
 

Centerpartiet leder utvecklingen - för Hela Hjos bästa 
 

Vi vill ge kraft åt varje människa 
Centerpartiets grundläggande värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på 
varje människas rätt, förmåga och ansvar att forma sin egen framtid! Det är därför vi vill att makten 
skall finnas så nära människorna som möjligt.  

Vi vill se tidiga insatser och stärka föräldraskapsstödet. 

I Hjo vill vi att varje barn ska klara sin skolgång. Kunskap är makt över eget liv och fullgjorda 
studier och arbete ger god hälsa. 

Kön, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund ska inte få begränsa våra val 
och möjligheter. 

Vi vill leva i ett demokratiskt, jämställt Hjo där alla får vara olika men med likvärdiga 
förutsättningar på jämlika villkor! 

Ett effektivt arbete för att förebygga våld i nära relationer och ta hand om de som är drabbade  

 

Leva, bygga och bo i Hela Hjo  
För oss i Centerpartiet är det viktigt att det skall vara enkelt och hållbart att leva och bo i hela 
kommunen. Vi verkar för: 

Gångfartsområde på Hamngatan – främja en levande stad där de som kan väljer cykel och 
promenad till caféer, restauranger och butiker. 

Bra vägunderhåll i hela kommunen 

Vi vill utveckla Strandpromenaden till en attraktiv badplats året runt 

Fortsätta utveckla Guldkroksområdet och Högaliden till mötesplatser med brett utbud som 
inbjuder till rörelse och ett aktivt liv i alla åldrar. 

I Hjo skall man kunna utvecklas som individ och företagare samt känna trygghet för sin familj. När Hjo 
växer som kommun så vill vi fortsätta utbyggnad av barnomsorg och skolan i hela kommunen. Vi vill 
ge möjligheter till varierat utbud av förskole- och skolverksamhet.  

För att vara en attraktiv kommun så är tillgången till bra fritidsaktiviteter för barn och ungdom en 
förutsättning men också viktig i ett folkhälsoperspektiv. Vi värdesätter allt det ideella arbetet som 
utförs i föreningar. 

För att locka fler invånare till Hjo så ska vi arbeta för att hitta attraktiva tomter i hela kommunen. 
Centerpartiet jobbar för innovation och smarta lösningar vad gäller energianvändning och 
materialval vid byggnation.  



För att människor som bor på landet ska kunna utveckla sina verksamheter behöver 
strandskyddet anpassas efter lokala förutsättningar 

Utveckla och bygg på kommunens mark i Spakås – bostadsrätter med tydlig miljöprofil  

I Hjo skall man få en snabb och korrekt handläggning av kommunala tjänster.  

Allemansrätten skall värnas för tillgänglighet till natur och vatten men samtidigt bör vi se till att 
äganderätten respekteras.  

 

För klimatets bästa – i Hjo och hela världen 
Vi har ett stort gemensamt ansvar för vårt klimat och vår miljö. Det ska vara lätt att göra 
klimatsmarta val och för Centerpartiet är det en självklarhet att ta ansvar för miljön utan att bromsa 
utveckling och ekonomi.  

Produktion och konsumtion av textil, möbler och plast måste bli mer ansvarsfullt. Uttaget av 
naturresurser behöver minska, återvinning och återanvändning behöver öka. 

Tillsammans vill vi skapa ett hållbart Hjo där närproducerat står i centrum vid inköp till våra 
verksamheter. Vi vill stödja utbildning inom självförsörjning.  

Vi skall prioritera cykelvägar i kommunen för ett aktivt liv.  

Rörelsesensorer på fler belysta områden – ljust och tryggt för människor och mörkt för de 
nattlevande djuren. 

Idag slängs mycket mat och vi måste minska vårt matsvinn. Idag samlas matavfallet in i hushållen 
men vi måste öka detta inom större kök och hos företagen, för att sedan skapa biogas. Vi vill utveckla 
sopsorteringen på offentliga platser i kommunen, det skall vara enkelt att göra rätt.  

Arbeta för gårdsnära energiproduktion - möjliggöra för lokala lantbrukare att producera biogas 
och solenergi.   

 

Värna Vättern  
Vårt dricksvatten skall skyddas så långt som möjligt i samarbete med övriga kommuner runt sjön. Hot 
som tex antibiotikarester, hormoner och mikroplaster måste följas upp och gemensamt ta fram 
åtgärder för att rena vattnet. Vi skall också skydda vårt vatten vad gäller borrning och brytning av 
mineraler i närområdet.  

 

Företagande i Hela Hjo 
Vi vill ge landsbygden och det gröna näringslivet förutsättningar att driva starka och livskraftiga 
företag 

4 av 5 jobb skapas i de små och medelstora företagen, för att utveckla företagande vill det till 
att vi har tillgång till byggbar mark. 



God företagsanda och att ökad samverkan sker mellan näringsliv och skolan. Tidig kontakt med 
näringslivet genom studiebesök och digitala filmer ger intresse och kunskap inför yrkesval. 

Vi vill ta vara på nysvenskars kunskap och erfarenhet, samtidigt som Nyföretagarcentrum ska 
vara kvar i Hjo så att de som vill ha hjälp med uppstart kan få det i Hjo.  

Vi verkar för en reglerad rovdjursstam. 

 

Kommunikation  
Våra infarter till Hjo ska vara tydliga, snygga och välkomnande, samt trygga och säkra för alla 
trafikanter. Vi vill ha bra bussförbindelser och cykelvägar som binder ihop kommunen.  

Då Hjo är en pendlingskommun så är vi beroende av bil. Vi vill att man skall kunna välja miljövänliga 
bränslen, då vi skall vara fossiloberoende till 2030.  

 

God vård, omsorg och stöd i livets alla skeden  
Övergång från aktivt yrkesliv till senior ska vara så smidig som möjligt, anpassat till den enskildes 
behov. Ny teknik inom välfärdsområdet skapar en trygghet och självständighet för äldre, och då vill vi 
att vi är i framkant och följer utvecklingen.  

Många seniorer behåller sin vitalitet långt upp i åldrarna. Det är viktigt med naturliga mötesplatser 
och tillgång till kulturarrangemang och nätverk dit man kan söka sig för socialt umgänge. Detta är än 
viktigare i dag då allt fler bor i "en-persons-hushåll” och ofrivillig ensamhet kan leda till ohälsa.  

Vi vill att man skall kunna ha tillgång till färdtjänst även vid kortare perioder av funktionsvariationer, 
till exempel i samband med höftledsoperation.  

Centerpartiet anser att seniorernas erfarenhet och kunskap är en viktig resurs för samhället och den 
behöver vi ta tillvara än bättre. Vi vill att kommunen skall verka för att den sjukvård som behövs är 
anpassad för den enskilde. 

Vårdens arbetsplatser ska vara attraktiva med ett närvarande ledarskap som skapar en bra 
arbetsmiljö.  

Utveckla och stärka den nära vården – den vård som man behöver ofta 
 
Främja tidiga insatser för psykisk hälsa, främst för barn och ungdomar 

 
Vi i Centerpartiet vill arbeta för att skapa sociala träffpunkter i våra ytterområden 

 

Aktiviteter och besökare – i hela Hjo 
Kommunen ska stötta och vara behjälplig när företag, föreningar och privatpersoner satsar på 
aktiviteter för boende och besökare – året runt. 

Utnyttja naturvärden som finns och låt kulturarrangemang knyta samman kommunen och regionen. 
Hitta lösningar för att involvera fler för att locka internationella turister till Hjo.  



Vi vill att badhytterna ska bli en symbol för Hjo, vi skall ta vara på strandpromenaden för ett 
välkomnande till Hjo. Det skall finnas badhytter för uthyrning och god service med öppna toaletter 
året om både i Stadsparken och på strandpromenaden. 

 

Centerpartiet i Hjo - för Hela Hjos bästa! 
 

 


