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Hässleholm är en kommun med fantastiska möjligheter. Här bor 
driftiga människor inom företagande och föreningsliv som ger jobb och 
meningsfull fritid till invånarna. I vår kommun finns möjligheter till varierat 
boende, på gårdar, i villor och lägenheter. Vårt geografiska läge ger bra 
kommunikationsmöjligheter, med tåg i alla väderstreck. Oavsett var man 
bor i kommunen ska det vara lätt att resa kollektivt. Kort och gott har vi en 
utgångspunkt som gör att vi kan se framtiden med tillförsikt. 

Vi vill ha en kommun i balans!

Framtiden kräver en stabil politisk grund, och där har vi en tydlig målbild.  
Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser vi positivt på framtiden.
 
Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar 
framtid i Hässleholms kommun.

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på 
människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. 
Det är så vi tillsammans får hela kommunen att växa.

Läs mer på www.centerpartiet.se/hassleholm



VI SER HELA KOMMUNEN
I vårt Hässleholm får alla samma möjligheter oavsett var i kommunen man 
bor. Invånarna ska känna sig både trygga och stolta över att bo, arbeta 
eller driva företag i kommunen. 

Detta vill vi:  
• Kommunen ska se till att det finns kommunikationer och färdtjänst 

som fungerar i hela kommunen.
• Bussen ska stanna i småorter.
• Vägar och trottoarer ska underhållas.
• Det ska finnas ett sammanhållet cykelvägnät.
• Det ska byggas ut fiber i hela kommunen.
• Fritt wifi i Hässleholm och i våra kransorter.
• Gator och torg ska hållas rena, upplysta och trygga.
• Lokalpoliser ska vara synliga i hela kommunen.
• Det ska finnas förskolor och skolor där barnen bor.
• Ge anhörigvårdare möjlighet till avlastning på hemorten.



FÖRETAGANDE GER JOBB
Företagande är en grundförutsättning för nya jobb. Därför måste 
jobbskaparna i kommunen få så bra förutsättningar som möjligt. 
Eget arbete ger människor frihet och plats i en gemenskap. 

Detta vill vi:
• Kommunen ska hjälpa de som är långt från arbetsmarknaden genom 

praktik och instegsjobb.
• Uppmärksamma vårt kulturarv för turistnäringen.
• Stadskärnan ska leva och utvecklas med fler små butiker.
• Kommunen ska ha en positiv inställning till företagande och utveckling, 

och underlätta företagande genom minskad byråkrati och snabbare 
handläggning.

• Företagslots ska hjälpa till över myndighetsgränserna.
• Det ska finnas planlagd mark och tomter för nya företag runtom  

i kommunen.
• Kommunen ska starta en årlig företagsmässa.
• Avfarten till det framtida industriområdet Hässleholm Nord ska  

byggas nu.

MENINGSFULL FRITID
Hässleholms kommun är möjligheternas kommun! 
Med ett rikt förenings- och kulturliv får vi alla kraft att återhämtas i vår 
närmiljö. Vi vill utveckla kommunen och dess vackra natur som en attraktiv 
destination för friluftsliv och rekreation. 

Detta vill vi:
• Meröppet på fler bibliotek. 
• Bokbussen ska återinföras.
• Främja ideella initiativ som utvecklar kommunen.
• Det ska finnas fritidsgårdar i varje kransort.
• Nytt badhus på Österås och bevara simhallarna i kransorterna.
• Föreningsstöd ska fördelas rättvist och jämlikt.
• FMCK ska få köra enduro på Hovdalaområdet.
• Stärka Hässleholm som evenemangsort.
• Bygga ett nytt ridhus och utveckla verksamheten.
• Skapa fler ställplatser för husbilar.
• Kommunen ska bevara och stödja Senioren.
• Ge seniorer tillgång till fler sportanläggningar dagtid.
• Erbjuda kultur i omsorgen för alla boende.



GE ALLA MÖJLIGHET ATT UTVECKLAS
Vi vill ge alla människor möjlighet att bestämma över sitt eget liv.  
Att få en vardag som fungerar. Att nå dit man allra helst vill komma 
utifrån sina egna unika förutsättningar. Vi tror på människors rätt att 
bygga en framtid varhelst i Hässleholms kommun.

Detta vill vi:  
• Bevara landsbygdsskolorna.
• Tidig praktik, redan i grundskolan.
• Öka personaltätheten på fritidshemmen.
• Alla invånare ska ha en uppgift, känna sig sedda och bekräftade.
• Kommunen ska stödja frivilligas insatser.
• Effektivisera SFI så nyanlända snabbt lär sig svenska.
• Äldre ska kunna bo kvar på hemorten.
• Äldre ska själva få bestämma om sin hemtjänst.
• Förbättra kontinuiteten i hemtjänsten så äldre slipper möta många 

olika personal.
• Ge omsorgspersonal möjlighet till kompetensutveckling för god 

kvalitet i vård och omsorg.



EN GRÖN KOMMUN MED NÄRODLAD MAT
Hässleholms kommun ska vara i framkant i omställningen till ett hållbart 
samhälle. Vi värnar det öppna landskapet och jord- och skogsbruket som en 
del i denna omställning. Så tar vi ansvar för kommande generationer.

Detta vill vi:
• Förskolan och grundskolan ska ha miljö-, natur- och skogsupplevelser  

för barn och ungdomar.
• Kommunen ska energieffektivisera och producera egen el med fler 

solpaneler på lämpliga tak.
• Minimera utsläpp av läkemedelsrester och mikroplaster.
• Upphandla mer närodlat och lokalproducerat.
• Återkommande servera viltkött på boenden och skolor.
• Kommunen ska vara positiva till jord och skogsbruk.
• Finjasjön ska åter bli en bra badsjö.
• Våra badplatser ska skötas och utvecklas.
• Fortsätta satsa på vandringsleder och upplevelseturism.
• Satsa på Grön rehab inom omsorgen och socialen.

ATTRAKTIVT BOENDE
För att Hässleholms kommun ska kunna fortsätta att växa och utvecklas, 
behöver fler människor ges möjlighet att bosätta sig här.

Vår kommun erbjuder en mångfald av boendemöjligheter som kan passa 
många olika människor. Den styrkan ska vi nyttja för att erbjuda attraktiva 
boenden i alla delar av kommunen. 

Detta vill vi:
• Hässlehem ska bygga billiga hyreslägenheter i samtliga kransorter.
• Bygg studentbostäder.
• Skapa trygghetsboende i kransorterna.
• Det skall finnas ledig och detaljplanelagd mark i alla kommundelar.
• Det skall vara enkelt att köpa mark och bygga hus i kommunen.
• Återuppta arbetet med ovårdade fastigheter.
• Omvandla outnyttjad eller förfallen mark till grönområden.
• Det skall vara nära till kommunikationer, förskola, skola, seniorboende, 

kultur och fritidsanläggningar, oavsett var i kommunen man bor.





Hässleholm

0004 01192

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Anders Edwall, 41 år, Fastighetschef, Hässleholm

2 Anna Pålsson, 50 år, Adjunkt, Hässleholm

3 Kristoffer Manno, 40 år, Verksamhetsutvecklare, Rättelöv

4 Ann-Kristin Johnsson, 70 år, Administratör, Hässleholm

5 Magnus Olsson, 51 år, Företagare, Hässleholm

6 Emil Nilsson, 37 år, Redovisningskonsult, Röke

7 Jonatan Öhrling, 35 år, Företagare, Hästveda

8 Jan Hultgren, 66 år, Verksamhetsutvecklare, Hässleholm

9 Lena Svensson, 63 år, Äldrepedagog, Tyringe

10 Gustaf Karlström, 35 år, Skogstjänsteman, Bjärnum

11 Lars Olsson, 76 år, Pensionär, Hässleholm

12 Arne Persson, 54 år, Företagare, Hässleholm

13 Ingrid Widell, 56 år, Elingenjör, Vittsjö

14 Peder Hermodsson, 53 år, Företagare, Vinslöv

15 Eva Persson, 32 år, Förskollärare, Hässleholm

16 Gustav Persson, 40 år, Lantbrukare, Farstorp

17 Karl-Axel Axelsson, 73 år, Pensionär, Sösdala

18 Agne Nilsson, 80 år, Pensionär, Hästveda

19 Lars-Ivar Ericson, 74 år, Präst, Tyringe

20 Mona Jönsson, 76 år, Pensionär, Sösdala

21 Lisa P Rosenkvist, 50 år, Företagare, Hästveda

22 Göran Jönsson, 82 år, Pensionär, Sösdala

23 Sven Davidsson, 69 år, Skogsbrukare, Lunnahöja

KRYSSA  
DIN 

KANDIDAT!


