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Under denna mandatperiod har Centerpartiet varit med och lett 
Söderhamns kommun framåt och vi kan konstatera att Söderhamns 
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Kommunens många kvalitéer som bostadsort och goda 
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och intresset för industrimark, bostäder och fritidshus är stort. 

Centerpartiets liberala politik där näringslivsutveckling och 
satsningar på tillväxt är centrala för att skapa bra välfärd som 
skola och omsorg ligger helt rätt med tanke på kommunens läge. 

Ett väl fungerande näringsliv skapar livskvalité och möjliggör i 
förlängningen ett brett utbud av föreningsaktiviteter såväl inom 
kultur som idrott.
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öppna din swish-applikation på mobilen 
och scanna qr-koden.

Sedan swishar du 150 kr tillsammans 
med personnummer och mejladress.



CENTERPARTIET 
ÄR SKOLPARTIET

Alla elever har rätt att få en bra utbildning, oavsett var man 
 -0M�4'*)#,� �)%03,"�+�,�&�0�#**#0�-+�+�,�ö0�Ŷ'!)��#**#0�.-()#L�
Skolan måste vara jämlik; elevernas kunskapsutveckling, trygg-
het och välmående ska vara i fokus. Centerpartiet anser att en 
god utbildning från förskolan till vuxnas lärande är den främsta 
förutsättningen för att skapa ett gott liv för den enskilde och för 

att skapa det goda samhället.
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För Centerpartiet är valfriheten viktig. Valfrihet som skapas genom att de 
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liksom friskolorna är självklara delar i samhället. Centerpartiet bedömer att 
en lösning för att behålla de mindre landsbygdsskolorna kan vara att sam-
lokalisera dem med närbelägna förskolor.
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Centerpartiet anser att förskolor och grundskolor ska kännetecknas av 
miljöer som stimulerar elevernas sociala utveckling och lärande. Därigenom 
skapas en stabil och trygg grund inför vuxenlivet. Lärandet ska utgå från att 
människor är olika och har olika inlärningsstilar. 

Centerpartiet anser att alla elever i Söderhamn ska ges förutsättningar att 
känna tillhörighet i sin kamratgrupp och få kunskaper och färdigheter för att 
klara grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. En mobbingfri skola 
är en självklarhet för Centerpartiet, därför ska varje skola aktivt arbeta med 
dessa frågor. 

Trivselskapande åtgärder inom skolan ska uppmärksammas och stimu leras. 
Initiativ av elever och föräldrar för att åstadkomma en trivsam och trygg 
skolmiljö välkomnas. Centerpartiet anser därför att varje skola ska upprätta 
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Den framtida skolstrukturen
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tiven som utarbetats utreds nu vidare. Klart är att inga skolor ska läggas ner. 
Centerpartiet anser att det är angeläget att snarast möjligt komma fram till 
ett beslut och därefter påbörja genomförandet.
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Skickliga lärare och skolledare i förskolor och grundskolor är avgörande för att 
eleverna ska lyckas. Det handlar om att Söderhamns kommun måste lyckas 
både med att rekrytera och behålla skickliga lärare och ledare. För att klara 
detta måste kommunen aktivt söka nya vägar för att klara kompetensförsörj-
ningen av lärare och skolledare.

Centerpartiet vill:
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 ner att söka lärarutbildningen.



 föra dialog med närliggande högskolor och universitet för att skapa rim 
 liga förutsättningar för lämpliga personer att genomgå en arbetsinte gre- 
 rad lärarutbildning.

 skapa förutsättningar för rektorer i förskola och grundskola att utöva 
 sitt ledarskap.
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För Centerpartiet har all utbildning i förskola och grundskola högsta priori-
tet genom att med all kraft verka för ökat budgetutrymme för både förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola samt kulturskolan. 

Förskolan
Centerpartiet vill:

 öka personaltätheten i förskolan och därigenom bidra till att skapa   
 ännu bättre förutsättningar för att utveckla goda lärandemiljöer i alla  
 förskolor oavsett driftsform.

 se att arbetet med jämställdhet och jämlikhet börjar redan i tidig ålder.  
 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. 

 att genom en ökad budgetram skapa möjligheter till en organisation som  
 medger mindre barngrupper samt kompetensutvecklingsinsatser.
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Grundskolan
Centerpartiet vill:

 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.



Motiven till dessa insatser för Centerpartiet är att skapa ökade möjligheter till 
en stabil social och kunskapsmässig grund för alla elever att klara grundsko-
lan med betyg i alla ämnen. Två till tre lärare per klass ger ett bra stöd till elev-
er med särskilda behov. Att skapa 6–9 skolor är ett sätt att tillgodose likvärd-
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de naturvetenskapliga ämnena, där tillgång ges till språk- och ämneslärare 
samt högstadieskolornas utrustning i form av material samt specialsalar.

Kulturskolan
Centerpartiet vill:

 utveckla kulturskolan i Söderhamn och skapa jämlika förutsättningar 
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 kulturskolans arbete, exempelvis studieförbund och föreningsliv.
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Söderhamn, Bollnäs och Nordanstigs kommuner har ett gemensamt kommu-
nalförbund, Hälsinglands utbildningsförbund, som för medlemskommunernas 
räkning ansvarar för både gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

För Centerpartiet är det angeläget att påverka förbundet att lyssna på de 
lokala företagens behov.
 
Centerpartiet vill:

� 1)�.��ö,,3�Ŷ#0�*ö0*',%1.*�21#0�',-+�%7+,�1'#1)-*�,L

 utveckla samarbetet ytterligare mellan kommunerna, för ett brett och  
 attraktivt programutbud i gymnasieskolan.

 utveckla samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen, så  
 att lärare kan tjänstgöra i båda utbildningarna, liksom att vuxna och ung- 
 domar i vissa fall kan utbildas tillsammans.

 skapa bättre kännedom om alla utbildningar som genomförs för vuxna på  
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EN TRYGG & 
NÄRA  VÄLFÄRD

Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att 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 levnads-
villkor. Centerpartiet känner tillit till människorna och vi anser att 
vi gemensamt kan ta ansvar för vårt eget och våra medmänniskors 
 ö12�L��'�#$2#0120ö4�0�#,�%#+#,1�+�%03,"*ö%%�,"#�ŵ,�,1'#0',%��4�

välfärden men i större omfattning vill vi att du som medborgare själv 
ska välja hur dessa tjänster ska utföras.
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Centerpartiet vill:

 skapa förutsättningar så att valfrihet erbjuds alla medborgare.

Boende
Centerpartiet har under många år påtalat brister i boendefrågan i kommu-
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dagens samhälle exempelvis senior- och trygghetsboende. Det är behov som 
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de äldre som för de med funktionsvariation. Under nuvarande mandatperiod 
har vi kommit lite närmare att förverkliga vad vi ville inför förra valet, som till 
exempel långtgående planer för ett nytt och modernt äldreboende, omvand-
ling av Linden till ett trygghetsboende och ett nytt LSS-boende. Det är viktigt 
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Centerpartiet vill:

 fortsätta utvecklingen av kommunens boenden. 
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En bra arbetsmiljö och delaktighet är viktigt för trivseln på jobbet. De olika 
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arbetsgrupper med ökad trivsel och starkare gemenskap. Kontinuitet och 
kompetensutveckling är viktigt, både för personalen likväl som för individ/
brukare/kund. Genom god arbetsmiljö ökar yrkets attraktivitet.

Centerpartiet vill:

 ge personalen 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.

Social omtanke
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barn och unga som har eller riskerar att hamna snett eller drabbas av psy-
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behandling för sin ohälsa. Det är också viktigt att fortsätta och utveckla det 
förebyggande arbetet. Det behövs en handlingsplan för hur kommunen ska 
arbeta på bästa sätt med individ- och familjeomsorgen. 

Centerpartiet vill:
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 behålla bra familjehem.

 förbättra de samordnade insatserna mellan kommun och region när det  
 gäller vård, behandling och stöd för personer med samsjuklighet i form av  
 missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos.

 i övrigt stärka arbetet med handlingsplanen för individ 
 och familjeomsorgen.
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Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett skyddsnät för personer som av olika 
anledningar inte kan försörja sig själva. Ekonomiskt bistånd ska i huvudsak 
ges kortvarigt i syfte att människor så snart möjligt ska kunna stå på egna 
ben. När bidrag ges för länge och utan tydlig vägledning kan det i stället 
skapa en inlåsning som destruktivt passiviserar individen. Erfarenheter från 
olika delar av Sverige visar att krav på heltidsaktivering för försörjningsstöds-
mottagare ökar chanserna att bli självförsörjande.

Centerpartiet vill: 

 införa krav på heltidsaktivering för de som uppbär försörjningsstöd.

 villkora bidraget med deltagande i överenskomna åtgärder samt att  
 individen aktivt medverkar i kompetenshöjande insatser med samhälls- 
 nyttiga uppgifter i kommunen eller tillsammans med civilsamhället.    
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Att få bukt med brottsligheten är självklart för de som värderar människ-
ors individuella frihet högt. Tidiga insatser förebygger brott. Det är viktigt 
att samhället vågar sätta ned foten och tydligt markerar mot allt antisocialt 
beteende som riskerar leda in individer mot en mer brottslig bana. Samverkan 
med polis, socialtjänst och skola är centralt för att tidigt kunna upptäcka och 
motverka personer med antisocialt beteende. Kommunen och dess social-
tjänst ska tidigare och mer resolut ingripa med insatser när vi får indikationer 
på att individer hamnar i ett riskbeteende.   



Centerpartiet vill: 

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

Förhindra våld mot kvinnor  
Under den kommande mandatperioden ska arbetet inriktas på nolltolerans 
i frågan om hot och våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld 
mot kvinnor. 
 
Centerpartiet vill:

 införa en samordnare för att säkerställa arbetssättet och uppfyllandet av  
 målet om nolltolerans.

 genom utbildning ge anställda inom kommunen kunskap och verktyg att  
 se tecken och agera.

Personer med funktionsvariationer
Söderhamns kommun ska vara en av det bästa kommunerna på att jobba 
med funktionsvariationsfrågor. Vi vill arbeta med att öka förståelsen för 
 personer med någon form av funktionsvariation. 

Centerpartiet vill:

 påbörja arbetet med en ny strategi i samverkan med bl.a. anhöriga för 
 hur Söderhamn ska bli den bästa kommunen att jobba med funktions-  
 variationsfrågor i Sverige.

 förbättra samverkan mellan kommuner och regionen.     
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Det är kommunens ansvar att se till att den som så behöver får hjälp och stöd 
av godemän/förvaltare. Att någon annan utomstående person blir inblandad i 
dina personliga ekonomiska förehavanden kräver tillit och säkerhet. 

Centerpartiet vill: 

 kvalitetssäkra godemans-/förvaltarsystemet genom bland 
 annat utbildningssatsningar.

 se en utveckling av digitalisering så tjänster och utbildningar blir 
 mer tillgängligt.



SÖDERHAMNS 
NÄRINGSLIV –

EN NYCKEL TILL 
FRAMGÅNG
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över 50 anställda genererar nästan 2000 jobb. Tillsammans är det den sektor 
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Därför är det viktigt att företagarfrågorna hela tiden prioriteras och kommer 
högt upp på vår agenda. 

Under Centerpartiets ledning har kommunen klättrat fyra år i rad i Svenskt 
Näringslivs ranking från den bottennotering vi hade år 2018. 

Vi står fast vid vårt mål att vara topp 100 år 2025. Det kan vi endast göra 
 genom ett långsiktigt förtroendeskapande med våra företag.

Centerpartiet vill:

 skapa bättre dialog med företagen genom att kommunens näringslivsen- 
 het aktivt arbetar med att förstärka sin samordningsroll mot företagarna.

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

 Utmana upphandlingsregler så att lokala företag främjas.
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En avgörande faktor för att attrahera företag är en tydlig intern hantering 
vad gäller exempelvis planhantering och handläggning av bygglov. En oklar 
ansvarsfördelning inom kommunen gör upplevelsen sämre för företagen. En 
tydligare kontaktyta mellan företagen och kommunen kan underlätta hand-
läggningen och ge snabbare svar och besked. Företagen behöver vid intresse 
för etablering få snabba svar om det är möjligt att få erbjudande om plats. 
För framtida etableringar bör kommunen ha platser och planer klara för att 
undvika tidsfördröjningar.   

Centerpartiet vill:

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



 att kommunen tar fram mark och planer för att undvika fördröjningar 
 vid  etableringsförfrågningar.
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Våra företags förutsättningar att etablera och växa är tillgången på rätt 
 arbetskraft. Avgörande är att personalen har den kompetens som efterfrågas. 
Vårt utbildningsväsen är därför centralt för att kunna fånga upp behoven.

Centerpartiet vill:

 påverka HUFB (Hälsinglands Utbildningsförbund) att etablera kontakt 
 vägar med utpekat ansvar för representanter från Sektorn för 
 utbildning som regelbundet stämmer av med företagsgrupperna om   
 kommande utbildningsbehov.

 stimulera övriga skolväsendet att hitta gemensamma kontaktpunkter för  
 att ge elever i alla stadier kunskap om våra olika företag i kommunen.

�#0�)3,1)�.�-+�(-0"�-!&�1)-%�'�1)-*�,
De areella näringarna i kommunen blir alltmer centrala för vår samhälls-
utveckling, för klimatet och för miljön. Kunskap om jord- och skogsbruk bör 
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Centerpartiet vill: 

 uppdra till våra utbildningssamordnare att föra in kunskap om jord och  
 skog där studiebesök läggs in i schemat.

 påverka skolan att genom kontakt med Lantbrukarnas Riksförbund införa  
 utbildningspaket “Bonde i Skolan”.

Utveckla naturturismen
Söderhamn har en unik natur som är en bransch med stor potential som kan 
ge kommunen stora inkomster. Våra skogar, marker, insjöar och vår skärgård 
är en resurs för framtida arbetstillfällen och lockar människor att komma till 
kommunen.

Centerpartiet vill:

� %#,-+�#22�$ĳ0ö,"0�2�120�,"1)7""�-!&�Ŷ#0���P-+0ù"#,�%#�+ĳ(*'%&#2�2'**��
 utveckling av naturturism.



SAMHÄLLSUTVECKLING  
TILLSAMMANS MED 

 CIVILSAMHÄLLET
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arbetat med lokal utveckling och ett utökat medbestämmande. Detta har i 
vissa fall resulterat i mer än 250 utvecklingsinsatser på 5 år.

Det i Söderhamn rika kultur- och föreningsliv drivs av ideella krafter som ofta 
får förlägga sitt arbete till kvällar och helger. Dessa är en viktig del i det lokala 
civilsamhället och att föra dialog med kommunen kan ibland upplevas både 
svårt och tidskrävande.
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kommunen. Det ska gå snabbt att gå från tanke på att bygga till byggstart. 

Centerpartiet vill: 

 Utöka medbestämmandet genom exempelvis lokala utvecklingsgrupper. 

 konkretisera arbetet med lokal utveckling genom att lära av andra    
 kommuner och applicera liknande metoder och arbetssätt i 
 Söderhamn kommun.  

 främja samarbetet mellan kommunen och det civila samhället genom  
 förenklade kontaktvägar. Ett alternativ kan vara en utpekad kontaktper- 
 son hos kommunen som tar emot och driver utvecklingsfrågorna internt.
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Ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter

Kulturen och det rika fritidsutbudet är två av de starkaste attraktionsvärdena 
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en sektor där nya jobb kan skapas.

Söderhamn behöver ett kulturkvarter, en plats där röster får höras och 
som får spela en viktig roll för demokratin. Kulturen är ett grundelement i 
 begreppet livskvalité och mänsklig välfärd. 

Centerpartiet vill:

 fortsatt värna om och bidra till ett brett utbud av kultur- 
 och fritidsaktiviteter.

 skapa ett kulturkvarter i området kring Söderhamns teater. 

 se över hur samlingslokaler kan nyttjas för ett rikare kulturellt liv i 
 hela kommunen.
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Föreningsverksamhet är hälsobefrämjande, integrerande och förebildsska-
pande. Att vara del av en gemenskap ska erbjudas alla barn och ungdomar 
oavsett deras egen förmåga.

Centerpartiet vill: 

 utöka budgeten för bidrag till föreningars arbete med folkhälsa och    
 integration för barn och unga.  
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En mer oberoende kommun

Miljö och klimat är prioriterade frågor för Centerpartiet. Vår miljöpolitik har 
sin utgångspunkt i människors engagemang och människan ska uppmuntras 
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kunna bidra till ett hållbarare, grönare och modernare Söderhamn.

På senare tid ser vi ökade energi- och matpriser och Sverige måste sträva ef-
ter att bli så energioberoende och självförsörjande som möjligt. Centerpartiet 
är positiva till förnyelsebar energi så som vindkraft, solkraft och vattenkraft.

Centerpartiet vill: 

 att vindkraft produceras lokalt och i första hand till havs.  

 skapa en policy som syftar till att installera solceller vid nybyggnation  
 eller vid takrenoveringar på kommunens fastigheter.

 se över hur kommunen kan utveckla arbetet med närproducerad mat 
 för att främja den lokala handeln och öka självförsörjningen. 
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Söderhamn är en kommun som har en varierad natur. Hav, åar, skogsområ-
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människa ska i största möjliga mån leva i symbios med varandra. I de allra 
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så stora så att de i hög grad påverkar människans liv negativt. Att leva i sym-
bios innebär inte att vi får blunda för problemen.  

Centerpartiet vill: 

 minska antalet vargar på riktigt.

 bevara havsmiljön genom trålningsförbud samt jakt på skarv och säl.
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 att kommunen bedriver en modern och ansvarstagande skogsförvaltning.



INFRASTRUKTUR
FÖR TILLVÄXT

För Centerpartiet är en modern infrastruktur viktig för kommunens 
utveckling. En förutsättning för att bo och leva i  Söderhamn är att 
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pendling inom samt till och från kommunen.

Söderhamn är inte bara tätorten, Söderhamn har en storlek på ca 
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människor utanför tätorten än i den, vilket kräver bra infrastruktur i 

hela kommunen.
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För Centerpartiet är det grundläggande att infrastruktursatsningar planeras 
och genomförs tidigare än planerat. 

Centerpartiet vill:

 verka för dubbelspår längs Ostkustbanan och Norra stambanan för den  
 regionala och nationella utvecklingen.  I samband med detta bör det även  
 skapas platser för lastning och lossning efter näringslivets behov.
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Centerpartiet vill:
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Staten är den största förvaltaren av vägnätet i Söderhamn. Underhållet är 
eftersatt. Då bilen är det enda alternativet för många i Söderhamn behöver 
underhållet kraftigt förbättras. 

Centerpartiet vill:

 verka för att staten rustar det statliga vägnätet i hela kommunen.
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Centerpartiet vill:
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Söderhamn har ett stort antal enskilda vägföreningar. Det enskilda väg nätet 
där boende själv kan behöva betala för underhåll och snöröjning är inte jäm-
likt med de som bor i tätort och inte behöver tänka på det. Infrastrukturen 
ska fungera i hela kommunen och inte bara i tätorter.

Centerpartiet vill:

 verka för att staten höjer bidraget till enskilda vägar i takt med 
 ökade kostnader.  

Fler busshållplatser
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 arbete och skola.

Centerpartiet vill:
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 att så sker.
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 cykelväg bör prioriteras längs stråk där barn och unga tar sig till och från 
skola. Detta oavsett om väghållaren är kommunen eller staten.

Centerpartiet vill:
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Hamnar och farleder
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dets export och import. Orrskär är till exempel en av landets största export-
hamnar av sågade trävaror.
För att bevara och utveckla detta krävs att kommunen som ägare av dessa 
samverkar med hamnentreprenörerna.

Centerpartiet vill: 

 att kommunens hamnar och leder anpassas för framtidens fartyg vad  
 gäller teknik, logistik och storlek.
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Centerpartiet vill: 
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Fler elbilsladdstolpar i hela kommunen

För boende i Söderhamns kommun är bilen ofta det enda alternativet. Vi ser 
en stor ökning av elbilar i samhället och dessa behöver vi ha en väl utbyggd 
laddinfrastruktur. Oavsett om det är kommunen eller privata aktörer som byg-
ger och äger så behövs tillgång till laddningsmöjligheter i hela kommunen.
Centerpartiet vill:
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 samåkningsnoder i hela kommunen. 




