
CENTERPARTIET 
 FÖR SÖDERHAMNS BÄSTA

Näringsliv

Under Centerpartiets ledning har kommunen klättrat fyra år i rad i 
Svenskt Näringslivs ranking. Vi står fast vid vårt mål att vara topp 100 
år 2025. Det kan vi endast göra genom ett långsiktigt förtroendeska-
pande arbete tillsammans med våra företag.

Centerpartiet vill:

 skapa bättre dialog med företagen genom att kommunens 
 näringslivsenhet aktivt arbetar med att förstärka sin samordnings 
 roll mot företagarna.

 fortsatt arbeta för att Söderhamn klättrar ytterligare i Svenskt  
 Näringslivs ranking av företagsklimatet.

 utmana upphandlingsregler så att lokala företag främjas.

 införa en funktion som etableringssamordnare. Den ska vara den  
 tydliga kontaktpunkten vid alla företags etableringsfrågor.

 att kommunen tar fram mark och planer för att undvika 
 fördröjningar vid etableringsförfrågningar.

Landsbygdsutveckling

Centerpartiet vill utöka samarbetet med civilsamhället och låta det ta 
större del i sin bygds utveckling. Centerpartiet vill att fler människor 
får möjlighet att bosätta sig på vår vackra landsbygd och det måste 
skapas möjligheter för den att växa i storlek. 

Centerpartiet vill:

 utöka medbestämmandet genom exempelvis lokala 
 utvecklings grupper. 

 främja samarbetet mellan kommunen och det civila samhället  
 genom förenklade kontaktvägar. 

 se fler byggklara områden för bostadshus i hela kommunen. 

Centerpartiet tar ansvar för Söderhamns bästa

Till att börja med vill vi tacka för förtroendet vi fick vid valet 2018. Att 
leda kommunen har varit och är ett hedervärt uppdrag som vi tagit på 
allra största allvar. Vi har under dessa fyra år tagit ansvar och arbetat 
hårt för att skapa en positiv känsla och en framtidstro i kommunen. 
Det är något vi känner att vi har lyckats med trots de allvarliga pro-
blem som världen fått utstå under större delen av mandatperioden. 

Centerpartiet står redo att fortsätta arbetet som är påbörjat och vi 
gör det för Söderhamns och för söderhamnarnas bästa.
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Skola

Alla elever har rätt att få en bra utbildning, oavsett var man 
bor, vilken bakgrund man har eller om man är flicka eller pojke. 
Skolan måste vara jämlik; elevernas kunskapsutveckling, trygghet 
och välmående ska vara i fokus. För att lyckas med detta behövs mer 
pengar till förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola samt 
kulturskolan. 

Centerpartiet vill:

 öka personaltätheten i förskolan och därigenom bidra till att 
 ska pa ännu bättre förutsättningar för att utveckla goda lärande 
 miljöer i alla förskolor oavsett driftsform.

 att våra barn får lära sig att visa respekt och förstående för   
 andra. Att ha en förståelse kring våra olikheter är viktigt. Detta är  
 grunden för ett jämställt och jämlikt samhälle. 

 genom en ökad budgetram skapa möjligheter till en  
 organisation som medger mindre barngrupper 
 samt kompetensutvecklingsinsatser.

 utveckla ett tvålärarsystem i förskoleklass och årskurs, 1, 2 och 3.

 behålla alla byskolor upp till och med årskurs 5.

 skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever i årskurs 6 utifrån  
 de krav som läroplanen anger för olika ämnen.

 utöka lärartätheten för årskurs 4–5, med tre lärare på två klasser.

 att eleverna erbjuds bra bussförbindelser till och från alla skolor.

Intresserad? Läs mer!
Antingen genom att scanna 
QR-koden till höger eller gå in på:
centerpartiet.se/soderhamn

 

En trygg och nära välfärd

Centerpartiet vill bidra till människors möjlighet att leva goda och 
värdefulla liv. I olika skeden i livet kan vi behöva kommunens hjälp för 
att vi alla ska ha skäliga levnadsvillkor. 

Centerpartiet vill:

 ge omsorgspersonal större möjlighet att påverka 
 sin arbetssituation.
 
 öka tryggheten genom att minska antalet personer som besöker 
    den som behöver stöd.

 säkerställa rätt kompetens och bemanning utifrån behov.

 se fortsatt utveckling av kommunens boenden. 

 se fler trygghets- och seniorboenden, även på landsbygden.

 stärka kommunens förmåga att förebygga och bekämpa 
 ungdoms brottslighet och kriminalitet.

Håller du med? Bli medlem!

Öppna din Swish-applikation på mobilen och 
scanna qr-koden. 

sedan swishar du 150 kr tillsammans med 
personnummer och mejladress.
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