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Ny gemensam högstadieskola för hela 
kommunen
Införa gratis kollektivtrafik inom Skåne 
för högstadie- och gymnasieelever
Stötta föreningar i arbetet med att 
skapa träffpunkter för ungdomar
utanför skoltid
Införa aktivitet förebygger för att öka 
barns-och ungdomars deltagande i 
föreningslivet
Införa en fritidsbank för utlåning av 
sport-och fritidsutrustning
Säker cykelväg som förbinder Ekeby, 
Billesholm och Bjuv
Öka kommunens inköp av svenska 
livsmedel till två tredjedelar av
kommunens livsmedelsbudget

Mitt namn är Krister Nilsson och jag har varit aktiv i utbildnings-
nämnden under många år. För att utbildningskvaliteten och 

studieresultaten på högstadiet skall förbättras behövs det 
byggas en ny kommungemensam högstadieskola. Med en ny 
och modern högstadieskola kan vi få lärare som är behöriga 
i det ämne de undervisar i.  En ny gemensam högstadieskola 
kommer dessutom att frigöra lokaler som efter upprustning 

kan användas till låg- och mellanstadieskolor för att undvika 
andra kostsamma lösningar såsom baracker. En gemensam skola 

ger eleverna möjlighet att träffa nya vänner och knyta kontakter 
utanför hembyn.

Mitt namn är Kerstin Persson och jag vill arbeta för att utveckla 
företagandet i kommunen, speciellt sådana som anknyter
till livsmedelsproduktion. Fler företag ger fler arbetsplatser
som gör det möjligt för våra medborgare att arbeta i sin
hemkommun och därmed undvika längre pendling. Jag
kommer att arbeta för att kommunen mer aktivt bjuder

in småföretagare att etablera sig här.

Mitt namn är Nils Nilsson och som tidigare lantbrukare vill jag 
verka för att minska kommunens beroende av importerade 
livsmedel. Bjuv är en av de kommuner i Skåne som är mest 
beroende av livsmedelsproduktion. En ökning av kommunala 
inköp av närproducerade livsmedel skulle visa att de
etableringar som nu är på gång har stöd från Bjuvs kommun. 

Genom att vi köper svenskproducerade livsmedel ökar
möjligheterna för jobb och ekonomisk tillväxt på landsbygden.  

Mitt namn är Rickard Persson och är ny i Centerpartiet i Bjuv. 
Jag är gymnasielärare och vill bidra till att ge våra ungdomar
en meningsfull fritid, genom att hjälpa kommunens föreningar 
att skapa aktiviteter utanför skoltid. Ett sätt att lyckas med 
detta är att tillsammans med ideella organisationer införa
projektet “Aktivitet Förebygger”. Detta är ett projekt som

genom samarbeten mellan skola och föreningsliv ger barn
och unga möjlighet att pröva aktiviteter under skoltid. 

DINA KANDIDATER I
BJUVS KOMMUN

Centerns visioner för nästa
mandatperiod:

Bra åkermark ska användas för att
producera livsmedel, inte exploateras 
till industriområden och bostäder
Vi välkomnar etablering och utveckling 
av små och stora företag
Kommunen bör äga de byggnader 
där långsiktig kommunal verksamhet 
bedrivs
Bygg seniorboende/trygghetsboende i 
Ekeby och Bjuv
Återinföra ett samlat korttidsboende 
för hela kommunen
Införa gratis kollektivtrafik inom Skåne 
för personer över 70 år
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Med hjärta, beslutsamhet och sunt 
förnuft ser Centerpartiet positivt på 
Skånes framtid. Här finns en varm och 
välkomnande befolkning, innovation, 
utveckling och entreprenörskap. 
Men vi vill mer! 

Vi vill att du ska känna dig trygg med att 
du får den bästa vården, att du kan åka 
säkert med kollektivtrafiken och 
att Skåne ska gå först i klimat-
kampen. 

Den bästa vården för 
skåningen 
Digitaliseringen och nya 
arbetssätt är nyckeln för 
att lösa framtidens vård. 
På så vis kan vi göra vården 
tillgänglig för fler. Digitalt när 
det är möjligt, fysiskt när det  
behövs. 

Den bästa sjukvården är den som inte 
behövs. Därför har vi satsat extra mycket 
på primärvården och våra vårdcentraler 
– det kommer vi fortsätta att göra. 

Primärvården måste också bli tillgänglig 
för ännu fler skåningar. Vi vill därför 
förbättra tillgängligheten på våra kvälls- 
och helgmottagningar. 

För Centerpartiet är kvalitet på den vård 
du får viktigare än driftformen den har. 
Du ska kunna välja den bästa vården där 
den passar dig. Därför vill vi också införa 
fritt vårdval inom psykiatrin. 

Hela Skåne ska leva
För att Skåne ska kunna utvecklas som 
en attraktiv plats för både besökare och 
bofasta krävs att vi tar tillvara och värnar 
det som gör regionen unik. 

Oavsett var du bor i Skåne ska du ha 
tillgång till grundläggande service och  
en snabb och säker internetuppkoppling. 

För att kunna bo och verka i hela Skåne 
behövs det en kollektivtrafik som är 
anpassad för skåningens behov. Därför 

kämpar vi för att Skåne ska få 
större tillgång de statliga 

infrastrukturresurserna 
och att underhållet av 
de skånska järnvägarna 
förbättras.

Vi vill också att det 
införs fler flexibla  

lösningar för kollektiv- 
trafiken som komplement 

till tidtabellslagd kollektiv-
trafik. 

Skåne ska leda 
klimatanpassningen
Vi har satt upp som mål att Skåne ska 
vara klimatneutralt år 2030. För att öka 
initiativen och möjligheten att fatta 
beslut som bidrar till ett miljömässigt 
hållbart samhälle vill vi inrätta en 
miljönämnd i Region Skåne.

Fler laddstolpar måste också upprättas 
för att öka möjligheterna för människor 
att välja gröna fordonsalternativ. Region 
Skåne måste gå i spetsen för denna 
omställning och därför bör regionala 
arbetsplatser, pendlarparkeringar, 
vårdcentraler och sjukhus utrustas  
med laddstolpar.

Toppkandidater till
regionvalet för 
Centerpartiet i nordväst
Fr. vänster

Linus Hannedahl, 29 år,
Tjänsteman, Helsingborg

Ann H Sturesson, 71 år,
Pensionär, Ängelholm

Christian Nilsson, 57 år, 
Banktjänsteman, Båstad

Rasmus Waak-Brunkestam, 38 år, 
Säljare/Företagare, Ängelholm

Eva Holm, 57 år,
Marknadsekonom, Helsingborg
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VI VILL MER FÖR
NORDVÄSTRA SKÅNE

FÖR FRIHETENS BÄSTA
Skåne är en fantastisk region med en 
varm och välkomnande befolkning. Här 
finns innovation, utveckling och en 
entreprenörsanda som gör regionen unik. 
Att allt fler väljer att flytta hit är ett bra 
betyg och en bekräftelse på att fler ser 
positivt på Skånes framtid. För mig har 
Skåne en särskild plats i mitt hjärta och 
jag vill vara med för att bygga vår region 
ännu bättre.

Men för att hela Skåne ska
fortsätta att utvecklas finns det
fortfarande mycket att göra.
Centerpartiet kommer fortsätta
arbeta för att alla skåningar ska
ges samma möjligheter – oavsett  
bakgrund, härkomst, religion, sexuell 
läggning, kön eller funktionsvariation.  
Där vi ser våra olikheter som en tillgång 
som berikar vårt samhälle.

Det är också otroligt viktigt
att vi inte lämnar någon utanför. 
I det Sverige som Centerpartiet 
arbetar för är alla välkomna och 
alla är behövda. Det tar för lång 
tid innan de nyanlända har lärt 
sig språket och ges chansen att 
komma i arbete och bli en del av 
lokalsamhället. Många står 
fortfarande på sidlinjen och väntar 
på sitt inhopp. Att motverka utanförskap 
och otrygghet, stärka integrationen,
korta handläggningstider och förbättra
rättssäkerheten är därför mycket viktigt 
och Centerpartiet är garanten för en
migrationspolitik som är en kombination 
av medmänsklighet och ordning
och reda.
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Jonny Cato,
Riksdagskandidat

Skåne län västra

VÅRA FÖRSLAG

Tillåt gårdsförsäljning
Psykiatriambulans i  
hela Skåne
Bygg HH-förbindelsen
Inför fler flexibla 
kollektivtrafiklösningar
Gör vårdyrkena attraktivare 
Alla sjukhusen ska finnas 
kvar och utvecklas

TOPPKANDIDATER TILL RIKSDAGEN 
Jonny Cato, Riksdagsledamot, Helsingborg
Madeleine Atlas, Civilingejör, Harlösa
Emma Järund, Hållbarhetsentreprenör, Helsingborg 
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