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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. Lars Hansson, Helsingborg

Jag står för en hållbar, jämställd och grön region. Därför måste vi ha 
en infrastruktur som tillgodoser allas behov. Bra vård och omsorg i 
hela Skåne och mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i alla 
åldrar. Vi behöver ett tryggare Skåne och en ökad Öresundspolitik. En 
röst på mig innebär ett nytt ledarskap som för Skåne framåt.

Tulltjänsteman, 63 år

Dina regionkandidater

2. Ebba Krumlinde, Båstad

Jag vill engagera mig i regionpolitiken för att skapa fler möjligheter. 
Dels driva regionens utvecklingsfrågor så att Skåne blir det naturliga 
valet för företag i Öresundsregionen. Genom att aktivt arbeta med 
innovation och digitalisering kan vi tillhandahålla en trygg och 
nära vård men också samhällsfunktioner och kultur i världsklass. 
Dessutom ska kulturen finnas i hela Skåne.

Fil. mag. i mänskliga rättigheter, 41 år

3. Ann Hörnebrant-Sturesson, Vejbystrand

Jag arbetar för att forskning ska komma till nytta för samhället 
och vår vardag. Jag kommer att driva på för åtgärder som minskar 
psykisk ohälsa bland våra yngre, då vi inte kan acceptera köer på ett 
år i vårt moderna samhälle. Jag kommer även arbeta för att äldre 
multisjuka ska ha rätt vård baserat på rätt diagnos, vilket kräver 
större samverkan mellan vårdaktörer.

F.d företagare, 67 år

4. Ingela Lärkevie, Örkelljunga

Jag bor i Örkelljunga Kommun. Jag brinner för människan i största 
allmänhet men för de svaga i samhället i synnerhet. Den nära och 
tillgängliga vården och tandvården är centrala frågor för mig, liksom 
möjligheten till välfungerande kollektivtrafik i hela Skåne!

Enhetschef, 35 år

5. Oktai Gholami, Helsingborg

Här i Skåne är många oroliga över långa köer och otillräcklig vård. 
Därför är det viktigaste av allt att vården fungerar i hela Skåne. 
Oavsett vem man är, vilken bakgrund man har eller vilket språk man 
talar. Kollektivtrafiken måste även bli bättre och gå i tid. På så sätt 
ökas möjligheterna till arbete, skapar trygghet och bidrar till ett grön 
utveckling.

Student, 23 år
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framtidstro 
för Bjuv framåt!

Vi vill stärka människors möjlighet att bo, leva, arbeta och driva företag i alla 
delar av kommunen. Företagen ska ges förutsättningar att bidra till framtidstro 
i kommunen, därför ska de ges utökade möjligheter att delta i kommunala 
upphandlingar. Maten som serveras i de offentliga köken ska vara närproducerad. 
Dessutom vill vi öka tryggheten genom bättre samarbete mellan föräldrar, skola, 
sociala myndigheter och polis. På så sätt får vi en ökad framtidstro och närodlad 
politik som för Bjuv framåt. 

Skola och barnomsorg
• Alla barn ska få en bra start i livet. Vi sätter fokus på tidiga insatser i både 

förskola och skola
• Mindre grupper i förskolan och färre elever i klasserna
• Förbättring av miljön i skolmatsalarna
• Skolan skall präglas av ordning och reda, studiero och nolltolerans mot 

kränkningar

Vård och omsorg
• Utveckling av olika boendeformer vilket möjliggör valfrihet av boende i trygga 

och sociala miljöer
• Ökat stöd och hjälp till de som vårdar sina anhöriga
• Erbjuda personer över 80 år plats på senior-/trygghetsboende
• Bygga senior-/trygghetsboende i Bjuv och Ekeby
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Näringsliv och bostäder 
• Snabba och enkla beslutsvägar för befintliga och nyetablerade företag
• Underlätta ungdomars väg in i arbetslivet genom till exempel 

lärlingsutbildning samt lärlings- och praktikplatser
• Tomter med färdiga detaljplaner för villor och flerfamiljsbostäder skall finnas i 

alla kommundelar
• Blandad bebyggelse i områden med både högre och lägre byggnation

Ekonomi
• Största möjliga kostnadseffektivitet ska gälla för kommunen
• Tydliga verksamhetsmål
• Långsiktiga investeringsplaner
• RUT- och ROT-avdragen ska behållas

Kultur och fritid
• Främja mångfalden i hela kommunen genom att stärka ideella organisationer 

och föreningslivet
• Väl utbyggd biblioteksverksamhet där lokalerna även kan användas för olika 

arrangemang
• Främja aktiviteter där man kan ta del av vår vackra natur

Miljö och hållbarhet
• Hushållning av våra naturresurser och ett hållbarhetstänk ska genomsyra all 

kommunal verksamhet
• Kommunens olika transporter ska till större del utföras med elbilar
• Flera laddstolpar till elbilar, som kan utnyttjas av såväl kommunens som 

allmänhetens fordon
• Tillgänglighetsanpassa vår utemiljö så att alla kan njuta av vår vackra natur
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