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ÖPPENHET, TILLIT OCH FÖRTROENDE 
 Demokrati – möjlighet att påverka 
 
 
En välfungerande demokrati är en grundförutsättning för en välfungerande 
kommun. Det innebär bl.a. en öppenhet mot oppositionen i kommunen och en 
vilja att involvera invånare, företag och föreningar i processerna inför viktiga 
beslut. Vi har saknat detta under de senare åren och kommer att arbeta för ett 
öppnare arbetssätt, där vi tillsammans kan skapa en bra nutid och en bra 
framtid i Svalövs kommun. 
 

• Öppenhet, tillit, förtroende 

• Samarbete och samverkan ska prägla kommunens arbete 

• Ordning och reda med mötestider, kallelser och beslutsunderlag 

• Avveckla bolagskoncernen 

• Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd bildas 

• Kultur- och fritidsnämnd utreds 

• En väg in – enkla kontaktvägar till kommunal service 

• Mer demokratifokus i skolorna 

• Personalen är vår viktigaste resurs 

• Det ska vara berikande, utvecklande och roligt att vara anställd i Svalövs 

kommun 
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VÅRA YNGRE OCH DERAS FRAMTID 
För alla barns bästa 

 
 

Barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och i skolan. Vi behöver se varje 

barns förutsättningar bättre än idag, där nya och fler arbetssätt kan användas. 

Det finns dessutom ett behov av fler och nya lokaler runt om i kommunen. 

Området mellan Heleneborgsskolan, Linåkerskolan och Svalövssjön är 

spännande, när det gäller möjligheten att skapa ett flexibelt 

grundskoleområde. 

 

• ”För alla barns bästa” – särskilt beakta barn och elever med särskilda 

behov 

• Stärka elevhälsan bl.a. genom ökad fokus på psykisk hälsa 

• Bättre kontakter med företagen och en aktiv PRAO- verksamhet 

• Ett modernt och flexibelt grundskoleområde Helenborgsskolan – 

Linåkerskolan - f d Månsaboskolan – Månsabovägen   

• Temalekplatser runt om i kommunen 

• Ny förskola i Kågeröd 

• Om- och tillbyggnad av Parkskolan i Teckomatorp 

• Ny förskola i Billeberga där idrottsplatsen säkerställs först 
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SVALÖVS GYMNASIUM 
Lärande för livet 
 

Vår gymnasieskola har växt under många år och har fler elever än någonsin 
tidigare. För att växla upp kvaliteten ytterligare, vill vi ha fokus på praktiska 
utbildningar. Skolans varumärke och roll som utbildare inom lantbruk behöver 
stärkas. Det finns ett stort behov av arbetskraft inom de gröna näringarna. Det 
ger goda förutsättningar till ett bra arbetsliv om man har en praktisk utbildning 
med sig på resan. Kommunen kan öka de förutsättningarna genom att erbjuda 
praktik och feriejobb inom de egna verksamheterna.  
 

• Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd bildas 

• Fokus på praktiska program med möjlighet till praktik och feriejobb i 

kommunen 

• Utbildning till undersköterskor i kombination med arbete i kommunen 

• Utbildning inom grönyteskötsel och entreprenad 

• Ny utbildning av lärarassistenter 

• Möjlighet att anordna eftergymnasiala utbildningar inom bl.a. jordbruk 

• Ökat samarbete mellan de gröna näringarna och skolan 
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ÅLDER OCH HÄLSA 
För våra äldres bästa 

 
Vårt ansvar för äldre och sjuka ska ha utgångspunkten i att vi är till för dem. Det 
är deras perspektiv som ska vara grunden i vårt arbete. Man ska kunna få hjälp 
under kortare eller längre perioder, beroende på behov. Man ska kunna bo i 
bekväma bostäder på sin hemort, s.k. trygghetsboende, när det nuvarande 
boendet blir för arbetsamt.  
 
 

• Nöjda brukare i centrum 

• Särskilt boende ska finnas i Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp  

• Trygghetsboende ska finnas i alla tätorter – först Röstånga, Billeberga 

och Tågarp  

• Korttidsboende och avlastningsboende i Teckomatorp  

• Avlastningsboende i Kågeröd  

• Samverkan med föreningar för att bl.a. minska den ofrivilliga 

ensamheten 

• Ökad fokus på psykisk ohälsa bland både barn och vuxna  

• Ökat folkhälsoarbete bl.a. genom mer och fler förebyggande åtgärder 
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JÄMSTÄLLDHET 
 En självklarhet 
 
 

Kommunen bör aktivt medverka i arbetet mot våld i nära relationer. Det är 
oftast kvinnorna som far illa. Genom utbildning och information kan vi alla bli 
bättre på att förebygga våldet men också se tidiga signaler och våga agera. 
Huskurage är en modell som används med framgång i en del kommuner och 
ska ses som en möjlighet. Ökad fokus på det förebyggande arbetet kring våld i 
nära relationer. 
 
För oss är det självklart att anställda inom förskola och fritidshem ska ha rätt till 
utearbetskläder och skor, på samma sätt som anställda inom Gata & Park har. 
Det ska även i övrigt vara jämställda förutsättningar för kommunanställda. 
Föreningsanslagen ska utformas så att de inte gynnar eller missgynnar någon 
beroende på könstillhörighet.  
 

• Huskurage i våra bostadsbestånd 

• Ökad fokus på förebyggande arbete kring våld i nära relationer 

• Högre anslag till kvinnojouren 

• Alla anställda inom Svalövs kommun ska ha jämställda möjligheter till 

fortbildning, lön och karriär 

• Rätt till utearbetskläder och uteskor för anställda på förskola och 

fritidshem 
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MILJÖ OCH HÅLLBARHET 
För framtidens bästa 
 

Vi har åkermark av världsklass i vår kommun. Det finns därför starka skäl att 

vara oerhört försiktiga med att bygga på den. Kriget i Ukraina har på ett tydligt 

sätt visat på behovet av en ökad självförsörjningsgrad i Sverige. Vi kan bidra till 

det i vår kommun, genom att använda åkermarken för att producera mat 

istället för att bygga på den. Härutöver behöver vi en mer hållbar utveckling av 

kommunen. Det gäller t.ex. både matsvinnet, transporterna, vatten och 

renhållning.  

 

• Värna vår åkermark av världsklass 

• Säkra den skånska livsmedelsproduktionen - ingen rangerbangård på 

åkermark vid Teckomatorp – Norra Skrävlinge – Håstenslöv – Norrvidinge  

• Fler tillagningskök – minska matsvinnet och minska transporterna 

• Hållbarhetsmål ska finnas med i både budget och årsredovisning 

• Tätortsnära naturparkmark – träd och blomsterängar  

• Fler GC-vägar både för pendling och rekreation 

• Fler solceller på kommunens fastigheter 

• Flerfackstunnor i renhållningen för bl.a. ökad bostadsnära 

förpackningsinsamling 

• Möjlighet till ökad textilåtervinning 

• Nytt reningsverk för Svalöv, Billeberga och Teckomatorp  
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LANDSBYGD OCH FÖRETAGANDE 
För hela kommunens bästa 

 
Svalöv är att betrakta som en ”grön landsbygdskommun”. Vi har alla 

möjligheter att både använda och stärka den profilen. Med de många 

småföretag vi har i kommunen och deras stora nätverk har vi också möjlighet 

att tillsammans göra vår kommun mer attraktiv för både företagande och 

boende.  

 

• Landsbygdsutvecklare och företagslots – en väg in 

• Bredband till alla 

• Delade upphandlingar för att mindre företag ska få chansen att lämna 

anbud 

• Branschkluster för att stärka konkurrenskraften 

• Bygglovshantering – effektivare handläggning 

• Svalöv - ”Den gröna landsbygdskommunen” 

• Fler sommarjobb/helgjobb i samarbete med företag och föreningar 

• En tillgänglig företagskatalog 

• Välfungerande näringslivsarbete -i samverkan med kommunen, 

företagarföreningar och LRF 

• Arbeta för ett förbättrat företagsklimat i kommunen 

• Nystartade företagare ska uppmärksammas av kommunen 

• Möjligheter för Svalövs Samhällslokaler att hyra ut lokaler även till 

privata företag 
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BYGGA, BO OCH ÅKA 
För rörlighetens skull 

 
Kommunen ska ha beredskap för såväl nya bostäder som för nya företag i 

kommunen. Det är därför viktigt att dels ha aktuella detaljplaner i våra tätorter, 

dels en positiv syn på både bostäder och företag på landsbygden. En viktig 

faktor är då också att det finns bredband i hela kommunen. De större vägarna 

behöver ses över och i vissa delar ändra sträckning för trafiksäkerheten och 

nollvisionens skull. Därför behöver även gång- och cykelvägnätet förbättras och 

byggas ut.  

 

• Det ska vara möjligt att flytta hemifrån inom kommunen  

• Det ska vara möjligt att bo kvar i en bekväm bostad på hemorten på 

äldre dar 

• Bostadsbyggande på landsbygden och i mindre orter ska underlättas 

• SvaBo - bra kvalitet och trygghet för de boende 

• Lediga tomter och lokaler för företag i hela kommunen 

• Lantlyckan – viktigt att göra rätt med det centrala läget 

• Panel- Gustavs tomt – viktigt att göra rätt med det centrala läget 

• Bredband till alla 

• Bidra till Trafikverkets nollvision 

• Utökad kollektivtrafik Röstånga – Svalöv och Röstånga – Kågeröd 

• Kollektivtrafik till/tågstopp i Norrvidinge 

• Kollektivtrafik för både arbetsresor, fritid och större evenemang 

• Gång- och cykelväg Tågarp -Rönnehäll  

• Tunnel under väg 110 i Tågarp  

• Väg 108 och väg 109 – förbifarter i Teckomatorp och Kågeröd 

• Gång- och cykelvägar i samverkan 
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EN AKTIV FRITID 
För en levande kommun 
 
 
Kultur och fritid är andra grundläggande faktorer i ett demokratiskt samhälle. I 
vår kommun är det i huvudsak föreningarna som bidrar med detta. Vi ska 
därför vara rädda om det föreningsliv vi har och stödja och stimulera alla dessa 
ofta ideella insatser som bidrar till att vi mår bra.  
 
 

• Utan föreningar/föreningslivet stannar Svalövs kommun  

• Stimulera föreningarna i deras viktiga roll i samhället 

• Ökad föreningsservice och föreningsanslag till ”social verksamhet” 

• Minimera köerna till verksamheter för barn/ungdomar 

• Fler ridleder och ridstigar    

• Delar av golfbanan utvecklas som utomhusidrottshall 

• Kulturchef – en självklar tjänst 

• Fler och bättre boende inom turismen och för att klara större 

evenemang 

• Biblioteken 2023.1 – spännande kulturhus efter nutidens behov  

• Bättre förutsättningar för e-sport 

• Idrottshall i Röstånga 

• Hundrastgårdar i alla tätorter 

• Röstångabadet – ett nytt, modernt och spännande utomhusbad 

• Stimulera turismen i hela kommunen genom bl.a. ökade möjligheter till 

övernattning 

• Ställplatser för husbilar ska finnas i kommunen 

• En tydlig plan för att kunna erbjuda och ta emot större evenemang i 

kommunen 
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TRYGGHET GENOM LIVET 
För din skull 
Att känna sig trygg i vardagen är viktigt oberoende av ålder. Vi vill öka 

tryggheten genom bl.a. bättre belysning både i tätorter och på landsbygden. 

Samarbetet med föreningarna är en annan viktig del i tryggheten. Genom att 

tillsammans med privata företag skapa fler sommar- och helgjobb, ger vi 

ungdomarna möjlighet att tjäna egna pengar på legal väg. Det minskar intresset 

att vara med i kriminella kretsar.  

 

• Ökad polisnärvaro även på landsbygden 

• Belysning – ”ljusvägar” i tätorterna och bättre belysning vid och till 

busshållplatser på landsbygden 

• Ökat samarbete mellan kommunen och pensionärsföreningarna 

• Ungdomar i arbete – samarbete med föreningar 

• Fler sommarjobb/helgjobb för ungdomar 

• Fältassistenter, föreningar och nattvandrare tillsammans  

• Säker skolväg 

 
 


