdelade upphandlingar
• Ha lösningsorienterad myndighetsroll
• Utveckla turistnäringen
• Markområden till företagsetablering
• Utveckla tåg- och busstrafiken
• Stärka gröna näringarna
• Giftfri natur

Magnus Frostgård, Martin Olsson, Lars Böök och Per-Arne Olsson

Ingemar Kristensson, Henriette Avemarie och Ted Dÿring


