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Inledning-bakgrund. 

 
         Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas 
           rätt och förmåga att själva forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makten ska finnas 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. 

           

           Närodlad politik innebär närhet till beslut och att kunna påverka sin egen vardag, det handlar också 

           om en grön, social och jordnära liberalism.        

 

           Vårt samhälle står inför stora utmaningar att hantera. Det handlar b.la om Miljö och klimat 

           förändringar. Integration, att alla känner sig som en del i samhället. Att skapa arbete och 

           tillväxt för att därigenom få ökade resurser att finansiera vår gemensamma välfärd. Höörs kommun 

           är inget undantag utan vi påverkas också av dessa utmaningar och förändringar. Under de senare 

           åren har den ekonomiska situationen för kommunen försämrats, främst under fjolåret. Det är flera 

           faktorer som ligger bakom varför kommunen har hamnat i den situationen som vi står idag. 

           B.la fler barn som gör att behovet av förskoleplatser har ökat och att barnen vistas en längre tid på 

           förskolan än tidigare. Ett ökat behov av hemtjänst och fler äldreboende platser. Detta är den största 

           förklaringen till den försämrade ekonomin. Kommunen valde två delar att hantera situationen på, 

           dels att höja skatten och att samtidigt också bespara/rationalisera i verksamheterna. 

           Ekonomin kommer i än större grad att vara i fokus under nästa mandatperiod. Centerpartiet har 

           drivit på för att göra en genomlysning av kommunens alla verksamheter för att därigenom se hur vi 

           kan bli effektivare i kommunens arbete och hitta nya sätt att arbeta på. 

           

 

           

 
Hela kommunen skall leva. 

 
             Byggande av fler bostäder i hela kommunens är avgörande för kommunens utveckling och 

             upprätthållande av servicenivå. Företag har en nyckelroll i samhället, det är viktigt att 

             kommunen har ett öppet och stödjande bemötande till medborgare och företag. Att det finns 

             markområden tillgängliga till företagsetablering. Underlätta för mindre och medelstora företag att 

             deltaga i kommunala upphandlingar, inte minst viktigt för det lokala näringslivet. Jord, skog och 

             turistnäringen skapar nyttor som lokalt producerade livsmedel, öppet landskap, skogsprodukter 

             och arbetstillfällen inte minst inom turistnäringen. Detta bidrager till en levande kommun. 

             Kollektivtrafiken måste utvecklas med fler turer och ökad turtäthet. Arbetet med att minska 

             gifterna i samhället måste fortsätta. T.ex., när kommunen gör inköp och upphandlingar av varor, 

             tjänster och entreprenader. Det kan också handla om information till medborgare, företag och 

             organisationer. 

 

 

 

• Ökat bostadsbyggande 
• Uppdelad upphandling 

• Lösningsorienterad myndighetsroll 

• Utveckla turistnäringen 

• Markområde till företagsetablering 

• Utveckla tåg och busstrafiken 

• Stärka gröna näringarna 

• Giftfri natur 



 

 

 

Ökad trygghet 
 
 

Polisens aktiva och fysiska närvaro i kommunen är oerhört viktig för att förebygga, förhindra och 

klara upp brott. Detta leder till att skapa en ökad trygghet. Samarbetet mellan polis och kommun är 

viktigt, inte minst i det förebyggande arbetet - som måste prioriteras. 

Stort fokus måste läggas på att skapa balans i kommunens ekonomi. Det kommer att innebära 

förändringar i arbetssätt och i servicen som tillhandahålls. I förändringsarbetet är det viktigt att ett 

helhetsperspektiv genomsyrar arbetet, både verksamhetsmässigt och att alla byar och delar i vår 

kommun blir tillgodosedda. Vi tror också på ett ökat samarbete med andra kommuner eller mot 

näringslivet och föreningar för att därigenom kunna upprätthålla och stärka kompetensen inom 

kommunen samt hålla nere kostnadsutvecklingen. Denna ekonomiska situation kommer att 

innebära förändringar i den servis kommunen kan ge till oss medborgare.                 

Behovet av fler trygghets- och äldreboende platser är stort. Arbetet med att bygga fler boenden är 

igång, viktig att detta arbete fortskrider och inte bromsas upp. Centerpartiet vill att mer fokus läggs 

på det förebyggande arbetet generellt. T.ex. för äldre att förhindra en olycka eller lindra en skada är 

alltid att föredra, inte minst i livskvalité. Därför tycker vi att mer fokus skall läggas på tidiga 

insatser, det kan t.ex. handla om olika typer av hjälpmedel eller rådgivning inom livsstilsfrågor. 

Vårdcentralerna är grunden i vårdkedjan, det är viktigt med en nära och tillgängliga vård. 

Samspelet mellan Region och Kommun är oerhört viktigt för att den enskilde inte skall komma i 

kläm mellan de båda huvudmännen, därför är det viktigt att samarbetet utvecklas inte minst när 

kommunen ska ta ett större ansvar i vårdkedjan framöver när det nya hälso-  och sjukvårdsavtalet är 

fullt utvecklat. 

 

 

 

• Fler trygghets och äldreboenden 

• Aktiv och fysiskt närvarande polis 

• Kommunal budget i balans 

• Förebyggande äldrevården 

• Närhet till vården 

 

 

Ökad gemenskap 
 

             För att öka gemenskapen är det viktigt att kommunen som en av nyckelaktörerna, tar ett ansvar för 

             det lokala integrationsarbetet. Vi vill se att detta sker genom ökade möjligheter till 

             språkundervisning och hjälp till bostad samt egen försörjning för att den enskilde individen lättare 

             och snabbare ska komma in i samhället. Centerpartiet vill även se en ökad gemenskap inom 

             skolan. Vi vill att skolor och förskolor inom nuvarande orter ska värnas och ges möjlighet till att 

             utvecklas. Skolan ska förbereda eleven för vuxenlivet, därför är ett fokus på kunskap centralt, men 

             även skolans roll i att stödja de elever som har det svårt i skolarbetet.   

 

              

  

        .    Integrationsarbetet är avgörande 
• Skolans fokus ska ligga på kunskap 

• Elever som har svårt i skolarbetet ska fångas upp tidigt 



• Tillgänglighet till skolor i hela kommunen 

 

  

Rätten att välja. 

 
              Rätten att välja är en hörnsten i centerpartiets ideologi som vi stärkt värnar. Individen och familjen 
              ska ha en större möjlighet att styra och påverka sina liv, hela livet igenom. Föräldrar ska kunna 

              välja på kommunal eller privat barnomsorg och även vara hemma med sitt lilla barn. 

              Kommuninvånare skall kunna välja att bo i byarna utan att drabbas av sämre kommunal service. 

              Barn ska kunna gå i skolor i byarna. Givetvis ska äldre ha samma valfrihet som yngre och kunna 

              välja sin omsorg själva. Centerpartiet i Höör vill göra detta genom. 

 

 

 

• Att få barnomsorgspeng som följer barnet motsvarande kommunens kostnad 

• Att det finns förskolor och skolor i och utanför tätorten 

• Att kommunen är positiv till friskolor med olika pedagogik 

• Att utöka kollektivtrafiken med fler turer och ökad turtäthet i hela kommunen 

• Att äldre ska få rätt att välja utförare av omvårdnadstjänsterna och särskilt boende. 

 

 


