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En trygg kommun med möjligheter genom hela livet!
Centerpartiet i Skurup är ett liberalt borgerligt parti som står för en närodlad politik. Vi vill att 
människor ska känna sig trygga och ha möjlighet att bestämma över sina egna liv. Att få en vardag 
som fungerar. Att nå dit man allra helst vill komma. 

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 alla unga som söker sin plats i samhället. Familjer som försöker få 
vardagen att gå ihop. Alla som bygger sitt liv i kommunens alla orter. 

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 som t ex förskola, skola och äldreomsorg ska hålla hög kvalitet och 
vara tillgängliga oavsett vem du är eller var du bor. 

Där hela Skurups kommun ska utvecklas och ge dig de möjligheter du behöver för att själv 
bestämma över ditt liv. Det kan handla om allt från möjligheter att transportera sig kollektivt till 
växande och blomstrande företag som skapar arbetstillfällen.



Hela kommunen ska leva.
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 Skurups kommun. Det handlar om satsningar i alla delar, både vad gäller infrastruktur och 
bostäder samt att kollektivtrafiken måste vara tillgänglig och välfungerande.

Skolorna i våra mindre orter spelar en viktig roll för landsbygdens utveckling och tillväxt. De utgör 
ofta navet i samhället och är viktiga för att det ska vara attraktivt för barnfamiljer att bo på orten. En 
förutsättning för livskraft i hela kommunen är att det finns ett vägnät som håller hög standard och 
som underhålls på ett godtagbart sätt.

Ett livskraftigt jordbruk inom vår kommun är en viktig motor för landsbygden och en förutsättning för 
närproducerad mat, biologisk mångfald och öppna landskap som så många människor har glädje av. 
Exploatering av högproduktiv jordbruksmark måste undvikas.

Centerpartiet vill:
• Värna och utveckla landsbygden i vår kommun.
• Att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och välfungerande.
• Att det byggs en förbifart öster om Skurup som knyter samman vägen från Skivarp med en 

trafiksäker anslutning till E65:an.
• Att kommunens vägnät ska hålla hög standard och underhållas på ett godtagbart sätt.
• Minimera exploateringen av högproduktiv jordbruksmark.
• Att kommunen är rädd om Rutger Mackleans enskifteslandskap, därför säger vi nej till södra 

förbifarten.



Miljö, klimat och energi
Den yttre miljön i vår kommun är unik. 
Centerpartiet strävar efter att bevara våra 
naturområden, de långa stränderna, det 
bördiga odlingslandskapet inklusive Rutger 
Mackleans historiska enskifte, där man försökte 
sammanföra varje gårds jordegendomar till en 
enda enhet, ett enda skifte. 

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. 
Ingen människa ska bli utsatt för gifter i sin 
vardag. Oavsett om det handlar om livsmedel, 
leksaker eller byggmaterial ska man kunna känna 
sig trygg. 

Därför är det viktigt att fasa ut de farliga 
kemikalierna. Som förälder ska du kunna känna 
dig säker på att badankan ditt barn biter i inte är 
giftig. Kommunen har en stor möjlighet att ställa 
miljökrav i sina upphandlingar för att bidra till en 
giftfri vardag.

Vi tycker det är viktigt att jobba kontinuerligt 
med kustförvaltningsplanen och vidta 
förebyggande åtgärder för att skydda områden 
längs vår kust, som är utsatta vid en högre 
havsnivå. 

Vår vision är att Skurups 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 Skurups 
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 i Skurup vill säkerställa en trygg och robust energiförsörjning genom ökad lokal 
produktion av förnybar energi. Det behövs helt enkelt mer energi från sol, vind, biogas och förnybar 
fjärrvärme. Den största potentialen för lokal produktion av förnybar energi ser vi i dagsläget i 
havsbaserad vindkraft. Vi är därför positiva till att förutsättningarna utreds.

Havsbaserad vindkraft är även ett nationellt intresse och behövs för att Sverige ska kunna nå sina 
klimat- och energimål. Skurup är, tack vare sitt läge vid den sol- och vindrika sydkusten, en av de 
kommuner i landet som har bäst förutsättningar för att bidra till en ökande förnybar elproduktion. 
Målet att kommunen minst ska vara självförsörjande på förnybar energi är därför högst rimligt.

Havsbaserad vindkraft levererar ren, säker och kostnadseffektiv el och medför dessutom 
investeringar som skapar jobb och är positivt för näringslivet. Vi vill ställa krav på vindkraftsföretagen 
att bidra med ekonomiskt stöd till kommunen. Pengar som till exempel kan användas till att 
motverka erosion och översvämningar längs kusten. Istället för att motsätta sig vindkraft, vill 
Centerpartiet därför att kommunen arbetar för att säkerställa att vindkraftsetableringar i Skurup 
skapar så stort värde som möjligt för oss som bor här.

Centerpartiet vill:
• Att Skurups kommun ska bli 100 procent självförsörjande på förnybar energi.
• Att förutsättningarna för havsbaserad vindkraft utreds.
• Jobba för att sänka kostnaderna på elräkningen genom mera lokal energiproduktion.
• Öka andelen solpaneler på kommunens fastigheter.
• Att Skurups kommun ska ha en hög ambitionsnivån vad gäller miljö- och klimatarbete och agera 

som en god förebild.
• Bygga ut gång- och cykelbanenätet i vår kommun.
• Att samtliga kommunens förvaltningar inklusive kommunala bolag fasar ut fossil energi, så 

Skurups kommun blir fossilbränslefritt.
• Minimera exploateringen av högproduktiv jordbruksmark.
• Öka andelen närproducerade livsmedel som köps in till skolmåltider och äldreomsorg, vilket 

också är klimatsmart eftersom långa transporter undviks.
• Öka källsorteringen i alla kommunala förvaltningar och bolag.
• Minska energiförbrukningen i alla kommunala förvaltningar och bolag.
• Att samtliga förskolor ska certifieras enligt ”Grön flagg” eller ”Skola för hållbar utveckling”.
• Verka för att uppnå god ekologisk status i hav, sjöar och vattendrag.
• Värna den biologiska mångfalden.



Bildning för möjligheter genom hela livet
Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. 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 karriär-tjänster 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.



Centerpartiet inser värdet av de mindre skolorna, även utanför centralorten. Dessa behövs för 
levande miljöer och för att möta familjernas behov. Vi vill därför fortsätta satsa på Slimmingeby 
skola.

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. 

Centerpartiet tycker det är viktigt att även framöver satsa på naturbruksprogrammet vid Nils 
Holgersson-gymnasiet. Undersköterskeutbildningen för vuxna är ett bra exempel på studier som 
matchas mot bristyrken. Vi vill arbeta för att fler elever ska välja NHG som sitt förstahandsval till 
gymnasiet.

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: 
• Att det fria skolvalet och friskolor ska finnas kvar. Det är elever och föräldrar som ska välja den 

skola som passar just dem. 
• Jobba med tidiga insatser för att fler ska lyckas i skolan, fler specialpedagoger, mindre klasser i 

de lägre åldrarna.
• Att andelen legitimerade lärare ska öka.
• Ge bättre resurser till lärare för att kunna utmana elever som vill utvecklas.
• Bra kvalitet på digitala läromedel, de ska regelbundet uppdateras och förnyas.
• Mer schemalagd läxhjälp för alla elever.
• Kraftfullt motarbeta alla former av kränkningar och trakasserier.
• Utbilda elever i hbtqi-frågor.
• Se mera schemalagd rörelse för eleverna.
• Förbättra utemiljön på våra förskolor och skolor.
• Uppmuntra förskolor och skolor att arbeta med Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling.
• Utveckla naturbruksgymnasiet och dess naturbruksutbildningar.
• Undersöka möjligheterna att starta en mekanikerutbildning med inriktning på lantbruksmaskiner.
• Att skolorna i Skurups kommun ska hålla så hög kvalitet att det inte ska finnas någon anledning 

att gå i skola i en annan kommun.



Trygg vård och omsorg
Liksom inom övriga områden är valfrihet ett 
honnörsord för Centerpartiet när det gäller 
kommunens äldreomsorg. De som vill bo kvar 
hemma ska kunna göra detta med hjälp av en väl 
fungerande hemtjänst.

 Trygghetsboende efterfrågas allt mer och bör 
finnas i alla kommunens tätorter. Privata byggare 
av dessa är lika välkomna som Skurupshem. Det 
kommer också att behövas fler platser i särskilt 
boende allt eftersom andelen äldre i kommunen 
ökar. 

De som vill ska kunna flytta till Flintebro, 
Lillgården, Bruksgården eller Västeräng utan 
långa väntetider. Trygghet är lika viktigt som 
valfrihet. Och att kunna leva ett värdigt och 
innehållsrikt liv på äldre dar med bra boenden 
och omhändertagande.

Centerpartiet vill:
• Att alla som söker hjälp ska få ett 

gott bemötande och ska ha lätt att få 
telefonkontakt.

• Ha god tillgänglighet när det gäller 
vårdplatser.

• Införa fritt vårdval när det krävs fyra eller fler 
besök av hemtjänsten.

• Att parboendegaranti erbjuds, par som 
önskar ska få bo tillsammans livet ut.

• Att det ges rätt till enskilt rum vid 
korttidsboende.

• Ha gratis läkarsamtal för personer över 
75 år, för att diskutera hälsotillstånd och 
livskvalitet.

• Att det är omväxling och valfrihet i 
dagverksamheten efter brukarnas önskemål.

• Låta bygga fler trygghetsboende i alla 
kommunens tätorter.

• Börja använda en handläggarrobot (en 
programvara) för snabbare och bättre 
ärendehantering gällande t ex ekonomiskt 
bistånd, ansökan om serviceinsatser och 
trygghetslarm.



Ett levande kulturliv
För Centerpartiet är det viktigt att alla människor får tillfälle att utöva och konsumera kultur av hög 
kvalitet. Alla individer ska ges likvärdiga möjligheter att vara med och bidra. Det gäller oberoende av 
om det sker på amatör- eller professionell nivå. Vi mår bra av kultur och samtidigt bidrar den till att 
vi tränas att se saker ur olika perspektiv. Därför är det viktigt med ett strategiskt arbete med kultur i 
förskola och grundskola. Barn och unga ska ha tillgång till kulturskolan, men också få uppleva kultur 
i den vanliga skolan. Kulturskolan med kurser i musik, dans, teater, cirkus och design är viktig för att 
kunna utveckla den konstnärliga kreativiteten hos våra barn och ungdomar.

Nära samarbete mellan kommunens förskolor och skolor med kulturverksamheter ska främjas 
för att väva in kulturen i barnens vardag. Centerpartiet tycker att det behövs ett kulturhus. Det 
får gärna ligga centralt i Skurup och även användas till allaktivitetshus för seniorer. Vi vill satsa 
på studieförbund och vår folkhögskola. Vi vill också fortsätta satsa på Biorama, kommunens egna 
biograf. Centerpartiet tycker föreningar, byalag, näringsliv och kyrkan är viktiga för ett levande 
kulturutbud. Kultur bidrar också till tillväxt. Många kulturskapare är egna företagare och vi måste 
med olika medel ge dem förutsättningar att verka på en fungerande marknad. Centerpartiet betonar 
vikten av ett rikt kulturliv.

Centerpartiet vill:
• Tillgodose behovet av ett kulturhus, inklusive allaktivitetshus för seniorer, gärna centralt i Skurup.
• Att Biorama ska kunna användas mer till olika kulturarrangemang.
• Öka anslagen till biblioteken för att öka utbudet av litteratur, film, musik samt barn- och 

vuxenarrangemang.
• Ha en kulturskola utan köer.



Levande fritid och ett aktivt föreningsliv
Föreningsliv, idrott, fritid och rekreation utgör en mycket viktig del i vardagen för framför allt barn 
och ungdomar. Föreningslivet bidrar inte enbart till att aktivera, man bidrar också starkt till att fostra 
barn- och ungdomar i ansvarstagande och demokrati. Att delta inom föreningslivet ger också många 
nya kontakter och vänner samt motverkar att människor hamnar i utanförskap. Det bidrar till en stor 
social gemenskap som i sin tur motverkar diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Byalagen 
är viktiga för att bevaka och tillvarata landsbygdens intressen.

Idrotten är viktigt för folkhälsan och bidrar till integrationen i samhället. Det är viktigt att idrotten 
blir tillgänglig för alla, oavsett var man bor, vem man är, vilken ekonomi man har samt oberoende 
av funktionsvariation. Skolan kan hjälpa till att uppmuntra barn och ungdomar att röra på sig och 
fortsätta med idrott och motion. För att fler barn ska få chans att hitta en idrott som de tycker är 
rolig så vill vi att föreningslivet ges möjlighet få komma in i skolan och på fritidshem. Vi människor 
mår bra både fysiskt och psykiskt av att vistas i naturen. Vi vill skapa goda förutsättningar för 
motionsaktiviteter som t ex cykling, löpning, ridning, promenader och styrketräning utomhus.

Centerpartiet vill:
• Hålla rekreationsområdet kring Svaneholm i topptrim genom löpande underhåll.
• Bygga fler gång- och cykelvägar.
• Skapa fler vandringsleder i kommunen. Ansluta till Skåneleden om möjligt.
• Ge generösa stöd till föreningar med verksamhet för barn, ungdomar och seniorer.
• Undersöka var det kan skapas fler ridvägar i kommunen.
• Införa ett enklare socialt bokslut för föreningar med ungdomsverksamhet för att kommunen 

lättare ska kunna vara med och stödja trygga verksamhetsmiljöer, värdegrundsarbete och 
drogförebyggande arbete.



Bygga och bo i Skurups kommun
Bostaden är viktig för människors frihet och oberoende. Därför måste vi bygga bort bostadsbristen 
och erbjuda bostäder som passar alla behov och plånböcker. Unga behöver en första bostad liksom 
personer som kommit till Sverige och fått sitt uppehållstillstånd. Barnfamiljer behöver en större 
bostad och för äldre måste det finnas möjligt att bo hemma längre, i en tillgänglighetsanpassad 
bostad. 

Rörligheten på bostadsmarknaden är låg och existerande bostäder utnyttjas dåligt. En anledning 
är att många tycker att det är för dyrt och krångligt att byta bostad. För de som vill ta sig in på 
bostadsmarknaden saknas alternativ eftersom trösklarna är höga, köerna långa och priserna höga. 
Det gör det svårt att hitta sin första bostad. 

Genom att skapa rörlighet, bygga nytt och främja investeringarna i såväl nya som befintliga bostäder 
kan fler hitta hem. Regelförenklingar som underlättar och snabbar på byggandet i kombination med 
avregleringar av hyresmarknaden skulle på sikt lösa upp de knutar som hindrar byggandet. För att 
minska bostadsbristen krävs en bostadsmarknad i balans där utbudet möter efterfrågan. 

Det måste bli möjligt att bygga billigare bostäder med bra standard. Samtidigt måste bostadsföretag 
få möjlighet att ta ut hyror som motsvarar vad det faktiskt kostar att bygga. Reglerad hyressättning, 
krångliga byggregler och dålig konkurrens i byggsektorn har gjort det onödigt dyrt att bygga. Vår 
bostadspolitik går ut på att råda bot på detta genom att förenkla reglerna för byggande, skapa 
förutsättningar för ökad konkurrens och korta handläggningstider för detaljplaner och bygglov. 

Centerpartiet vill att kommunens fastighetsbolag Skurupshem ska erbjuda ett brett utbud av 
hyreslägenheter.

Centerpartiet vill:
• Förtäta byggnationen i kommunens centralorter.
• Skapa fler fribyggartomter så människor kan bygga sitt eget drömhus.
• Ta fram byggbar mark.
• Ta fram ny industrimark.
• Ha korta handläggningstider för detaljplaner och bygglov.
• Ha fler tillfälliga bygglov och lättnader i plan- och bygglagen.
• Ändra ändamålet för en byggnad så att kontor och affärslokaler kan omvandlas till bostäder.
• Förbättra belysningen längs kustvägen mellan Abbekås och Mossbystrand.
• Bygga energieffektiva bostäder.



Ett tryggare Skurup
En grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan att vara rädda för att 
vi ska bli utsatta för brott. Vi ska kunna somna utan att vara oroliga för inbrott och låta barnen gå till 
skolan utan oro för mobbning eller andra övergrepp. Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande 
för alla människor och i alla delar av Sverige. 

Polisen ska vara närvarande och synlig.  En av de allra viktigaste sakerna för att människor ska känna 
sig trygga är en fungerande polis. Polisen ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten 
i samhället. Färre brott ska begås. Fler brott ska klaras upp. Kampen mot narkotika och våld måste 
intensifieras. Skurups kommun behöver därför en bemannad polisstation.

Trygghet är också att veta att vården finns där när vi behöver den. Att barnens vård finns nära, att vi 
kan få träffa en läkare när vi behöver och att samhällets skyddsnät finns för oss om vi behöver det. 
Det ställer krav på tillräckligt med händer i vården, att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har 
goda arbetsvillkor. Det måste finnas en nära och tillgänglig vård i hela landet.

Centerpartiet vill:
• Fortsätta satsningen på kommunala trygghetsvärdar.
• Satsa på fältsekreterare.
• Öka kameraövervakningen på strategiska platser.
• Införa ett enklare socialt bokslut för föreningar med ungdomsverksamhet för att kommunen 

lättare ska kunna vara med och stödja trygga verksamhetsmiljöer, värdegrundsarbete, 
drogförebyggande arbete.

• Öka tillgängligheten till vården bl.a. genom bättre öppettider på vårdcentralen.
• Ha fler kommunpoliser.
• Öka trygghetstänket i samhällsplaneringen.
• Införa huskurage i Skurupshem för att förhindra våld i nära relationer.



Jobb, företagande och utveckling i hela kommunen
Företagande är grunden till vårt välstånd.  Vi i Centerpartiet vill att kommunen ska ha en hög service 
för våra företagare så att Skurups 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.
Centerpartiets mål är att företagsklimatet i Skurup 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. Centerpartiet vill fortsätta satsa på ung entreprenör för att uppmuntra ungdomar 
till att utveckla sin entreprenörsanda.
                                                                        
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.

Bredden på företagande är stor. Skurups kommun har alltifrån några av Sveriges bästa restauranger 
och konferensanläggningar till mekaniska verkstäder och logistikbolag. 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 Skurups 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 tycker det är 
viktigt att även framöver satsa på naturbruksprogrammet vid Nils Holgerssongymnasiet.

Centerpartiet vill:
• Stärka nyföretagande och entreprenörskap.
• Utveckla Skurups 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.



En integration för alla
– jobben är nyckeln
Alla människors lika värde och rättigheter är 
grunden för Centerpartiets politik. Vi vill ha 
en human och generös flyktingpolitik. För att 
migrationspolitiken ska fungera måste den vara 
tydligt reglerad och human. Människor som flyr 
ska ha rätt att söka skydd i Sverige. 

De som sedan får 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. Informationen 
till flyktingar om var i landet det finns goda 
möjligheter till jobb och bostad måste bli bättre.

Många föreningar och organisationer har både 
kontakter och kunskap som skulle kunna hjälpa 
människor som flytt sina länder för att komma 
hit. Den kunskapen borde vi ta tillvara. Därför 
tycker vi att den ideella sektorn, där människor 
har engagerat sig på sin fritid, borde få mer 
ansvar för flyktingmottagandet. 

För att det ska fungera är det viktigt att den 
ideella sektorn får tillräckligt med pengar för 
att klara av det uppdraget. För att lösa en del 
av de praktiska problemen med integrationen 
i Sverige har vi flera förslag. Det handlar bland 
annat om praktik med lägre lön, snabbare 
validering av kunskaper, tidigare språkinlärning, 
etableringsersättningar som gör att det lönar sig 
att arbeta, och full ekonomisk kompensation till 
kommunerna. 

Vi vill också se bättre kommunikation mellan 
myndigheter och kommuner och intensivkurser i 
svenska för nyanlända barn.  

Centerpartiet vill:
• Att kommunens integrationspolitik ska vara 

effektiv och leda till självförsörjning.
• Ge den ideella sektorn mera resurser och 

ansvar för att förbättra integrationen.
• Satsa på tidig språkinlärning och 

intensivkurser i svenska.
• Snabba upp vägen till jobb och 

självförsörjning, tex med jobbmatchning.
• Att språkinlärning och jobbsökande kommer i 

gång så fort som möjligt.
• Stärka kvinnornas roll i integrationen.



Närodlade livsmedel i kommunens alla kök
Kommunens kök ska laga god, varierad och näringsrik kost, till en rimlig kostnad. Så mycket som 
möjligt ska tillagas från grunden och svenska närproducerade råvaror ska användas så långt det är 
möjligt. Centerpartiet vill se ett tydligare fokus på närproducerade, skånska livsmedel.

Bäst klimatnytta uppnås enligt vår mening om fokus ligger på närproducerat kött och grönsaker 
som inte haft långa transporter. Vi tycker det är mycket intressant att undersöka möjligheterna att 
låta Nils Holgerssongymnasiet/Skurups Jordbruks AB leverera livsmedel som till exempel nöt- och 
fläskkött, mjölk, kryddor och ekologiska ägg till kommunen.

Centerpartiet vill:
• Öka andelen närproducerade livsmedel.
• Undersöka möjligheten att köpa livsmedel från Nils Holgerssongymnasiet.
• Satsa på Nils Holgerssongymnasiets naturbruksutbildningar för ökad livsmedelsproduktion.






