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”Höör är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén 
om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för 
boende, fritid och företagande.”  Vision för Höörs kommun; kommunfullmäktige 2013	

Alla	människors	lika	rätt	
och	värde	är	grunden	för	
Centerpartiets	politik.	
Vi	 tror	 på	 varje	 människas	 rätt	 och	 förmåga	 att	 själv	 forma	 sin	 egen	 framtid.	 Det	 är	
därför	 vi	 vill	 att	 makt	 ska	 Jinnas	 så	 nära	 människor	 som	 möjligt	 -	 hemma	 vid	 ditt	
köksbord	 om	 det	 är	 möjligt.	 Det	 är	 därför	 vi	 försvarar	 alla	 människors	 frihet	 från	
förmynderi	och	påtvingad	kollektivism.	Det	är	därför	vi	tror	på	ett	gemensamt	ansvar	att	
ge	alla	människor	möjlighet	att	förverkliga	sina	liv	och	sina	drömmar	för	att	utjämna	de	
orättvisor	som	arv	och	uppväxt	skapat.	Enskilda	individers	förverkligande	av	drömmar	
kommer	 många	 i	 samhället	 till	 del	 i	 form	 av	 olika	 verksamheter,	 företag	 eller	
organisationer.	

Hållbar	utveckling	
För	Centerpartiet	 innefattar	hållbar	utveckling	den	ekologiska,	ekonomiska	och	sociala	
dimensionen.	

Ekologi	
Miljön	är	allt	det	vi	vistas	i	dagligen	och	nattligen:	luften	vi	andas,	vattnet	vi	dricker	och	
maten	 vi	 äter.	 En	 hälsosam	 miljö	 är	 förutsättningen	 för	 ett	 hälsosamt	 liv.	 Höörs	
ovärderliga	 skogar,	 vatten	 och	 hagmarker	 måste	 vårdas	 ömt,	 nu	 och	 för	 kommande	
generationer.		

Giftfri	vardag	
Miljön	är	också	det	vi	har	omkring	oss	inomhus.	Larmen	duggar	tätt	om	kemikalierna	i	
vår	 vardag	 och	 särskilt	 utsatta	 är	 våra	 barn	 och	 personer	 med	 nedsatt	 hälsa.	 Det	 är	
därför	extra	viktigt	att	skolans	och	barn-	och	äldreomsorgens	verksamheter	är	giftfria.	
Här	spelar	 inköpen	av	alla	olika	slag	av	produkter	en	avgörande	roll.	Centerpartiet	vill	
att	 kommunens	 offentliga	 upphandlingar	 av	 såväl	 mat	 och	 förbrukningsvaror	 som	
möbler	och	saker	ska	ske	med	omsorg	om	ekonomi	och	miljö.	

� 	1



Vision	för	Höörs	kommun	2025	 2018-03-

Närodlad	mat	
Maten	 är	 viktig,	 både	 hur	 den	 framställs	 och	 hanteras.	 Centerpartiet	 vill	 se	 hållbart	
producerad	mat	 som	är	 både	 god,	 nyttig	 och	närproducerad.	Det	 är	 positivt	 att	 vi	 har	
gårdsbutiker	här	i	Höör,	såväl	för	oss	bofasta	som	för	alla	våra	besökare.	Vi	ser	gärna	att	
gårdsbutikerna	växer	och	att	det	etableras	ännu	Jler	gårdsbutiker	inom	kommunen.		

Vatten	och	vattendrag	
Vatten	är	viktigt	som	livsmedel,	för	förströelse,	för	träning	och	livsrum	för	vattenlevande	
organismer.	 Centerpartiet	 vill	 fortsätta	 förbättringen	 av	 tillståndet	 i	 Ringsjöarna.	
UtJiskningen	 av	 vitJisk	 har	 varit	 en	 viktig	 insats	 med	 gott	 resultat.	 Arbetet	 med	 att	
minska	 övergödningen	 av	 Ringsjöarna	 ska	 fortsätta.	 Här	 behövs	 det	 förstärkning	 av	
resurser	för	att	hitta	var	näringsläckaget	kommer	från.	Ringsjön	ska	vara	badbar!	
Centerpartiet	 värnar	 om	 våra	 lokala	 vattentäkter	 och	 vill	 att	 vattenskyddsområdena	
verkligen	 skyddas.	 Förbättringar	 och	 utbyggnader	 av	 det	 gemensamma	 vatten-	 och	
avloppsledningsnätet	med	tillhörande	reningsverk	är	viktigt.	Underhållet	av	nätet	måste	
också	 kontinuerligt	 följas	 upp	 så	 att	 investeringarna	 kan	 lämnas	 över	 i	 gott	 skick	 till	
kommande	generation.	
Centerpartiet	vill	att	hela	kommunen	ska	ha	en	effektiv	avfallshantering,	utformad	så	att	
den	 bidrar	 till	 en	 minimering	 av	 mängden	 avfall.	 Det	 avfall	 som	 ändå	 uppstår	 ska	
återanvändas	och	i	andra	hand	återvinnas	så	lång	det	är	möjligt.	

Klimatberedskap	
Det	 är	 viktigt	 att	 hela	 Höörs	 kommun	 har	 en	 fungerande	 beredskap	 i	 kristider.	
Klimatplanen	 är	 en	 bra	 utgångspunkt	 för	 att	 kunna	möta	 klimatförändringarna	 på	 ett	
bra	sätt.	När	svåra	händelser	drabbar	vårt	samhälle,	som	till	exempel	stora	stormar	med	
alla	dess	 följder,	ska	 fungerande	handlingsplaner	och	rutiner	 Jinnas	på	plats	så	att	rätt	
insatser	 snabbt	 kan	 göras	 och	 allmänheten	 informeras.	 Centerpartiet	 vill	 se	 ett	 bra	
samarbete	med	myndigheter	 och	 organisationer	 på	 andra	 platser,	 något	 som	oftast	 är	
avgörande	för	hur	bra	man	klarar	av	den	här	typen	av	händelser.	

Småskalig	energiproduktion	
En	 viktig	 del	 i	 klimatarbetet	 är	 användningen	 av	 energi.	 Förutom	 effektivare	
energianvändning	vill	vi	i	Centerpartiet	se	en	utbyggnad	av	småskalig	energiproduktion	i	
kommunen.	Energiproduktion	baserad	på	sol,	vind,	vatten	och	biogas.	Enkla	regler	och	
kort	handläggning	ska	underlätta	utbyggnaden	av	detta.	
Centerpartiet	vill	se	en	utveckling	av	värmeverket,	som	drivs	och	ska	fortsätta	drivas	av	
förnybara	 bränslen.	 Fjärrvärmenätet	 är	 en	 viktig	 småskalig	 infrastruktur	 vars	
användning	ska	utvecklas	i	takt	med	tiden.	
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Socialt	
Respekt	för	människor	
Människor	kan	drabbas	hårt	och	oförskyllt	av	socialt	dåliga	betingelser.	Personer	som	av	
ekonomiska,	 fysiska,	 psykiska	 eller	 andra	 skäl	 möter	 svårigheter	 i	 livet	 ska	 med	
kommunens	hjälp	stödjas	för	att	kunna	försörja	sig	på	egen	hand	och	ges	möjligheter	att	
delta	i	samhällets	gemenskap.	Stöd	och	hjälp	skall	ges	i	ett	tidigt	skede.	Det	är	viktigt	att	
personer	i	kontakt	med	kommunen	känner	sig	förstådda	och	bemötta	på	ett	värdigt	sätt	
och	möts	av	en	ärlig	långsiktig	omsorg	som	utgår	från	vad	just	den	personen	behöver.		

Åtgärder	mot	missbruk	
Alkohol,	tobak,	narkotika	och	andra	stimulansmedel	sprider	sig	allt	lägre	ner	i	åldrarna.	
Detta	 är	 ett	 stort	 samhällsproblem	 som	 kräver	 information	 och	 upplysning.	
Centerpartiet	 anser	 att	 en	 bra	 är	 kommunens	 fältverksamhet	 i	 samarbete	med	 ideella	
organisationer.	Det	är	viktigt	att	kommunen	stödjer	och	uppmuntrar	de	som	vill	frigöra	
sig	från	missbruket,	via	direkta	insatser	eller	via	föreningar.	Det	förebyggande	arbete	är	
A	och	O	för	att	komma	till	rätta	med	drogproblemet.	Centerpartiet	vill	ha	ett	totalstopp	
för	alla	former	av	droger	både	utom-	och	inomhus	där	ungdomar	vistas.	

Tryggt	boende	
Särskilda	boenden	med	god	personaltäthet	ska	Jinnas	att	tillgå	i	kommunen	för	de	som	
behöver.	Gifta	 och	 sammanboende	 ska	 ges	möjlighet	 att	 fortsätta	bo	 tillsammans	 även	
om	en	eller	båda	behöver	den	omsorg	som	ett	särskilt	boende	kan	ge.	Den	som	känner	
behov	av	trygghetsboende	ska	kunna	erbjudas	detta.		
Alla	som	valt	att	bosätta	sig	 i	vår	kommun	ska	ha	 tak	över	huvudet	 från	 första	natten.	
Metoden	’Bostad	först’	är	något	vi	i	Centerpartiet	vill	tillämpa,	följt	av	annan	hjälp	som	
kan	behövas	för	personen	att	ska	kunna	försörja	sig	själv.	

Ekonomi		
Hållbar	kommun	
Vikten	av	en	god	ekonomi	i	kommunen	är	självklar	för	Centerpartiet.	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.	Detta	är	grundläggande	principer	i	Centerpartiets	ideologi.	Vi	vill	inte	ta	ut	
högre	skatter	eller	avgifter	av	våra	medborgare	än	nödvändigt	för	att	forma	det	samhälle	
vi	beskriver	här.	En	ekonomiskt	hållbar	kommun	förutsätter	samverkan	på	olika	sätt	för	
att	ge	en	god	service	till	de	som	behöver.	Samverkan	sker	både	lokalt	med	civilsamhället	
och	med	de	omgivande	kommunerna.	

Företagande	och	Närodlade	jobb	
Centerpartiet	 vill	 se	 en	 blomstrande	 entreprenörskommun,	 där	 det	 går	 att	 bedriva	
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verksamhet	i	hela	kommunen.	 	En	politik	som	bejakar	entreprenörskap	gör	det	möjligt	
för	 människor	 att	 förverkliga	 sina	 drömmar.	 Det	 är	 den	 enskilda	 människans	
initiativkraft,	 företagsamhet	 och	 ansvarskänsla	 som	 är	 grunden	 för	 ekonomiska	
framsteg.	 Det	 är	 enskilda	 människor	 som	 startar,	 driver	 och	 utvecklar	 företagen	 som	
skapar	jobben	i	vår	kommun.	
Tomtmark,	 uppkoppling	 och	 service	 som	 post-	 och	 bankfunktioner	 är	 viktiga	
förutsättningar	för	ett	rikt	 företagsliv,	även	utanför	tätorten.	Industritomter	ska	snabbt	
ställas	i	ordning	efter	att	de	sålts	och	verksamheter	ska	bedrivas	utan	att	miljöförstöring	
sker.		
I	 en	 blomstrande	 entreprenörskommun	 Jinns	 också	 goda	 möjligheter	 för	 unga	 att	 få	
feriejobb	 på	 hemmaplan.	 Vi	 i	 Centerpartiet	 ser	 det	 som	 värdefullt	 att	 företag	 och	
kommun	gemensamt	ger	unga	chansen	att	under	sommarmånaderna	tidigt	 få	 in	en	fot	
på	arbetsmarknaden	och	skaffa	sig	erfarenheter	och	kontakter.	

Gröna	näringar	
Konkurrenskraftiga	 gröna	 näringar	 och	 miljösmarta	 tätorter	 är	 nyckeln	 till	 hållbar	
utveckling	 i	 Höörs	 kommun.	 Lantbruket	 och	 skogsbruket	 kan	 tillsammans	med	 andra	
landsbygdsföretag	bygga	vidare	på	en	turistnäring	som	ger	avgörande	arbetstillfällen.	
Centerpartiet	 vill	 att	 det	 i	 alla	 delar	 av	 kommunen	 ska	 Jinnas	 ett	 aktivt	 jord-	 och	
skogsbruk	som	utvecklas	på	ett	hållbart	sätt	och	i	god	harmoni	med	natur,	kulturmiljöer	
och	 fritidsintressen.	 I	 Höör,	 till	 skillnad	 från	 i	många	 av	 Skånes	 kommuner,	 Jinns	 god	
tillgång	på	”allemansrättslig	mark”.	För	att	denna	tillgänglighet	ska	kunna	utvecklas	och	
även	fortsatt	erbjuda	ett	rikt	och	omväxlande	landskap	krävs	ett	aktivt	och	lönsamt	jord-	
och	skogsbruk	med	djur.	

Närodlade	beslut	
Centerpartiet	ser	det	som	viktigt	att	de	som	närmast	berörs	av	beslut	kommer	till	 tals	
när	 de	 ska	 fattas.	 När	 det	 gäller	 företagandet	 är	 Företagarföreningen	 och	 LRF:s	
kommungrupp	 viktiga	 intressenter	 som	 vi	 vill	 lätt	 ska	 kunna	 göra	 sin	 röst	 hörd	 som	
remissinstans	inför	beslut	som	rör	deras	intresseområden.	
Centerpartiet	 vill	 att	 offentlig	 upphandling	 även	 ska	 vara	 en	 lokal	 angelägenhet	 som	
stimulerar	det	lokala	företagandet.	Kommunens	former	för	inköp	och	investeringar	ska	
vara	 utformade	 så	 att	 de	 öppnar	 för	 företagarna	 i	Höör	 att	 delta.	 Vi	 vill	 se	 uppdelade	
upphandlingar	 (upp-upp)	 så	 att	 även	 mindre	 företag	 i	 närområdet	 kan	 leverera	 till	
kommunen!	

Attraktiv	boendeort	mitt	i	regionen	
Centerpartiet	vill	att	hela	Höörs	kommun	ska	vara	attraktiv	att	bosätta	sig	i	och	trivsam	
för	oss	som	redan	gjort	det	valet.	Förutsättningar	för	detta	är	god	kvalitet	och	utökat	fritt	
val	 av	 skola	 och	 omsorg,	 tilltalande	 omgivningar	 och	 ett	 brett	 utbud	 av	 fritids-	 och	
kulturaktiviteter	och	service	av	olika	slag.		
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Närodlad	fritid	
Centerpartiet	vill	främja	och	stödja	ett	brett	kultur	och	fritidsliv	i	hela	kommunen	med	
sikte	på	att	göra	aktiviteterna	 lättillgängliga	 för	alla.	Det	ska	 Jinnas	ett	 rikt	kultur-	och	
föreningsliv,	bad-	och	idrottshallar,	kulturhus,	motionsslingor	och	ridstigar.	

Bostäder	
För	oss	i	Centerpartiet	har	en	attraktiv	kommun	ett	blandat	utbud	av	bostäder.	Något	av	
det	viktigaste	för	oss	människor	är	boendet	-	att	huset	och	fastigheten	har	god	standard	
och	att	närmiljön	känns	trygg	och	säker.	Ett	vackert	område	är	attraktivt.	Centerpartiet	
tycker	det	är	viktigt	att	det	Jinns	olika	typer	av	boendeformer;	hyresrätter,	bostadsrätter,	
trygghetsboenden,	olika	former	av	boendekooperativ,	villor	och	gårdar	av	olika	storlek.	
Vi	vill	också	göra	det	möjligt	att	bosätta	sig	i	alla	delar	av	kommunen.	
Med	ett	blandat	utbud	av	bostäder	 till	 rimliga	kostnader	 Jinns	det	också	möjlighet	 för	
alla	att	få	ett	eget	hem;	från	den	som	ska	sätta	sitt	första	egna	bo	till	den	som	känner	att	
krafterna	 snart	 är	 slut.	 Centerpartiet	 vill	 att	 standarden	 ses	 över	 när	 det	 gäller	
hyresrätter,	 så	 att	 hyran	 blir	 rimlig	 även	 i	 nybyggen.	 Det	 Jinns	 många	 lösningar	 på	
compact	living,	med	material-	och	utrustningsval	som	kan	passa	både	för	yngre	och	för	
äldre.	

Närodlad	integration	
Höör	och	de	omgivande	byarna	är	på	många	sätt	tilltalande	att	slå	sig	ned	på	för	folk	från	
både	när	och	Jjärran.	Integrationen	fungerar	tack	vare	det	starka	civilsamhället,	i	form	av	
alla	föreningar,	samfund	och	organisationer	som	samverkar	med	offentliga	sektorn;	både	
kommunen	 och	 staten	 -	 som	 är	 representerad	 lokalt	 genom	 arbetsförmedlingen	 och	
försäkringskassan.	 Relationen	 mellan	 kommunen	 och	 staten	 har	 förenklats,	 när	 det	
gäller	integrationen	av	de	som	Jlyttar	in	från	Jjärran,	sedan	staten	ger	full	kompensation	
till	kommunen	-	och	alla	övriga	kommuner.	

Stöd	vid	behov	
Trygghetslarm,	hemsjukvård	och	hemtjänst	ska	göra	det	möjligt	att	bo	kvar	i	sitt	hem	så	
länge	man	själv	känner	sig	bekväm	och	trivs	med	det.	När	den	egna	bostaden	inte	längre	
fungerar	eller	när	en	själv	vill	byta	boende	ska	det	Jinnas	tillgång	till	ekonomiskt	rimliga	
hyresrätter	alt	trygghetsboenden,	och	vid	behov	även	särskilda	boenden.	
Människor	med	olika	 former	av	 funktionsnedsättning	ska	också	 Jinna	det	attraktivt	att	
bo	 eller	 bo	 kvar	 i	 vår	 kommun.	 Vardagslivet	 ska	 fungera	 såväl	 hemma	 som	 när	 man	
deltar	 i	 övriga	 samhällslivet	 på	 olika	 sätt.	 Även	 allergier	 och	 elöverkänslighet	 ska	 tas	
hänsyn	till	som	en	funktionsnedsättning.	Funktionsnedsättningar	ska	också	Jinnas	med	i	
planeringen	av	vårt	samhälle	Höörs	kommun.	

Närodlad	service	
Centerpartiet	 värnar	 om	 tillgången	 till	 offentlig	 service	 som	 sjuk-	 och	 tandvård	 inom	
kommunen.	Minst	en	vårdcentral	och	tandvårdsmottagning	ska	Jinnas	för	att	ta	emot	de	
som	behöver	hjälp	och	omvårdnad.	Hälso-	och	sjukvården	ska	ge	människor	trygghet	på	
lika	villkor	oavsett	funktionsnedsättning,	ålder,	bostadsort	eller	inkomst.	
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Centerpartiet	vill	också	betona	vikten	av	ett	värdigt	bemötande	mot	både	de	som	söker	
vård	och	deras	anhöriga.	Äldre	ska	få	möta	ett	bekant	ansikte	när	hemtjänsten	kommer	
på	besök,	oavsett	om	omsorgen	sker	i	kommunal	eller	privat	regi.	Vi	vill	därför	satsa	på	
att	förbättra	löner	och	arbetsvillkor	för	att	minska	personalomsättningen	i	hemtjänsten.	

Digital	kommunikation	
Det	är	viktigt	att	den	digitala	kommunikationen	fungerar.	Att	ha	tillgång	till	bra	telefon-	
och	datakommunikation	 är	helt	 avgörande	 för	privatpersoner,	 och	 för	 att	 företag	 skall	
kunna	 existera	 och	 utvecklas.	 Centerpartiet	 vill	 bygga	 ut	 Jibernätet	 i	 kommunen	 i	
samverkan	med	intressenter	på	området.	Fibernätet	ska	ha	sådana	ägandeformer	att	det	
kan	 hållas	 öppet	 för	 alla	 operatörer.	 Både	 data-	 och	 teletraJiken	 ska	 fungera	 i	 hela	
kommunen.	

Närodlad	trygghet	
Räddningstjänst	är	en	viktig	del	av	tryggheten	och	en	välfungerande	räddningstjänst	är	
avgörande	 för	 att	 klara	 av	 svåra	 akuta	 händelser.	 Vi	 i	 Centerpartiet	 ser	 ett	 samarbete	
med	andra	kommuners	räddningstjänster	som	nödvändigt	för	att	kunna	upprätthålla	en	
god	kvalitet	i	verksamheten	i	Höörs	kommun.	Räddningsvärnen	i	Gudmuntorp	och	Norra	
Rörum	är	viktiga	för	god	kvalitet	och	lokal	närvaro	i	hela	kommunen.	Centerpartiet	ser	
det	 förebyggande	 arbetet	 som	extra	 angeläget	 –	 det	 bästa	 är	 ju	 om	en	 allvarlig	 olycka	
eller	 skada	 aldrig	 inträffar!	 I	 det	 arbetet	 har	 räddningstjänsten	 en	 viktig	 uppgift	 i	 att	
informera	 och	 utbilda	 genom	 att	 besöka	 förskolor,	 skolor	 och	 äldreboenden,	 ideella	
föreningar	samt	Jinnas	med	på	till	exempel	marknader	och	festivaler.	
Centerpartiet	ser	det	som	självklart	med	lokalt	förankrad	polis,	vilket	för	oss	innebär	en	
öppen	lokal	polisstation	samt	daglig	närvaro	av	poliser	inom	kommunen.	Polisen	arbetar	
i	 nära	 samarbete	 med	 andra	 aktörer	 när	 det	 behövs	 för	 att	 komma	 till	 rätta	 med	
problematiska	situationer,	för	enskilda	eller	lokalsamhället.		

Kommunikationer	som	förenklar	livet	
Enkelt	att	pendla	
Fysiska	 kommunikationer,	 att	 förJlytta	 sig	 från	 en	 plats	 till	 en	 annan,	 kan	 ske	 på	 Jlera	
olika	sätt:	man	går,	cyklar,	tar	buss,	tåg	eller	bil	för	att	komma	till	den	plats	dit	man	skall.	
För	att	resan	ska	ske	så	säkert	och	enkelt	som	möjligt,	och	helst	på	kortast	möjliga	tid,	är	
det	viktigt	att	t	ex	tåg-	och	busstidtabellerna	är	stämmer	med	varandra	så	det	inte	blir	
för	mycket	 väntetid.	Det	 är	 också	 viktigt	 att	 tidtabeller,	 biljett-	 och	bokningssystem	är	
enkla	så	att	alla	människor	oavsett	ålder	eller	funktionsnedsättning	kan	använda	dessa	
färdsätt.	 Centerpartiet	 vill	 även	 ha	 rejäla	 pendlarparkeringar	 vid	 knutpunkter,	 till	
exempel	vid	tågstationerna.		
KollektivtraJiken	ligger	Centerpartiet	varmt	om	hjärtat	och	vi	ser	tåget	som	en	väsentlig	
livsnerv	för	kommunen	och	dess	utveckling.	Vi	ser	med	glädje	att	vårt	arbete	för	att	 få	
tågstopp	 i	Tjörnarp	äntligen	burit	 frukt.	Nästa	steg	är	 för	oss	att	 stötta	den	utveckling	
som	 nu	 är	 möjlig	 för	 Tjörnarps	 samhälle	 och	 byarna	 runt	 omkring.	 Möjligheten	 att	
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snabbt	 kunna	 ta	 sig	 norrut	 till	 t	 ex	Hässleholm	 och	Kristianstad	 eller	 söderut	 till	 t	 ex	
Lund	och	Malmö	gör	området	än	mer	attraktivt	för	inJlyttning.	
En	utbyggnad	av	järnvägsspåren	är	nödvändig	för	en	smidigare	och	snabbare	tågtraJik.	
Det	är	viktigt	att	det	görs	med	så	små	ingrepp	som	möjligt,	för	att	undvika	att	människor	
upplever	fysiska	barriärer	i	sin	tillvaro.	
Centerpartiet	vill	även	se	kollektivtraJik	 i	resten	av	kommunen.	Det	är	viktigt	att	knyta	
ihop	orterna	och	att	busstraJik	kompletterar	och	passar	med	tågen.	Både	arbetspendling	
och	 fritidsresande	 ska	 prioriteras	 vid	 planeringen	 av	 kollektivtraJiken.	 Det	 ska	 vara	
möjligt	att	ta	bussen	hem	till	både	Norra	Rörum	och	till	Snogeröd	sent	en	kväll,	vardag	
som	helg,	när	man	kommer	med	tåg	från	Kristianstad	eller	Malmö.	Dagens	busslinjer	ska	
utvecklas	genom	att	bland	annat	göra	det	möjligt	att	enkelt	ta	sig	till	viktiga	hållpunkter	
som	 Jeppavallen,	 järnvägsstationerna	 och	 biblioteket,	 med	 Sportcentrum	 i	 nära	
anslutning.	

Säkert	att	cykla	
Det	 är	 viktigt	 att	 kunna	 gå	 och	 cykla	 på	 ett	 säkert	 och	 enkelt	 sätt	 inom	 och	 mellan	
tätorterna	och	byarna.	Barn	och	ungdomar	ska	kunna	ta	sig	säkert	till	och	från	skolan.		
Vi	vill	arbeta	för	att	göra	vardagslivet	lite	smidigare	och	lättare	för	oss	i	Höörs	kommun.	
Tillgång	 på	 service	 i	 sitt	 närområde	 minskar	 behovet	 av	 att	 transportera	 sig	 längre	
sträckor	 till	 affären,	 frisören	 och	 vårdinrättningar.	 Cyklande	 bör	 uppmuntras	 när	man	
skall	ta	sig	kortare	sträckor	för	att	minska	biltraJiken.		
Kommunen	 har	 tagit	 fram	 en	 gång-	 och	 cykelplan	 med	 utökat	 gång-	 och	 cykelvägnät	
inom	 kommunen,	 något	 som	 vi	 från	 Centerpartiet	 har	 varit	 mycket	 pådrivande	 i.	
Centerpartiet	prioriterar	en	gång-	och	cykelväg	mellan	Snogeröd	och	Gudmuntorpsskola,	
samt	en	planskild	överfart	för	gående	och	cyklister	vid	Korsaröd.	

Små	och	stora	vägar	
När	 det	 gäller	 det	 större	 vägnätet	 och	 delar	 av	 det	 mindre	 inom	 kommunen	 ser	
Centerpartiet	 att	 vi	 som	 lokala	 företrädare	 har	 en	 viktig	 roll	 för	 att	 påverka	 de	
företrädare	för	TraJikverket	som	är	ansvariga	för	väghållningen.	
Många	 enskilda	 vägar	 i	 kommunen	 drivs	 av	 engagerade	 samfällighetsföreningar	
(vägföreningar)	och	dessa	vill	Centerpartiet	stötta	i	sitt	arbete.	Andelen	bidrag	till	dessa	
vägar	 ska	 vara	 rättvist	 både	 för	 de	 som	 får	 statligt	 bidrag	 och	 de	 som	 bara	 får	 från	
kommunen.	

Bilar	och	lastbilar	
När	 det	 gäller	 den	 tunga	 traJiken	 vill	 Centerpartiet	 att	 riksväg	 23	 stängs	 för	
genomfartstraJik.	Den	tunga	traJiken	som	enbart	passerar	kommunen	utan	något	ärende	
ska	köra	utanför	tätorten	Höör.		
Tillgången	 till	 bil	 är	 för	 många	 Höörsbor	 en	 förutsättning	 för	 att	 få	 vardagslivet	 att	
fungera.	 Då	 är	 det	 viktigt	 att	 utbudet	 av	 drivmedel	 är	 så	 varierat	 som	 möjligt	 i	
kommunen,	 samt	 att	 behovet	 av	 en	 andrabil	 i	 hushållet	 minskas.	 En	 öppen	 offentlig	
bilpool	är	en	lösning	som	mycket	väl	passar	för	Höör	i	det	avseendet!	
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Höör	-	en	del	av	kunskapsregionen	
Närodlad	valfrihet	
Höörs	kommun	har	en	unik	tillgång	på	varierad	barnomsorg	och	grundskola.	Här	Jinns	
olika	 driftsformer	 och	 olika	 pedagogiska	 inriktningar	 för	 barn	 i	 alla	 åldrar.	 Denna	
mångfald	vill	Centerpartiet	slå	vakt	om	och	utveckla	ytterligare.	Föräldrar	och	barn	ska	
kunna	välja	den	barnomsorgsform	och	skola	som	passar	dem	bäst.	
Centerpartiet	 anser	 att	 privata	 och	 kommunala	 verksamheter	 inom	 barnomsorg	 och	
skola	ska	ha	samma	förutsättningar	att	utvecklas	och	verka	i	Höörs	kommun.	De	privata	
verksamheterna,	oavsett	huvudman	och	pedagogik,	tillför	skolväsendet	i	Höörs	kommun	
en	unik	dimension.		
Förskolan,	som	började	som	daghem	–	ett	hem	för	våra	barn	att	vara	i	under	dagen	–	kan	
det	 uttryckas	 Jinare?	 När	 föräldrar	 måste	 ägna	 sig	 åt	 sin	 försörjning	 Jinns	 detta	 för	
barnen.	En	trygg	miljö	där	det	känns	bra	som	förstagångsförälder	att	för	första	gången	
lämna	bort	sin	lilla	ettåring,	som	mest	vistats	i	hemmiljö	tidigare.	Visst	är	det	en	förskola	
med	en	pedagogisk	inriktning,	men	som	ju	fortsätter	den	pedagogiska	verksamhet	som	
hittills	i	barnets	liv	ägt	rum	hemma.	Precis	som	hemma	får	barnen	fortsätta	att	lära	sig	
vad	som	är	rätt	och	fel	i	samspelet	med	medmänniskor,	de	är	bara	några	Jler	än	hemma!	
Precis	 som	 hemma	 får	 barnen	 kunskap	 om	 vardagens	 rutiner	 och	 sysslor,	 och	 lär	 sig	
därigenom	allt	det	grundläggande	inför	det	fortsatta	livet	i	vårt	gemensamma	samhälle.	
Vardagen	inkluderar	färger,	former,	mängder,	fysikaliska	tillstånd,	mängder	av	nyanserat	
språk,	 känsloyttringar,	 varierande	 väder	 och	 aktiviteter	 –	 allt	 det	 som	 Jinns	
sammanfattat	i	läroplanen.	
Förskola	kan	också	Jinnas	i	pedagogens	eget	hem,	som	de	generöst	öppnar	dörren	till	för	
Jlera	 barn.	 Förskola	 i	 hemmet	 tillhör	 mångfalden	 av	 förskoleformer	 som	 vi	 i	
Centerpartiet	värnar	om,	och	som	uppskattas	av	många	barn	och	föräldrar.	

Förskolepeng	
Centerpartiet	vill,	som	ett	alternativ	till	förskolan,	införa	en	kommunal	förskolepeng	som	
följer	 barnet	 oavsett	 om	 föräldern	 väljer	 kommunal	 eller	 privat	 förskola	 eller	 att	 själv	
vara	hemma	med	sitt	barn.	Förskolepengen	ska	motsvara	kommunens	faktiska	kostnad	
per	barn	i	kommunal	barnomsorg.	

Läsa,	skriva	och	räkna	
I	 ett	 samhälle	där	 livslångt	 lärande	är	 en	 grundbult	utgör	 förskola	och	 skola	 ett	 av	de	
viktigaste	 områdena	 i	 samhällsbyggandet.	 Centerpartiet	 förespråkar	 de	 mindre	
skolenheternas	värde	och	vill	på	olika	sätt	skapa	underlag	och	förutsättningar	för	dessa	
och	 bygdeskolorna	 att	 fortleva.	 Skolor	 och	 förskoleverksamhet	 i	 Tjörnarp	 och	
Gudmuntorp	ska	vara	kvar	och	utvecklas!	
Centerpartiet	 vill	 att	 skolan	 ska	 ge	 alla	 elever	 en	 varaktig	 grund	 av	 kunskaper	 och	
färdigheter	så	de	utvecklas	till	harmoniska	och	ansvarstagande	människor.	Förmågan	att	

� 	8



Vision	för	Höörs	kommun	2025	 2018-03-

tänka	 fritt	och	kreativt	utgör	 tillsammans	med	grundläggande	 färdigheter	grunden	 för	
god	 livskvalitet	 och	 demokrati	 –	 och	 ingen	 elev	 ska	 gå	 ut	 grundskolan	 utan	 att	 kunna	
läsa,	skriva	eller	räkna!	
För	att	uppnå	det	här	anser	vi	i	Centerpartiet	att	skolan	i	än	högre	grad	måste	anpassas	
till	 varje	 individ.	Vi	 vill	 till	 exempel	 ge	elever	 som	av	olika	anledningar	 inte	 tar	 till	 sig	
skolans	ordinarie	undervisning	ska	ges	möjlighet	till	en	form	av	lärlingsutbildning	från	
och	med	årskurs	sju.	

Livslångt	lärande	
Centerpartiet	anser	att	en	god	tillgång	till	kommunal	vuxenutbildning	är	viktig	nu	när	vi	
lever	 i	 ett	 kunskapssamhälle.	 Vuxenutbildningen	 måste	 vara	 Jlexibel,	 så	 att	 den	 kan	
anpassas	 i	 takt	med	 förändringarna	 i	 samhället	 i	 övrigt.	 En	bra	 vuxenutbildning	 är	 en	
viktig	förutsättning	för	ett	samhälle	med	livslångt	lärande.	Centerpartiet	betonar	vikten	
av	att	stödja	studieförbunden	som	ett	viktigt	inslag	och	komplement	till	det	kommunala	
utbildningsutbudet.	

Närodlad	kultur	
För	 att	 få	möjlighet	 att	 förverkliga	 sitt	 liv	 och	 sina	drömmar	behövs	 sammanhang	där	
den	 egna	 kreativiteten	 kan	 utvecklas	 –	 där	 möjligheten	 att	 växa	 som	människa	 Jinns	
inom	många	olika	områden.	Centerpartiet	 ser	kulturen	 som	en	viktig	byggsten	 i	detta,	
vid	 sidan	 av	 all	 annan	 fritids-	 och	 föreningsverksamhet	 som	 du	 läser	 mer	 om	 under	
avsnittet	”Attraktiv	boendeort	mitt	 i	regionen”.	Centerpartiet	ser	kulturupplevelser	som	
en	 grundläggande	 del	 av	 människors	 självförverkligande	 och	 delaktighet	 i	 samhället,	
vilket	ständigt	utvecklas	i	våra	möten	med	varandra.	
Särskilt	viktig	är	barn-	och	ungdomskulturen	eftersom	det	är	där	drömmarna	väcks	och	
formas,	och	möjligheten	att	växa	som	människa	är	så	stor.	Det	ska	Jinnas	en	plats	för	alla	
barn	och	unga	i	Höörs	kulturliv,	både	som	utövare	och	upplevare!	Centerpartiet	vill	att	
den	 kommunala	 musikskolan	 skall	 fortsätta	 att	 utvecklas	 som	 kulturskola	 med	 både	
dans	och	teater	tillsammans	med	musiken.	

Föreningsliv	och	bibliotek	
Centerpartiet	värnar	om	det	rika	kulturella	föreningsliv	som	Jinns	runt	om	i	kommunen	
med	 bland	 annat	 musikföreningar,	 föreläsarföreningar,	 teaterföreningar	 och	 körer	 av	
olika	slag.	Viktiga	aktörer	i	detta,	som	behöver	stöd	på	olika	sätt	från	det	gemensamma,	
är	 studieförbunden	 och	 kulturföreningarna.	 Verksamheten	 i	 kulturkvarteret	
Berggrenska	gården	och	kulturhuset	Anders	är	en	grundbult	i	Höörs	rika	kulturliv.	Den	
ska	fortsätta	att	utvecklas	med	både	teater,	Jilm,	konserter	och	utställningar.	
Biblioteken	är	viktiga	för	att	bygga	och	förverkliga	drömmar.	Centerpartiet	vill	se	en	väl	
utbyggd	biblioteksverksamhet	både	på	huvudbiblioteket	och	i	Jilialerna.	Biblioteken	ska	
vara	 en	 viktig	mötesplats	 där	 vi	 även	 kan	 dela	 tankar	 och	 upplevelser	med	 varandra.	
Biblioteket	 som	 en	 viktig	 mötesplats	 ska	 gälla	 både	 huvudbiblioteket	 och	 samtliga	
Jilialer.	 Lokalerna	 ska	 vara	 lättillgängliga	 för	 alla	 åldrar	 och	 funktionsnedsättningar.	
Utbudet	av	media	ska	också	vara	brett	med	tal-	och	e-böcker,	datorer,	Jilm	och	muntliga	
föredrag.	
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Mötesplatser	
Det	är	 i	mötet	mellan	människor	underbara	saker	händer.	Mötesplatser	kan	vara	både	
virtuella	 och	 fysiska,	 men	 det	 fysiska	 mötet	 ska	 inte	 underskattas	 bara	 för	 att	 andra	
möjligheter	Jinns.		

Närodlade	möten	
Centerpartiet	 vill	 göra	 det	 möjligt	 för	 folk	 att	 enkelt	 träffas	 på	 olika	 platser	 i	 vår	
kommun,	och	med	det	klimat	vi	har	så	krävs	det	 inomhuslokaler.	Vår	gamla	mötesrätt,	
som	många	dör	för	att	erövra	runt	om	i	världen,	är	här	inte	mycket	värd	utan	en	behaglig	
plats	 att	 ses	 på.	 Lokaler	 behövs	 också	 för	 att	mötas	 kring	 och	 utöva	 en	 hobby/idrott.	
Centerpartiet	 vill	 att	 mötesplatser/möteslokaler/idrottslokaler	 (allaktivitetshus)	 för	
föreningar	 och	 sammanslutningar	 av	 olika	 slag	 ska	 Jinnas	 att	 tillgå	 i	 alla	 delar	 av	
kommunen	till	ett	rimligt	pris.		

Närodlade	upplevelser	
Vår	kommun	är	också	en	viktig	 regional	mötesplats,	med	sin	placering	mitt	 i	 regionen	
och	med	så	goda	kommunikationer.	Centerpartiet	vill	se	till	att	vår	bygd	är	attraktiv	för	
turister	från	både	när	och	Jjärran.	För	besökare	vill	Centerpartiet	att	det	ska	Jinnas	god	
och	spännande	mat,	trevliga	boenden	och	minnesvärda	upplevelser	att	ta	del	av,	med	allt	
från	kulturella	upplevelser	till	njutningsfulla	utfärder	i	vår	natur.	
Centerpartiet	 ser	 som	 särskilt	 viktiga	 resmål	 i	 Höör	 Skånes	 djurpark,	 Bosjökloster,	
Skånes	Mitt,	museiverksamheten	i	Berggrenska	gården,	Frostavallen,	Dagstorpsområdet,	
ringugnen	 i	 Tjörnarp,	 Stenskogen,	 Orupsområdet	 och	 Skolmuseet,	 med	 Åkersberg,	
Ringsjö	värdshus	och	Gästgiveriet	som	hållpunkter.	

Naturens	möjligheter	
Glädje	och	nytta	
Höörs	kommun	har	underbar	natur	av	många	olika	slag,	vilket	ger	en	rik	möjlighet	till	ett	
aktivt	 friluftsliv.	 Det	 är	 viktigt	 såväl	 för	 den	 fysiska	 hälsan	 som	 för	 det	 psykiska	
välmåendet.	Naturen	 i	 vår	 kommun	har	 stora	 skönhetsvärden	 som	måste	 bevaras	 och	
skyddas	 för	 framtiden.	Till	stora	delar	är	det	de	enskilda	markägarnas	skötsel	av	skog,	
ängs-	 och	 hagmarker	 som	 ger	 den	 här	 möjligheten	 till	 glädje	 och	 nytta	 till	 så	 många	
boende	och	besökare.	Centerpartiet	ser	de	enskilda	markägarnas	skötsel	som	en	mycket	
viktig	 naturvårdande	 insats.	 Historiska	 landskaps-och	 odlingsmiljöer	 som	 till	 exempel	
Stenskogsområdet	ska	bevaras.	

För	alla	
Centerpartiet	vill	ha	inbjudande	badplatser	vid	våra	sjöar	och	vandringsleder	tillgängliga	
för	alla,	även	för	boende	och	besökare	med	funktionsnedsättningar.
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