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Vi ser hela Kävlinge 

 

Centerpartiet Kävlinge 

Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre 

värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där 

människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Centerpartiet ska vara 

Kävlinges mest öppna politiska parti.  

Centerpartiet står för förnyelse, valfrihet och framåtanda. Vi förespråkar hållbarhet och att 

hela kommunen ska leva och utvecklas. Det är Centerpartiet som driver på när det gäller att 

skapa en hållbar, modern och attraktiv kommun.  

Närodlad politik 

Vi står för närodlad politik. Det handlar om närhet till beslut och att kunna påverka sin 

vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Skåne behöver fler 

människor som arbetar. Det är grunden för självbestämmande, att känna trygghet och ha en 

fungerande välfärd och som kan att finansiera skola, vård och omsorg. Det behövs nya och 

målmedvetna insatser för fler jobb i hela landet. Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett 

föredöme i miljö- och klimatarbetet. Ett framgångsrikt miljöarbete stannar inte inom landets 

gränser utan måste bedrivas inom EU, men även globalt. För en grön omställning till ett 

hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Vi är övertygade om att miljö och ekonomisk 

tillväxt är varandras förutsättning. 

Här är en beskrivning av våra politiskt prioriterade områden lokalt i Kävlinge. Centralt för oss 

är att alla förslag ska vara långsiktigt hållbara. Vi ser hela Kävlinge och kallar det Närodlad 

politik.  

Kommunikationer 

Många invånare i Kävlinge kommun pendlar till och från jobbet. Därför är det självklart att 

det ska finnas alternativ till bilen för miljöns skull. Det kan ibland vara svårt att få ihop 

vardagen med aktiviteter och arbete. Då är det extra viktigt att kollektivtrafiken finns i den 

omfattning att det är rimligt att ta tåget istället för bilen, att bussen går på tillräckligt ofta och 

att det inte blir för många haverier och tågen ställs in. Det behövs också satsningar på väg E6 

som är en viktig led för hela trafiken i västra Skåne. 

Centerpartiet vill 

• ha mer tillförlitliga tåg 

• ha tätare bussturer i Löddeköpinge/Barsebäck och österut till Lilla Harrie och till Lund  

• att bussarna ska anpassas efter tågtiderna 

• ha bättre pendlarparkeringar 

• ha säkrare cykelställ vid stationer och busshållplatser 



• investera på olika sätt så det blir enklare med samåkning, miljöbilar och bussar på 

E6:an 

 

Trivsel och trygghet 

Kävlinge kommuns projekt med rent, snyggt och tryggt är bra och det är något som ska 

fortsätta. Det handlar om miljön längs gator och torg som vi gärna vill ska vara trevlig med 

blommor på våren och pyntat efter säsong. Det förebygger skadegörelse och gör att 

människor trivs i utemiljöerna.  

Trygghet är att vistas utomhus utan att känna sig misstänksam och rädd. Det är bra med 

trygghetsvandringarna och belysning och röjning bland täta buskage är ett sätt att öka 

tryggheten. Det är naturligtvis viktigt att ha ett förebyggande arbete med att motverka 

mobbing i skolorna och bjuda in polisen till olika mötesplatser.  

Centerpartiet vill  

• fortsätta med dekorationer och blomkrukor runt om i vår kommun 

• hålla rent och röja i buskage vid stationerna i Kävlinge och Dösjebro 

• jobba med att minska nedskräpningen  

• succesivt byta ut och bygga ut fler smarta lampor med ledbelysning längs cykel och 

gångvägar.  

• se till att det finns bra belysning vid våra större busshållplatser 

• utveckla och bygga smarta farthinder som lugnar trafiken när det behövs 

• fortsätta samarbetet med polisen med förebyggande arbete i skolor, på fritidsgårdar 

och på Lärcentrum. 

• att polisen ska i högre grad prioritera inbrotten 

 

 

Miljö och klimat 

Miljö- och klimatfrågorna är viktigs för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Miljötänket ska 

genomsyra alla förvaltningar och verksamheter. Miljögifter och plaster finns överallt våra 

hem. Ett led i arbetet mot giftfri vardag är att succesivt byta ut platsleksaker på våra förskolor.  

Centerpartiet vill så långt som möjligt bevara åkermarken. Arealen brukbar mark minskar i 

världen samtidigt som befolkningen ökar. Detta tar vi på stort allvar och varje nytt 

anspråkstagande av åkermark för byggnation ska prövas.  

Vid nybyggnation bör man istället bygga rejält på höjden, satsa på förtätning och bygga på så 

miljömässigt sätt som möjligt. Det finns också områden i vår kommun som lämpar sig för 

bebyggelse som inte är jordbruksmark. 

Centerpartiet vill 

• ha ett miljö- och klimattänk inom alla verksamheter 

• satsa på energisnåla lokaler 

• byta ut kommunens fordon till att vara fossilfria  

• ha en giftfri miljö främst för våra barn i barnomsorgen 



• stärka de gröna näringarna med närproducerad mat och svenskt kött i våra kommunala 

kök 

• minska utsläppen av mikroplaster från de kommunala verksamheterna och jobba aktivt 

med detta i reningsverket 

• säga stopp för nybyggnation på värdefull jordbruksmark 

- Ingen byggnation på Lödde Öster mellan Hög och Löddeköpinge  

- Inget bostadsområde på Almelund väster om Kävlinge längs Högsvägen 

- Inget nytt område söder om Lyckehusområdet längs E6:an  

 

Aktiv och kulturell fritid för gamla och unga  

Centerpartiet vill se sett lokalsamhälle där innevånarna känner sig sedda och trygga. Kävlinge 

kommun har idag ett aktivt föreningsliv som innefattar allt från fotboll till musik. Det är idag 

trångt om utrymme i idrottslokalerna och det behöver byggas ut fler hallar och mötesplatser 

för föreningsaktiva. Kommunen ska ha en ständig dialog med aktiva för att kunna möta och se 

vilka behov som finns. Centerpartiet ser också ett behov av att kontinuerligt jobba med 

frågorna kring jämställda bidrag till föreningarna så att det satsas på både pojkar och flickor i 

kommunen.  

Naturen finns nära i Kävlinge kommun. Våra åar som Saxån och Kävlingeån är viktiga 

tillgångar för rekreation och för fiske och naturupplevelser. Det finns också flera historiska 

och kulturella fornminnen som är viktiga för vår historia och tätorter.  

Centerpartiet vill 

• bygga ut Tolvåkersområdet med fler idrottshallar för bl a dans och bollspel 

• bygga ett nytt badhus i Kävlinge tillgängligt för alla och på sikt när ekonomin tillåter 

också ett i Löddeköpinge  

• uppmärksamma goda insatser i föreningslivet 

• jobba för ett jämlikt föreningsbidrag 

• öka tillgängligheten längs våra åar  

 

Utveckla landsbygden  

Det är viktigt att satsa även på de mindre orterna i kommunen. Många av de satsningar som 

görs i tätorterna kan givetvis också göras ute i byarna, som belysning, dekorationer, 

farthinder, kommunikationer och tillgänglighet till rekreation. Det är viktigt för företagen med 

en bra infrastruktur, inte bara väger utan också tillgång till fiber för en snabb uppkoppling.   

Centerpartiet vill 

• satsa på fiber ute på landsbygden 

• se över trafiksäkerheten också på landsbygden, t ex vid skolan i Dösjebro 

• satsa på cykelbanor över kommungränserna, tex mellan Kävlinge och Teckomatorp  

• ha dekorationer och blomkrukor på fler ställen, exempelvis i V Karaby och Lilla 

Harrie 

• planera för fler bostäder i byarna till exempel i L Harrie, Dösjebro och Hög.  



Integration 

 

En av de mest grundläggande idéerna för Centerpartiet är att alla människor är lika mycket 

värda – oavsett var man kommer ifrån. Det är bra att det kommer hit människor från andra 

länder, vi ser att andra kulturer berikar och ger oss möjligheter att utvecklas. Att snabbt kunna 

få tillgång till språk och utbildning är en grundförutsättning för att finna rätt arbete.  

Centerpartiet tycker att nya människor som flyttar hit är en tillgång i samhället. Vi behöver 

fler personer som kan bidra till vår välfärd och nyckeln till en bra integration.   

Vi är mycket stolta över den verksamhet som bedrivs på Lärcentrum i Kävlinge. Där finns en 

lång erfarenhet från arbete med människor från andra kulturer och länder. Ett av målen är att 

så många som möjligt ska vara självförsörjande och vägen dit ser olika ut för olika människor.  

 

En av svårigheterna som finns i Kävlinge kommun är att hitta bostäder till alla. Centerpartiet 

tycker att kommunen i första hand ska använda de lägenheter som finns i vårt kommunala 

fastighetsbestånd. De personer som kommer hit från andra länder saknar kontakter och därför 

i ett större behov av bostad än de som redan bor i vår kommun. Det är mycket bättre att bo i 

riktiga lägenheter än att bo i baracker.   

Centerpartiet kommer framöver att jobba för att kommunen ska ta fram ett politiskt 

integrationsprogram som kan ge vägledning och peka på vikten av att ha med denna fråga i 

fler sammanhang.  

Centerpartiet vill 

• ta vara på̊ och utveckla den kompetens och företagsamhet som finns hos de människor 

som kommer till oss 

• fortsätta arbetet med stödfamiljer och satsa på fler mötesplatser 

• utveckla mentorsnätverket så att fler får ett större kontaktnät 

• erbjuda fler kommunala praktikplatser 

• ta fram en övergripande strategi för ökat självförsörjande 

 

Skola 

Alla barn ska kunna välja sin egen framtid. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara 

som de vill vara. En likvärdig skola ger alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet. 

De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt 

som de utvecklar förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.  

 

Det är mycket viktigt med värdegrundsarbetet i skolan, på fritidshemmet och i förskolan och 

att det sker överallt och hela tiden. Här omfattas människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet 

mellan människor. Vi bygger ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap och 

kreativitet präglat av ett starkt ledarskap driver Sverige framåt.  

 

Kävlinge kommun ska erbjuda valfrihet för barnfamiljer med kommunal eller fristående 

skola. Vi är stolta över att vi har permanentat och utvecklat tjänsterna som förstelärare i både 



förskolan och grundskolan. Vi ska fortsätta att kvalitetssäkra våra utbildningar och delta aktivt 

i nationella satsningar som t ex mattelyftet. Alla elever ska ha en bra bas i att räkna, skriva 

och läsa när man slutar lågstadiet.  

Centerpartiet vill 

• satsa på entreprenörskap i skolan och samarbeta med det lokala näringslivet 

• prioritera tidiga insatser i grundskolan så alla elever kan läsa i årskurs ett/två? 

• satsa på skolmiljöerna  

• jobba aktivt med värdegrundsarbete för att motverka mobbning och sexuella 

trakasserier 

Äldreomsorg 

Att äldre ska få samma möjlighet till god vård som yngre är självklart. På samma sätt ska 

äldre få samma möjligheter att välja till och välja bort de som utför vården. Vi vill att 

valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom skolan och barnomsorgen. 

När du blir gammal ska du ha samma rätt att själv bestämma över din välfärd som när du var 

yngre. Lever ditt äldreboende inte upp till sina löften ska du få pengarna tillbaka. Kvalitet kan 

handla om att man själv får välja vem som kommer hem och städar och utför andra tjänster i 

hemmet. Det kan också handla om att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende 

man ska bo på. Men kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten att få 

komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. 

Centerpartiet vill 

• fortsätta använda sig av modern teknik för att höja kvalitén i omsorgen 

• utveckla samarbetet med Region Skåne och vårdcentralerna för att kunna få sjukvård i 

hemmet istället för att slussas fram och tillbaka till akuten 

• satsa på förebyggande hälsoarbete för våra äldre  

• satsa på maten på våra särskilda boende då det är nyckeln till en bra hälsa 

 

 

 

 


