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Vi vill ge kraft åt dig  
som lever och verkar i Höganäs 
 
Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser vi i Centerpartiet positivt 
på Höganäs framtid. Här finns en varm och välkomnande befolkning, 
innovation, utveckling och entreprenörskap. Men vi vill mer! Vi vet att 
nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid.  

Vår mission 
Centerpartiet finns till för att driva Höganäs mot en plats där du ska 
känna trygghet och samhörighet oavsett i vilket skede du är i livet. Vi vill 
ge människor möjlighet att ha makt i vardagsfrågor; ta ansvar både för 
sig själv och för andra. Tillsammans motverkar vi populism/extremism 
och värnar vårt demokratiska samhälle.  
 
Vi vill måna om att  
Höganäs är en miljökommun 
i framkant som stolt lyfter 
fram landsbygden, både som 
ekologisk odlingsmark och 
som rekreationsyta. De små 
byarna ska stärkas utifrån 
sina lokala särdrag och 
Höganäs tätort ska utvecklas 
som en attraktiv huvudort 
med förstklassig service och  
som en kulturell mötesplats. 



 3 

 

 
 

 
Delar av styrelsen och 
kandidater till 
kommunfullmäktige från 
Centerpartiet i Höganäs 
2022. 
 
 
 
 
 
 

 

Under 2022–2026 kommer vi att arbeta för dig: 
 

Du som har bildat familj  
- barnomsorg och service 
 

Du som är ung  
- skolor och fritidsaktiviteter 
 

Du som är mitt i livet  
- företagande och kultur 
 

Du som har behov av omvårdnad  
- omsorg utifrån dina behov och önskemål 
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Du som har bildat familj  
- barnomsorg  
och service 

 
Vi vill att du som redan bor 
eller önskar att bo här kan 
hitta ditt favorit-boende och 
att du som har bildat familj 
vet att barnomsorgen ger 
dig trygghet och flexibilitet. 
Det ska vara möjligt att leva 
hållbart genom bra 
kommunikationer, nära 
service och upplevelser samt 
tillgång till lokal-producerad 
mat.  
 
Bostäder 
I hela Höganäs kommun ska 
det byggas egna hem, 
bostadsrätter och 
hyresrätter som möter behoven från förstagångsköpare, barnfamiljer 
och äldre. För att undvika nybyggnation på god åkermark krävs en god 
stadsplanering med anpassad förtätning som bibehåller nuvarande 
samhällens karaktär. Högre byggnation anpassas till de miljöer där det är 
lämpligt estetiskt, ekologiskt och ekonomiskt. Höganäs tätort ska 
utvecklas för att få bättre underlag för handel och service till nytta för 
hela kommunen.  
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Vi vill förbättra möjligheterna att använda ekonomibyggnader på 
landsbygden för boende och näringsverksamhet och undersöka 
möjligheten till fler odlingslotter på allmänna grönytor. 
 
Förskolor 
Förskolor ska ge barnen en trygg och stimulerande miljö. Vi vill att det 
ska vara nära till förskolan och att det ska finnas valfrihet och olika 
inriktningar.  
 
Möjlighet till vård 
Vårdmöjligheter ska etableras i Jonstorp på distriktssköterske-
mottagning alternativt genom ett mobilt vårdteam som kan täcka upp 
på flera orter. 
 
Det goda vattnet 
Vatten är avgörande för möjligheterna att kunna leva och verka i 
kommunen. Vi vill öka investeringarna i VA-nätet, bygga ut det 
kommunala avloppsnätet på landsbygden, utveckla reservkapacitet till 
dagens vattenförsörjning samt påskynda arbetet med erosionsskydd 
utmed delar av vår kust. 
 
Satsning på förnyelsebar energi 
Vi vill att solcellsanläggningar ska installeras i nybyggda fastigheter och 
om möjligt utöka etablering i befintliga fastigheter. Vi vill bygga ut de 
publika laddningsmöjligheterna för fler elfordon och trygga elnätet i 
kommunen så att det klarar effektbehovet när allt fler laddar vid sin 
bostad. 
 
Ingen fossilbaserad plast 
Kommunen ska vara en förebild i att undvika fossilbaserad plast.  
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Du som är ung - skolor och 

fritidsaktiviteter 
Du som är ung ska veta att våra skolor ger dig kunskaper som gör att du 
kan göra bra val inför framtiden och att det i kommunen finns möjlighet 
till aktiviteter på din fritid.  
 
Skolorna ska vara en trygg och lugn 
miljö med pedagoger som anpassar 
sin undervisning efter varje elevs 
utveckling och förmåga. De använder 
läromedel, fysiska böcker såväl som 
digitala verktyg där behov föreligger. 
Högpresterande såväl som elever med 
olika behov ska utmanas för att nå 
sina mål. 
 
Vi vill  
 

• öka fokus på skolornas 
likvärdighet för att säkerställa 
att eleverna lämnar 
respektive skolform med 
likartade kunskaper och 
förmågor  

• förstärka med 
specialpedagoger för att kunna sätta in stöd 

• få in fler vuxna i skolan som kan avlasta pedagogerna med att 
erbjuda läxhjälp, men också med exempelvis rastaktiviteter, 
friluftsdagar och som trygghetsvärdar. 
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Trygg i trafiken 
En säker trafikmiljö är väsentlig för dig som går och cyklar. Vi vill stärka 
trafikutbildningen, se över möjligheten att använda den gamla 
trafikskolan för yngre i Jonstorp och ta initiativ för ett digitalt verktyg för 
trafikkunskap i Höganäs kommun. 
 
Självklart har alla barn rätt till säker och trygg väg till och från skolan. 
Skolskjuts ska erbjudas när den faktiska färdvägen är över två kilometer.  
 
Lokalproducerad mat 
Skolmaten ska vara smakrikt tillagad från lokalproducerade livsmedel. 
 
Toleransresorna 
För att öka förståelsen för och toleransen av olikheter, och som ett led i 
den demokratiska utvecklingen och mognaden, vill vi att toleransresorna 
genomförs.  
 
Gymnasiet 
Vi vill öka Kullagymnasiets konkurrenskraft genom internationell 
inriktning på programmen och möjligheter att utvecklas inom din 
specialidrott. Vi vill också se över möjligheterna för program som utgår 
från Kullabygdens naturliga förutsättningar. Skolan ska tillsammans med 
näringslivet kunna erbjuda inriktningar som ligger i linje med företagens 
behov av kvalificerade medarbetare. Samarbeten med universitet och 
högskolor är prioriterade.  
 
Fritid 
Kommunen ska stimulera till ett brett föreningsliv i kommunen. Vi vill 
särskilt verka för ridskoleverksamhet för att stärka den långsiktiga 
hästverksamheten i kommunen.  
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Du som är mitt i livet  
- företagande och kultur 
 

Allt fler företag väljer att etablera sig i vår kommun och allt fler 
människor väljer att göra Höganäs till sin hemvist. Företagande är 
grunden för bra samhällsservice och vi vill också skapa förut-sättningar 
för att du har en attraktiv omgivning med friluftsaktiviteter och kultur 
som ger stimulans åt alla sinnen. 
 
Bra företagsklimat 
Kommunen ska kännetecknas av ett expansivt näringsliv med mycket 
småföretagande och aktiv besöksnäring. Det ska genom god service i 

kommunen vara enkelt att starta och 
driva företag och kommunen ska 
aktivt arbeta för att underlätta för 
rekrytering och kompetensutveckling 
av arbetskraft.  
 
Gårdsförsäljning av vin och öl  
Vi vill att kommunens vingårdar och 
mikrobryggerier får möjlighet till 
gårdsförsäljning av egenproducerat 
vin och öl. 
 
Lantbruk och trädgårdsnäring 
Lantbruks- och trädgårdsnäringen 
behöver få bättre förutsättningar för 
att verka och utvecklas bland annat 
för att säkra möjligheterna till 
självförsörjning. 
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Vi vill 
 

• Att den kommunala 
upphandlingen har som 
mål att öka inköpen av 
lokalproducerade 
livsmedel.  

• Värna åkermarken, hålla 
landskapet öppet och öka 
självförsörjningen av 
livsmedel. 

• Utveckla Kullaberg som 
besöksmål på ett hållbart 
sätt. 

 
 
 
 

 
 
Infrastruktur för hela kommunen 
För att enkelt kunna komma till 
arbete, bostad och fritids-aktiviteter krävs en genomtänkt och 
välutvecklad infrastruktur för kommunikationerna. Dagens och 
morgondagens transportleder är viktiga för pendlare, kollektivtrafiken 
och näringslivet samt har stor betydelse för kommunens utveckling. 
Vägarna ska vara trygga och säkra för alla.  
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Vi vill 
 

• Öka tillgänglighet och trafiksäkerhet på väg 111 och väg 
112. 

• Säkra trafikmiljön genom hastighetsdämpande åtgärder, 
exempelvis farthinder av olika slag och digital skyltning, 
inte minst i tätbebyggda områden. 

• Bygga ut säkra cykel- och promenadvägar. Bland annat vill 
vi prioritera en ökad trafiksäkerhet vid väg 1386 med en 
cykelbana mellan Jonstorp och Hjälmshult. 

• Erbjuda fler sittmöjligheter längs promenadvägarna för 
vila, samvaro och njutning. 

• Utreda möjligheter för fler flexlinjer - lokal kollektivtrafik - 
för att knyta samman kommunens byar och ge 
möjligheter för ökad tillgänglighet till butiker, vård, fritids- 
och kulturaktiviteter. 

• Återuppta planeringen av projektet Vege tågstation för 
nära tillgång till tågtrafik med förbättrade 
kommunikationer i kommunen och avlastat vägnät. En 
tågstation ger också nya möjligheter att utveckla 
kommunens östra del. 

 

Kulturarv 
Vi vill medverka till ökade förutsättningar för föreningar och stiftelser 
som verkar för att bevara natur- och kulturvärden såsom sjöfart, 
gruvdrift, hembygdsgårdar, möllor, idrottshistoria och keramikbygden. 
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Kultur och fritid 
Kultur ger kraft åt varje människa. Ett 
nytt kulturhus är under planering i 
Höganäs och vi vill fortsätta med att 
utveckla och upprusta befintliga 
bibliotek / kulturhus i hela kommunen. 
Vi vill utreda möjligheterna att öppna 
upp skolorna kvällstid för att 
föreningslivet ska ha tillgång till 
aktivitetslokaler i hela kommunen. 
 
Hamnarna ser vi som en naturlig 
mötesplats för fritidsaktiviteter, vilket 
vi vill ska vara tydligt i kommunens 
planering. 
 

 
Logistik kring parkeringar vid 
sportcenter och ishall 
Logistiken kring våra idrottsanläggningar måste bli bättre och mer 
anpassad efter behoven av tillgänglighet för alla, inte minst 
funktionshindrade.  

 
Stadskärnan 
Vi vill ha ett levande centrum där människors basbehov prioriteras och 
ett varierat utbud för kommuninvånarna erbjuds. För detta krävs god 
tillgänglighet med parkeringsmöjligheter och kollektivtrafik. Vi vill stå för 
en attraktiv och hållbar miljö. 
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Du som har behov av 
omvårdnad - omsorg utifrån dina 

behov och önskemål 
 
Kommunen ska vara ledande inom 
vård och omsorg och erbjuda 
trygghetsboenden i alla 
kommundelar.  
 
Kommunen ska arbeta med 
förebyggande insatser som ger fler 
äldre en ökad livskvalitet, bättre hälsa 
och som samtidigt ger 
samhällsvinster. 
 

Utan en välutbildad och motiverad 
personal kan vi inte bedriva en trygg 
och säker omsorg. Kompetens- och 
teknikutveckling ska kontinuerligt 
genomföras för att allt fler ska kunna 
vidareutvecklas i sitt yrke. 

 
Vi vill satsa på att underlätta för digital utveckling och välfärdsteknik 
inom vård och omsorg. Den digitala utvecklingen ger nya möjligheter att 
göra vården och omsorgen mer tillgänglig, effektiv och säker samt 
innebär att många äldre kan bo kvar hemma och få en tryggare vardag i 
sina egna hem. 
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Vi vill 
 
• Utveckla den goda vården för vårdtagare med demenssjukdomar.  
• Skapa möjligheter för yngre och äldre att mötas naturligt och även 

prova digitala lösningar för givande möten. 
• Möta upp den allt mer krävande sjukvården som kommer att ske i 

kommunens regi på korttidsboende, på Särskilt boende för äldre 
(SÄBO) och i hemmen. 
 

Psykisk ohälsa 
Vi vill uppmärksamma och 
förebygga psykisk ohälsa 
genom kompetensutveckling av 
personal, bättre information 
och samarbeten. 
 
Lokalproducerad mat Maten 
ska sättas i fokus. Liksom yngre 
i skolan ska äldre kunna äta mat 
som är producerad lokalt och 
där både odlarens och 
kökspersonalens kompetens tas 
till vara. 
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Trygghet är viktigt för alla 

I dag lever människor, unga som 
äldre, med en upplevd otrygghet 
som påverkar deras liv. Så ska det 
inte vara! Varje människa ska ges 
kraft att leva sitt liv fullt ut. Ingen ska 
behöva känna sig begränsad på 
grund av rädslan att utsättas för 
brott. Du ska kunna känna dig trygg 
såväl i ditt hem som i det offentliga 
rummet.  

Vi vill skapa ett brett möte i 
kommunen med Socialförvaltning, 
BRÅ, Polis, Skola, Fastighetsägare 
och Kriminalvård för att skapa en 
samsyn på politisk nivå kring 
problemformulering och 
åtgärdsprogram för ett tryggare 
samhälle. Höganäs ska vara 
kommunen i landet som hanterar 
ungdomsproblem i tidig ålder för 
att skapa förutsättningar för att ungdomar kommer in rätt i samhället. 
 
Allaktivitetshus för trivsel och trygghet 
Ett allaktivitetshus ska etableras för trivsel och trygghet hos både yngre 
och äldre. Vid sidan av riktade kampanjer i skolor och fritidsmiljöer ska 
allaktivitetshuset utgöra en del i att stärka det förebyggande arbetet 
mot missbruk av droger, alkohol och tobak.  



 15 

Vi vill ställa krav på ett trygghetsperspektiv i samhällsplanering och fysisk 
byggnation. Kommunen ska även arbeta för att öka tryggheten på alla 
offentliga platser.  
 
Förebyggande Räddningstjänst 
Räddningstjänsten ska finnas som en lokal aktör och ha en närhet till 
våra företagare och kommuninvånare. Förutom att vara en utryckande 
verksamhet ska Räddningstjänsten fortsätta arbeta med förebyggande 
aktiviteter för en ökad trygghet i kommunen. 
 
Hjälp ideella krafterna att hjälpa 
Vi uppskattar alla ideella krafter som bidrar till inkludering och ökad 
trygghet i samhället och vi vill verka för utökat stöd till deras möjligheter 
att göra insatser. 
 
Beredskap vid kriser 
Både pandemin och kriget i Ukraina 
påminner oss om vikten att bygga ett 
demokratiskt samhälle tillsammans. Vi 
vill stärka demokratin genom en bra 
skola och inkluderande fritids- och 
kulturaktiviteter. Vi vill möjliggöra för 
människor att mötas och utbyta 
erfarenheter. Ideella krafter inom 
föreningar och i samarbete med 
kommunala verksamheter är viktiga och 
vi vill utveckla volontär-verksamheten 
för att bygga samhället och stärka vår 
beredskap. Vi ser ökad självförsörjning 
av livsmedel som en viktig del av vår 
beredskap.  
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www.centerpartiet.se/hoganas 
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