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1. Jonny Cato Hansson, Helsingborg

Just nu står Sverige inför många utmaningar. En växande 
känsla av otrygghet, en integrationspolitik som fungerar 
dåligt och en ökad klyvning mellan stad och land. När 
vissa partier vill dra i nödbromsen, så vill jag fortsätta 
framåt med lösningar som skapar förutsättningar för en 
bättre morgondag. En integration som leder till jobb och 
gemenskap, satsningar på att stärka polisen som gör 
oss tryggare för många generationer framöver. En politik 
som skapar bra förutsättningar i hela landet. Jag vill föra 
integrationen, tryggheten och landsbygden framåt! 

Kommunalråd, 24 år

För mig är det viktigt med en levande landsbygd, att samma 
förutsättningar finns på landsbygden som i staden. Det 
ska gå att arbetspendla för dem som bor på landsbygden. 
Bredband och fungerande mobilnät är andra saker som ska 
fungera och som gör att landsbygdens företag kan utvecklas 
och överleva. Jag vill arbeta för en ökad trygghet i hela 
landet, det behövs fler synliga poliser. Vi måste också göra 
polisyrket mer attraktivt så vi attraherar nya till yrket och får 
befintliga poliser att stannar kvar. Sverige är bra på mycket 
och tillsammans kan vi på nytt göra vårt land fantastiskt!

Affärsutvecklare, 48 år
2. Fredrik Jönsson, Svalöv

3. Annette Linander, Eslöv

Ensamstående mamma med fötterna på jorden. Brinner för 
demokratifrågor och alla människors lika rätt och värde. Vi 
ser att klyftorna i Sverige ökar, inte bara inkomstmässigt 
utan även geografiskt-, kunskaps- och rättighetsmässigt. 
Människor har inte samma förutsättningar beroende på var 
man bor, vilken utbildning man har, om man kan svenska eller 
om man kan hantera de nya digitala verktygen. Klyvningen 
av Sverige och Skåne måste stoppas! I Skåne ska alla känna 
att man har möjlighet att bidra till vår gemensamma välfärd 
och kunna leva ett gott liv med likartade förutsättningar.

Verksamhetsutvecklare,  47 år

Dina riksdagskandidater
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I Skåne har vi på många sätt en 
vård i världsklass. Men inte på alla. 
Vårdköerna är alldeles för långa, 
personalen går på knäna och det finns 
för lite tid till personliga möten med 
läkare.

Vi behöver satsa på den nära vården. 
Vårdcentralerna är grundbulten 
i sjukvården och behöver tydliga 
satsningar för att stärkas. Det är de 
som ska vara den första vägen in i 
den skånska sjukvården för dig som 
patient. För att lyckas med detta måste 
tillgängligheten till vårdcentralerna öka. 
Där du som patient ska få möjlighet till 
en fast läkarkontakt. Vi slår också vakt 
om valfriheten inom vården. Du ska få 
den bästa vården oavsett om vem som 
driver den. 

Drabbas du av psykisk ohälsa tycker 
vi det är viktigt att du ska kunna få 
snabb och professionell hjälp. Här 
fyller vårdcentralerna en viktig roll 
att ge ett första stöd. Men det är inte 
allt. Psykiatrin behöver också bli mer 
tillgänglig, framförallt för barn och 
unga. När det är barn som mår dåligt 
är det extra viktigt att de snabbt kan 
få hjälp.

Var du än bor i Skåne ska vården vara 
jämlik, tillgänglig och nära.

Centerpartiet vill att fler ska ha tillgång 
till tåg och buss för att kunna ta sig 
till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter. 
Det är avgörande för att man ska 
kunna bo var man vill i Skåne. Därför 
behöver vi satsa på kollektivtrafiken 
i Skåne. Oavsett var du bor, ska 
kollektivtrafiken finnas nära till hands. 

Vi vill sätta fart på kollektivtrafiken. 
Därför måste Region Skåne pressa 
Trafikverket att lösa de problem som 
finns på järnvägarna i Skåne. År av 
signalfel måste få ett slut, det måste 
gå att lita på att tågen kommer fram i 
tid. Då håller det inte att staten smiter 
ifrån sitt ansvar.

En bra kollektivtrafik för Skåne framåt. 
Centerpartiet vill sätta fart på ett 
rundare Skåne, där fler får tillgång till 
tåg och buss. Det behövs för att det 
ska gå att leva och bo var man vill i 
Skåne. För oss i Centerpartiet är det 
viktigt och naturligt att hela Skåne ska 
kunna utvecklas. Vi måste arbeta för 
att minska tudelningen mellan delarna 
i vår region. Därför går vi till val för 
viktiga satsningar på en utbyggd 
kollektivtrafik för alla, i hela Skåne.

Nära vård 
för Skåne framåt!

kollektivtrafik 
för Skåne framåt!
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1. Annette Linander, Flyinge

I Skåne har vi en fantastisk vård som räddar liv. Är sjukdomen eller 
traumat livshotande gör personalen allt för att rädda dig. Men det 
är alltför långa köer till den vård som vi är beroende av för att ha 
möjlighet att leva ett gott liv, kunna arbeta eller klara utbildningen – 
tillgängligheten till planerad vård måste öka. Målet är en köfri vård.

47 år, Verksamhetsutvecklare

Dina regionkandidater

2. Lennart Pettersson, Svalöv

Jag kommer att arbeta för att hela Skåne går framåt. Bland annat en 
köfri sjukvård och tandvård. En bra och fungerande kollektivtrafik. 
Kultur på nära håll i hela vår region. En hållbar utveckling som tar 
hänsyn till miljön. Utveckling på landsbygden och i synnerhet bland 
de gröna näringarna med fokus på mat och livsmedel samt fler 
forsknings- och innovationsföretag.

66 år, Pensionär

3. Mattias Horrdin, Lund

Tillgänglighet och teknikutveckling är viktiga områden för mig, gärna 
i kombination. Sjukvården ska ta till sig de digitala lösningar som 
utvecklas och använda dessa i den dagliga verksamheten. Detta för 
att se till att resurserna används på rätt sätt. Jag vill också se en 
satsning på små självkörande elbussar i städerna.

39 år, Organisatör

4. Hanna Ershytt, Höör

Jag bor i Höör, i mitten av Skåne, och vet hur viktigt det är med 
fungerande tåg och bussar för en fungerande vardag. Det här vill 
jag arbeta med att förbättra i hela Skåne. För att skapa ett rundare 
Skåne oavsett gles- eller tättbebyggt område. Vården måste finnas 
nära och vara tillgänglig oavsett ålder och bostadsort både rent 
fysiskt eller via lättanvända e-tjänster.

44 år, Ekologisk ekonom

5. Sven Svederberg, Sankt Ibb

Jag vill utveckla en stark primärvård med en husläkare som du själv 
valt och en vårdkedja med tillgängliga specialister när du behöver. 
Som allmänläkare i Skåne med erfarenhet från 10 olika landsting så 
vet jag och kan jämföra. Hemma bygger jag för förnybar energi och 
en hållbar miljö. Detta med det långsiktiga målet att bli oberoende av 
energi från andra.

71 år, Läkare
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valfrihet 
för höör framåt!

Hela Höörs kommun ska framåt! Vi i Centerpartiet tror på varje människas rätt 
och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att besluten ska 
fattas så nära dig som möjligt - om möjligt hemma vid ditt köksbord. Möjligheten 
att styra och påverka ditt liv ska gälla hela livet och därför vill vi behålla 
valfriheten av förskola och skola, och utöka valfriheten inom äldreomsorgen.

För att bevara god standard inom skola och omsorg, men på sikt också kunna 
stärka den, behöver vi bli fler invånare i kommunen. Därför vill Centerpartiet 
prioritera bostadsbyggandet. Det ska finnas olika typer av bostäder och det ska 
vara möjligt att bo i byarna med tillgång till kommunal service. Förskolor och 
fritids ska finnas i alla delar av kommunen, då det underlättar för föräldrarna att 
få ihop livspusslet. Centerpartiet vill också värna skolorna i byarna.

Det är självklart för Centerpartiet att ha en god ekonomi i kommunen. De 
resurser vi har ska användas på bästa sätt, så att vi får ut så mycket verksamhet 
som möjligt av dessa medel. Centerpartiet vill lämna över en ekonomiskt hållbar 
kommun till kommande generationer, vilket kommer innebära förändringar i både 
arbetssätt och service. 

I förändringsarbetet är det viktigt att ett helhetsperspektiv genomsyrar arbetet 
inkluderar alla byar och tätorter. Vi behöver ett nytt ledarskap för hela Höörs 
kommun!
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Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande 
• Erbjuda grundskola i både södra, mellersta och norra delarna av kommunen. 
• Bygga fler förskolor i hela kommunen. 
• Ge lärare tid att vara lärare och erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling. 
• Behålla rätten att för ens barn välja skola/förskola, eller pedagogisk inriktning, både i och  

utanför tätorten. 

Vi vill bygga bostäder i hela kommunen 
• Öka bostadsbyggandet till exempel på Höör väster, stationsområdet och Ringsjöbandet. 
• Dra nytta av tågstoppet i Tjörnarp. Utveckla samhället, inte avveckla.
• Öka mängden bostäder i byarna och på landsbygden. 
• Variera utbudet av bostäder; både villor, bostadsrätter och hyreslägenheter behövs.  

Vi vill uppmärksamma de äldre
• Stärka äldrevården genom att bygga fler äldreboenden och ha ett aktivt förebyggande 

hälsoarbete. 
• Utvidga valfriheten till att också gälla utförare av hemtjänsten eller vilket särskilt boende 

du vill bo på. 

Vi vill stärka Höör som företagarkommun 
• Erbjuda mark för företagsetablering, till exempel industriområde norr och i nya områden 

så som Rolsberga. 
• Utveckla kommunens verksamhet till en stödjande hand för företag och organisationer, 

framförallt i myndighetsärenden. 
• Underlätta för mindre och medelstora företag att delta i kommunala upphandlingar, 

genom mer uppdelade upphandlingar. 

Dessutom vill Centerpartiet i Höör också:
• Ge föreningslivet tillgång till samlingslokaler i alla delar av kommunen. 
• Utveckla busstrafiken med fler turer, ökad turtäthet och fler hållplatser på befintliga linjer. 
• Prioritera språkundervisning, möjlighet till egen försörjning och kontakt med 

föreningslivet i integrationsarbetet.  
• Genomgripande ompröva kommunens arbetssätt och service, för att skapa en kommun 

med utvecklingskraft och en ekonomi i balans. 
• Samarbeta med andra kommuner eller organisationer i större utsträckning.
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