Närodlad politik
för Kungsör
Kommunalt handlingsprogram
2014 - 2018

Hållbar utveckling
På följande sidor kan du ta del av Centerpartiet i Kungsörs handlingsprogram för
mandatperioden 2014-2018. Vårt parti har en lång tradition av att arbeta politiskt i Kungsörs
kommun och vi är ett parti med många medlemmar. Det är viktigt att ha breda nätverk och
många kontaktytor om man ska kunna representera kommuninvånarna på rätt sätt. Öppenhet är
en av våra ledstjärnor.
Kungsör har goda möjligheter att utvecklas till en riktigt bra kommun att leva och arbeta i. Det
gäller att ta tillvara den entreprenörsanda och det engagemang som finns. Vi måste också planera
hållbart och långsiktigt utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Det är helheten som avgör om vi på ett bra sätt svarar för invånarnas bästa. Det går inte att
utveckla ett område så att det får bästa betyg och samtidigt strunta i ett annat. Kommunens
resurser måste räcka till för ung och gammal och både idag och imorgon.
Det är vad närodlad politik i Kungsör är för oss.

DEMOKRATI & DELAKTIGHET
Människors engagemang är avgörande för att utveckla en levande kommun som kan hålla jämna
steg i dagens snabba förändringstakt. Centerpartiet vill se ett öppnare och mer tillgängligt
Kungsör. Vi vill därför införa medborgardialoger så att fler kan bli insatta och påverka i olika
frågor. Det är viktigt att kommunen finns där medborgarna finns.
Idag är den digitala utvecklingen stark och kommunen behöver öka sin digitala närvaro.
Vi vill
 Införa öppet café där medborgare och politiker kan mötas före varje
kommunfullmäktige.
 Att fullmäktiges möten ska webbsändas.
 Ha fler öppna nämndsammanträden.
 Skapa nya mötesplatser medborgare/politiker.
 Införa en servicepolicy vid medborgarkontakter.
 Att alla offentliga handlingar ska kunna sökas via webben.

Ekonomi
Kungsörs kommun har de senaste åren vänt en mycket dålig ekonomi med stora underskott i
skulle kommunen behöva ha ett överskott på 2 % varje år. Men dit har vi inte nått och det gör oss
sårbara och dåligt förberedda inför oförutsedda händelser. Därför är det mycket viktigt för
Centerpartiet att fortsätta föra en ansvarsfull ekonomisk politik där vi inte använder resurser
som vi inte har.
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För att klara stora investeringar måste kommunen låna pengar och denna skuldsättning tär av
framtidens ekonomi. Räntan på lånen ska betalas varje år och det gör att nämnderna får mindre
pengar till den dagliga verksamheten.
Därför är det nödvändigt att se till att skulderna inte blir för stora för då förbrukar vi inte bara
dagens utan också morgondagens resurser.
Ett sätt att stärka kommunens ekonomi är att försöka öka antalet invånare och vi vill arbeta för
att öka inflyttningen. Omkring 9 000 invånare skulle göra att vi utnyttjade gjorda investeringar
optimalt.
Vi vill






Att inkomsterna ska täcka utgifterna.
Spara i en balansfond för sämre tider.
Fortsätta minska våra borgensåtaganden.
Underlätta för alla invånare att följa budgetarbetet.
Öka antalet invånare med målet att bli 9 000.

Ett hållbart miljöarbete
Kungsör är sedan 1990-talet en EKO kommun som arbetar efter målsättningen att sluta
kretsloppen och hushålla med resurser. Att ta hand om avfall på rätt sätt och göra det enkelt att
återvinna är nödvändigt för att minska vårt miljöfotavtryck. Det är ett långsiktigt arbete som vi
måste klara för att trygga framtiden för kommande generationer.
Det finns idag en mängd gifter och kemikalier runt omkring oss och som påverkar oss på såväl
kända som okända sätt. Hormonstörande ämnen är idag bland annat vanliga i många
plastprodukter. Därför är det viktigt att vi intensifierar vårt arbete mot dessa gifter och utvecklar
en strategi för en giftfri vardag.
Miljö och energi är starkt förknippade med varandra och är de inte varandras motsatser så kan
de vara lierade med varandra. Kommunen har under mandatperioden antagit en klimatstrategi
och i den finns flera konkreta åtgärdsförslag som syftar till att sänka energiförbrukningen i
kommunala fastigheter och anläggningar. I flera fall behövs nya tekniska investeringar, som t.ex.
effektivare ventilation. Dessa är vi beredda att göra, för att sedan kunna sänka våra
driftskostnader.
Bilen är en oumbärlig del i många människors vardag, tyvärr är många bilar även miljöbovar.
Men bilen behövs idag i hela samhället så det är viktigt att vi jagar utsläppen, inte bilen.
Centerpartiet vill se en omställning till en fossilfri fordonsflotta, inte bara inom kommunens
verksamheter utan även i samhället i stort. Till detta behövs incitament för att köpa mer
miljövänligare fordon, men för att det ska fungera fullt ut måste en infrastruktur med nya
bränslen byggas ut. Här vill Centerpartiet i Kungsör att kommunen verkar för att fler
förnyelsebara bränslen finns att tillgå, det kan handla om laddningsplatser för elbilar,
biogasmack eller liknande. Här har kommunen en stor möjlighet att påverka och samverka med
näringslivet i och omkring Kungsör.
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Kungsör är idag känt för sitt vackra hagmarkslandskap med en rik biologisk mångfald och
kommunen har ett stort ansvar att förvalta och utveckla denna miljö. Den strategi som antagits
för Kungs Barkarö området tillsammans med LRF, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen är ett steg
för att trygga framtiden. Målsättningen måste vara att fler ska få ta del av landskapet och få
kunskap om de ekologiska sambanden. Tyvärr har vi också exempel på ekosystem som är i
obalans, som sjögullens utbredning i Mälaren. Från att ha funnits i enstaka exemplar finns nu
stora kolonier i Galten. Här måste kommunen på alla sätt vara aktiv för att bekämpa sjögullet.
Det är viktigt att samverkan sker med andra berörda så att vi kan få stopp på ytterligare
spridning.
Att ta hand om vårt vatten är en viktig fråga för Kungsör. Centerpartiet vill därför jobba efter
konceptet blå flagg som innebär en certifiering för miljöarbetet vid våra hamnar och badplatser.
Det handlar bland annat om sorteringsmöjligheter och vattenkvaliteten.
Vi vill








Göra det enklare att sortera och återvinna.
Att Kungsör ska bli en fossilfri kommun, såväl gällande bränslen som energi.
Fortsätta att utveckla EKO-kommunen Kungsör.
Värna den biologiska mångfalden bland annat genom strategin för Kungs
Barkaröområdet.
Bekämpa sjögull i Mälaren.
Kungsörs båthamnar och badplatser certifieras med blå flagg.
Arbeta för en giftfri vardag i kommunens alla verksamheter.

Kommunens mat
Centerpartiet vill att Kungsörs kommun tar ansvar för maten, för en bättre hälsa och en hållbar
miljö. Skolmaten är en viktig del i barns och elevers vardag och ska ge energi och goda
förutsättningar för inlärning. Maten för äldre är grunden för välmående och en förutsättning för
god hälsa.
Den mat som serveras ska vara giftfri, utan rester av antibiotika och uppfylla krav på kvalitet,
miljö och en god djurhållning. Maten ska till så stor del som möjligt tillagas från grunden.
Kommunen har en viktig roll som inköpare av råvaror och livsmedel. Kungsörs kommun har
riktlinjer för måltidsverksamheten inom förskola och skola samt äldreomsorg. Här saknas det
däremot et tydligt ställningstagande i linje med höga krav på kvalitet, miljö och en god
djurhållning. Kött som serveras ska enbart vara svenskt och utan rester av antibiotika. Kostchef
och måltidspersonal måste ges rätt förutsättningar för att inköp i möjligaste mån sker från lokala
producenter.
Vi vill
 Att all mat som tillagas och serveras i kommunens kök ska lagas med svenska,
säsongsanpassade eller ekologiska livsmedel.
 Anta nya villkor för upphandling av mat så att svenska och närodlade råvaror premieras.
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Näringsliv
Företagande är en av grundpelarna för att Kungsör ska utvecklas och därför måste kommunen
på alla sätt stärka näringslivets möjligheter. Det kan vi göra genom att fortsätta satsa aktivt på
näringslivsarbete och genom att erbjuda lokaler och industrimark för uthyrning och köp.
Kommunen behöver industrimark och ett antal områden föreslås i den nya översiktsplanen. Där
säger vi nej till att använda produktiv jordbruksmark för industriändamål och vill istället hitta
andra lösningar.
Kungsör behöver nya företag, både stora och små och det är en stor tillgång för en kommun att
ha ett mångsidigt näringsliv.
De senaste åren har flera företag startats inom områden som innovation, utbildning, hälsa, fritid,
mat och skapande. Det är en stor resurs för kommunen.
Vi vill fortsätta att arrangera mässor där företag inom olika branscher får visa upp sina
verksamheter och kommunen ska fortsätta med företagsfrukostar.
Turistnäringen betyder mycket för utvecklingen av kommunen och på olika sätt ska kommunen
medverka till att fler besökare och turister kommer till Kungsör. Landsbygdens företagande är
viktigt för sysselsättning, miljö och utveckling. Här finns också en potential för nya
landsbygdsföretag inom turism och service som vi vill stödja.
Kungsörs kommun arbetar med EU:s landsbygdsprogram genom Leader inlandet. Tillsammans
med Eskilstuna, Strängnäs, Gnesta, Nykvarn och Flens kommuner ingår vi i detta nätverk.
Framgångsrika satsningar i Kungsör är Hundarenan och utvecklingen av Kungsudden.
Vi vill fortsätta att vara aktiva i det här arbetet och tillsammans med ideell och privat sektor
utveckla nya idéer.
Vi vill






Verka för ett aktivt näringslivsarbete.
Utveckla turistnäringen.
Bra skyltning till arenor och mötesplatser.
Bevara jordbruksmark och söka alternativ industrimark.
Arbeta aktivt i Leader inlandet.

Hållbar samhällsplanering
För en pendlingskommun som Kungsör är självklart all infrastruktur väldigt viktig. Därför
måste kommunen jobba aktivt med underhåll av det egna vägnätet men också med påverkan på
andra aktörer. Centrumplanen måste inledas omgående och vi anser att den nedre delen av
Drottninggatan ska prioriteras. Den övre delen mellan Konsum och ICA kan på sikt stängas helt
från trafik. Att satsa på ett trafikfritt centrum är att värna om miljö och säkerhet och även ge
innevånarna mötesplatser och caféer och på så sätt få ett levande centrum.
Kungsörs centrum med Drottninggatan och torgen är i stort behov av renovering och nya
lösningar. Vi vill satsa på mötesplatser i form av olika sittgrupper, uppsnyggning och städning,
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blommor och bra belysning. Saker som kan göras omgående innan mer genomgripande förslag
blir verklighet.
Centerpartiet har genom en motion fått gehör till att utveckla Valskogs centrum, som är behov
av en renovering och uppsnyggning så att det blir en trivsam plats. Vi vill att det arbetet sätts
igång så snabbt som möjligt och tillsammans med boende och näringsidkare i Valskog.
Våra två infarter till Kungsör från E20 behöver bli mera attraktiva, att locka in trafikanter från
E20 till vårt samhälle måste vara prioriterat för att få igång turistnäringen och visa upp vårt
vackra Kungsör med all dess kultur, till detta krävs det ett mycket bättre underhåll av
Kungsgatan och Drottninggatan både skötsel och säkerhets mässigt.
Vägen mellan Kungs Barkarö och Valskog är den väg som binder samman kommundelarna och
är därför en viktig väg. Vägen är minst sagt undermålig och behöver prioriteras högre från
Trafikverkets sida.
För att öka trafiksäkerheten på Valskogs gator, Bergsgatan och Västerlånggatan, vill vi
undersöka om en ny infart till Björlidens idrottsplats är möjlig. Att som idag låta trafiken gå
genom villakvarter är en dålig lösning som på sikt måste bort.
För kommunens utveckling är det viktigt att vägnätet på landsbygden håller en hög standard.
Flera nya landsbygdsföretag har etablerat sig och många väljer att bo i byarna runt Kungsör. Här
spelar väganslaget till samfälligheter och liknande en stor roll för att vägarna ska vara farbara.
Att gå och cykla är både miljövänligt och hälsosamt och därför ska kommunen satsa på att bygga
ut gång- och cykelvägnätet. Att koppla ihop befintliga cykelvägar och ta bort farliga
nivåskillnader och andra hinder på cykelvägen är nödvändigt för att det ska gå att cykla säkert i
Kungsör. Vi vill också förbättra den gång och cykelväg som finns till Kungsudden så att området
kan utvecklas än mer.
Kommunen ska fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten så att funktionshindrades behov
tillgodoses.
Tåg och buss
Bra kommunikationer är en av de viktigaste faktorerna för Kungsörs utveckling.
Svealandsbanan betyder mycket för kommunen och möjligheterna för arbetspendlare och
studerande att ta sig till arbete och skolor. Detsamma gäller den nya busslinje mellan Kungsör
och Eskilstuna som etablerats och där turtätheten utökats till halvtimmes trafik under
pendlingstid. Kommunen måste vara mycket aktiv för att tillförsäkra sig fortsatt goda
kommunikationer.
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Vi vill








Utveckla Kungsörs och Valskogs centrum.
Renovera Drottningsgatans nedre del först.
Att landsbygdens vägnät ska hålla en hög standard.
Att hela kommunen ska kunna utnyttja kollektivtrafiken.
Förbättra gång- och cykelvägen till Kungsudden.
Bygga ut och knyta ihop gång- och cykelvägnätet.
Jobba för fler tåg- och bussförbindelser.

Byggande och planering
Kungsör behöver fler invånare och möjligheten att bo i ett eget hus är en stark konkurrensfaktor.
Här kan man få en fin boendemiljö med vacker natur lätt tillgänglig inpå knuten. Utvecklingen
av Skillingeområdet har äntligen tagit fart och flera tomter är sålda och byggandet är påbörjat för
flera av köparna. Det är en positiv utveckling som vi hoppas sprider sig till fler delar av
kommunen.
Ett annat sätt att locka hit fler invånare är att kunna erbjuda hus med uppväxta trädgårdar. Det
finns många äldre som vill sälja sina hus och då måste det finnas nya attraktiva boenden i
kommunen. Vårt kommunala bostadsbolag behöver bygga hyresrätter för våra 60+-invånare.
Moderna 2- och 3 rumslägenheter med bra standard, öppen planlösning, ska ha hiss och ha låg
energiförbrukning. Husen ska placeras centralt för att få närhet till affärer och övrig service.

Efterfrågan på miljövänliga boendeformer ökar och Centerpartiet ser som en viktig del i en grön
omställning. Vi vill därför att kommunen ställer skarpare miljökrav på nybyggnationer.
Kungsör har flera fina parker och grönområden som behöver värnas och skötas på ett bra sätt. Vi
skulle gärna se plantering av fruktträd och bärbuskar i den offentliga miljön. Vi vill se en
utveckling av stadsodling.
Kungsör ska vara attraktivt för barnfamiljer och det måste finnas en värdefull fritid för de yngsta
barnen. Lekplatser och lekmiljöer i det offentliga är därför viktigt att satsa på. Centerpartiet vill
utöka antalet lekplatser så att de blir tillgängliga för alla. Framförallt i Valskog är behovet stort
och där vill vi anlägga en ny lekplats och på sikt behöver även behovet i övriga kommunen ses
över.
Vi vill





Erbjuda fler boendeformer i Kungsör.
Ta fram kommunala energikrav på nybyggnationer.
Värna och vårda våra parker och grönområden.
Anlägga en ny lekplats i Valskog.
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Ett hållbart liv
Barn och utbildning
All skolverksamhet i Kungsör, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, ska utgå
från barns och vuxnas behov. Alla är unika. Kungsörs förskolor och skolor ska ha en god och
trivsam lärmiljö som stimulerar lärandet och arbetsglädjen. I Kungsör ska det vara roligt, och
inspirerande att studera och arbeta. Kungsörs skolverksamhet ska ligga i framkant i pedagogiskt
arbete och med ny teknik. Det är viktigt att våra skollokaler, nya som gamla, motsvarar dessa
behov. Men våra lokalkostnader får inte ta utrymme från lärare och annan personal i skolan.
Centerpartiet ser hellre att vi satsar på en högre lärartäthet, till exempel en modell med två lärare
per klass.
Skolverksamheten i Kungsör ska ges goda förutsättningar att utveckla det pedagogiska arbetet.
Kvaliteten ska höjas genom fler pedagoger och rektorer som har relevant högskoleutbildning.
Förskola och skola
I Kungsör ska alla elever få kunskaper för att kunna nå målen i alla ämnen.
Förskolan ska lägga grunden för ett långsiktigt lärande. Skolbarnsomsorgen ska vara
stimulerande och tillgänglig för alla barn samt ge/skapa trygghet för familjen.
Elever, föräldrar och barns delaktighet ska bidra till en öppen skola/förskola där elever/barn
aktivt ska vara med och påverka sitt lärande.
Alla elever har rätt till en likvärdig och rättvis bedömning. Målet är 100 procent godkända elever
och att alla ges möjlighet att sträva efter högre betyg än godkänt och därmed högre meritvärde
för skolan.
Kränkande särbehandling och mobbning är idag ett stort problem i svenska skolor. Barn, elever
och personal ska känna sig trygga. Rektorer och pedagoger har ett ansvar för att förebygga och
konsekvent åtgärda förekomst av mobbning. Elever, pedagoger, rektorer och skolchefer känner
till gällande riktlinjer och jobbar aktivt för att motverka alla former av mobbning. För att stävja
mobbning och kränkningar ska arbetet påbörjas redan i förskolan.
Barn och elever erbjuds en god elevvård som arbetar förebyggande för att alla ska må bra,
kroppsligt, mentalt och socialt. För att stärka elevvården vill vi utöka verksamheten med en
psykolog.
Kungör förskolor och skolor ska förbereda barn och elever för ett aktivt deltagande i
samhällslivet som utvecklar deras förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt handlande. Barn
och ungdomar måste göras delaktiga i hållbarhetsarbetet och vill utbilda alla elever i
hållbarhetstänkande. Målsättningen är att miljöcertifiera alla förskolor och skolor (grön flagg).
Skolmaten är en viktig del i barns och elevers vardag och ska ge energi och goda förutsättningar
för inlärning. Skolmaten ska vara näringsriktigt och lagas med svenska, säsongsanpassade och
ekologiska livsmedel.
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Vuxnas lärande
Vi vill fortsätta utveckla vuxnas lärande genom att satsa på Komvux och SFI. Arbetslivet kräver
ständig utveckling och för att individer ska ges förutsättningar till arbete behövs en flexibel
undervisning. Genom distansutbildning är det idag enkelt att studera på universitet. Vi vill att
elever på Komvux och SFI ska ges möjlighet att studera på distans.
SFI ska ge individen rätt förutsättningar att tillgodogöra sig det svenska språket och sträva mot
en arbetslinje. Teoretiska kunskaper ska därför varvas med praktik för optimal inlärning.
Vi vill











Pröva tvålärarsystem.
Skapa en trygg skolmiljö som stimulerar lärande.
Göra elever och föräldrar delaktiga i skolan.
Att teknik och pedagogik ska ligga i framkant.
Att alla elever får godkänt betyg i alla ämnen.
Att alla pedagoger och rektorer har relevant högskoleutbildning.
Ha nolltolerans vad gäller mobbing.
Att skolmaten ska lagas med svenska, säsongsanpassade och ekologiska livsmedel.
Att en nattöppen barnomsor
Certifiera Kungsörs förskolor och skolor med grön flagg.

Integration
Kungsör har under den senaste mandatperioden ökat sitt ansvar för flyktingmottagande. Det
finns idag ett antal lägenheter i både Kungsör och Valskog som Migrationsverket hyr för
asylsökande som väntar på att få besked om de får stanna eller ej. Sedan början av 2014 finns
även ett avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn i kommunen.
Det mest positiva med de projekt som pågår är att flera av de som fått permanent
uppehållstillstånd har också valt att stanna i Kungsör. Det skapar förutsättningar för en ökad
mångfald i Kungsörs samhälls- och arbetsliv. Men för att det ska fungera fullt ut krävs insatser
som leder våra nya medborgare till jobb och ett socialt liv. Att ha ett jobb att gå till är den absolut
bästa möjligheten för att komma in i och förstå ett nytt samhälle. Centerpartiet vill därför att
kommunen aktivt samverkar med det lokala närings- och föreningslivet så att vi tillsammans
kan skapa möjligheter och jobb på orten eller inom rimligt pendlingsavstånd. Att skapa praktikoch traineeplatser har visat sig lyckosamt och något som vi vill utveckla ytterligare.
Vi vill även att SFI-undervisningen kombineras med insatser som kan leda till arbete och
kommunens olika förvaltningar ska ta emot språkpraktikanter så att nyanlända får en praktisk
och naturlig miljö att använda svenska språket i. För att det ska bli lättare att lära känna
kilda som bor i
Kungsör får bli kontaktpersoner för nyinflyttade och guidar dem i det nya samhälle som de
kommit till.
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Vi vill
 Fler traineeplatser för nyanlända.
 En arbetsorienterad SFI-undervisning.
 Erbjuda nyanlända guider/lotsar som hjälper dem in i samhällslivet.
Social trygghet
Välfärden ska innefatta sociala skyddsnät som förmår skapa en god ekonomisk grundtrygghet.
Tryggheten ska vara utformad så att ingen hamnar utanför samtidigt som den stimulerar till
arbete och egen försörjning.
För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som nya
jobb skapas. Det är viktigt att kommunen har goda relationer med näringslivet. Att erbjuda
forum och plattformar för företagen att utbyta erfarenheter med varandra är en viktig del. Ett
gott samarbete med lokala företag ger också ökade möjligheter att få fram fler lärlings- och
praktikplatser som kan leda till riktiga jobb. Kommunen ska vara en förebild i att erbjuda
praktikplatser.
Vi vill
 Samlokalisera arbetsmarknadsenhet, försörjningsstöd, arbetsförmedling samt
försäkringskassa för att på ett effektivt sätt hjälpa den enskilde.
 Att alla som söker ekonomiskt bistånd ska arbeta får hjälp till egen försörjning.
 Att kommunen erbjuder praktik- och lärlingsplatser.
Ett klart och tydligt nej till droger
Missbruk av alkohol och droger är ett stort problem bland både vuxna och ungdomar, vi måste
därför arbeta förebyggande på olika sätt för att motverka problemen.
I alla tider har vi i Centerpartiet sagt ett klart och tydligt nej till droger. Därför vill vi jobba hårt
för att ingen ska börja missbruka och för att den som gör det ska få hjälp.
Sedan fem år tillbaka finns Guiden, en permanent öppenvårdsverksamhet för personer med
missbruksproblem. Hit kan man komma på uppdrag från individ- och familjeomsorgen eller
frivilligt. Det finns även en boendestödsverksamhet som arbetar med att stötta den behövande i
det dagliga livet och för psykiskt funktionshindrade som inte klarar ett ordinärt boende finns ett
stödboende, Lyktan.
Den handlingsplan som kommunfullmäktige antagit för det alkohol- och drogförebyggande
arbetet i kommunen ska vara ett dokument som ständigt arbetas med.
Det brottförebyggande arbetet ska fortsätta och arbetet i det brottsförebyggande rådet utvecklas.
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Vi vill








Förhindra alkohol- och narkotikamissbruk genom förebyggande insatser.
Att barn och unga ska prioriteras i det drogförebyggande arbetet.
Fortsätta att utveckla Guiden, boendestödet och Lyktan.
Öka samarbetet med ideella organisationer.
Att man snabbt ska kunna få behandling om man vill bli fri från sitt missbruk.
Aktivt arbeta med handlingsplanen gällande alkohol- och drogförebyggande arbete.
Utveckla arbetet i det brottsförebyggande rådet.

Äldreomsorg
Alla äldre ska få ett tryggt och värdigt liv med valmöjligheter när det gäller boende och omsorg.
I Kungsör vill vi i Centerpartiet att valfrihet, delaktighet, oberoende och trygghet ska vara ledord
för såväl brukare som personal inom äldreomsorgen. Vi vill öka valfriheten och kvaliteten i
Kungsörs äldreomsorg genom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det är en reform
som tydligt sätter fokus på inflytande och kvalitet i den omsorg som ges till våra äldre, det skulle
även vara en positiv utveckling för företagande i kommunen.
Centerpartiet vill att vårdens innehåll ska bygga på kunskap om åldrandet och utgå från den
enskildes önskemål så långt det är möjligt. För oss är det därför mycket viktigt med utbildad
personal som även får möjligheter till fort- och vidareutbildning på sin ordinarie arbetstid.
Idag finns ett frivilligcenter i kommunen som fungerar som en mötesplats och
förmedlingscentral för frivilliguppdrag. Grundidén är att alla som kommer dit har något att ge.
Dagens frivilligcenter är lokaliserat på Tallåsgården, vi vill därför utöka den verksamheten till
att även finnas på Misteln så att tillgängligheten ökar för alla som inte kan ta sig till
Tallåsgården.
Vi vill också arbeta för ett center för alla äldre, oavsett om man har fått bistånd eller ej, kan få bra
mat, träffa en läkare och få tillgång till annan service eller bara umgås och få en social samvaro.
Hemtjänsten är en viktig verksamhet för de äldre som bor kvar hemma men behöver hjälp med
sina vardagssysslor. Det blir allt vanligare att äldre bor kvar hemma och hemtjänsten blir därför
allt viktigare i kommunen. Därför ser vi hemtjänsten som en naturlig start för kommunens
LOV-verksamhet. Vi vill även att biståndskravet för personer som är 75 år eller äldre tas bort för
att kunna få hemtjänst. Många som har hemtjänst har även färdtjänst. Här vill vi förenkla
handläggningen genom att ta bort dagens omprövning av färdtjänsttillståndet, har man fått rätt
till färdtjänst ska man inte behöva ansöka igen. Vi vill även införa allmän rätt till färdtjänst för
alla fyllda 80 år.
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Kommunen har idag ansvaret för hemsjukvården. Det kräver att vi har rätt personal på plats och
en tillgänglighet att ta emot de patienter som skrivs ut från Västmanlands sjukhus. Den
avancerade eftervården ställer höga krav på personalen och vi måste säkerställa att vi har rätt
kompetens för att klara av den vården. Med rätt kompetens kan vi motverka onödiga
återinläggningar på sjukhusen för våra äldre. Kompetensutveckling inom demensvården måste
också prioriteras för framtida behov.
Sveriges befolkning blir allt äldre och det gäller även Kungsörs befolkning. Därför är utbyggnad
av dagens äldreboenden en viktig fråga. Centerpartiet vill se en bredd med olika boenden så att
valfriheten finns för den som vill bo hemma, bo på serviceboende eller annat boende. Valfriheten
ska finnas såväl i Kungsör som i Valskog.
Förebyggande hälsoarbete och friskvård är av stor betydelse när man blir äldre och social
samvaro har visat sig vara en faktor som främjar hälsa. Pensionärsorganisationerna gör idag en
stor insats genom olika arrangemang och studiecirklar. Vi tycker det är viktigt att kommunen
aktivt samverkar med föreningar, kyrkor för ett ökat hälsofrämjande arbete för pensionärer.
Maten inom äldreomsorgen är en viktig del för välmående och trivsel. Därför är det väldigt
viktig att maten som serveras till våra äldre är god och näringsriktig samt intas i en trivsam
miljö. Vi anser att maten har ett för litet fokus i dagens organisation och vill därför stärka värdet
av den goda måltiden och att maten i större grad lagas från grunden och med svenska råvaror
närproducerade enligt svenska lagar och regler.
Vi vill








Öka valfriheten genom att införa LOV.
Öka antalet boendealternativ för våra äldre.
Öka stödet till anhörigvårdare.
Utöka dagens frivilligcentrum till att även finnas på Misteln.
Ta bort biståndsbedömning för hemtjänst för personer som är 75 år eller äldre.
Satsa på kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg.
Införa allmän färdtjänst för alla fyllda 80 år.

Särskild omsorg
I Kungsör finns en unik kompetens och erfarenhet av omsorg om förståndshandikappade, där
den enskilda människan sätts i centrum. Under åren har det byggts upp en mångfald av
verksamheter för att anpassa till enskildas behov. Även när det gäller boende finns många bra
alternativ men vi måste ha beredskap inför nya behov.
Även omsorgen som innefattar personlig assistans och som riktar sig till personer med
funktionshinder måste vara under ständig utveckling. För brukaren är det här stödet ofta
bryggan för att kunna fungera normalt och det är mycket viktigt att kunna känna förtroende och
långsiktighet i sin relation till personalen.
Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det
viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat efter individens behov.
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Vi vill
 Sätta den enskilda omsorgstagaren i centrum i all verksamhet.
 Att personal inom omsorgsverksamheten ska ges den fortbildning som krävs för att
kunna möta nya grupper av omsorgstagare.
 Nära samarbeta med handikapporganisationerna för att utveckla verksamheten.
 Ha ett samhälle som är tillgängligt för alla!
 Ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över
innehållet i stöd, hjälp och service.
Jämställdhet
Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Kungsör. Kommunen
ska arbeta aktivt med jämställdhet i sin egen organisation men också utåt gentemot
kommuninvånarna. Det är självklart att flickor och pojkar, kvinnor och män, behandlas
jämställt i kommunens alla verksamheter.
Vi vill
 Minska sjukskrivningstal i Kungsörs kommun genom riktade insatser till verksamheter
med höga sjuktal.
 Jämställdhetsgranska alla kommunens verksamheter för att garantera en jämställd
service
 Jämställd fördelning av makt och inflytande i den kommunala organisationen. Det
gäller även fördelning av förtroendeuppdrag.
 Ha en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i kommunens styrelser och bolag.
 Tjänster som utlyses ska vara heltidstjänster.
Hälsa
I Kungsör har vi sedan ett antal år en folkhälsoplan och ett välfärdsbokslut med prioriterade
målområden för ökad fysisk aktivitet, goda och trygga uppväxtvillkor, ökad hälsa i arbetslivet,
ökad delaktighet och goda matvanor. Centerpartiet vill stärka det arbetet för att minska ohälsan.

är nödvändigt. Psykisk ohälsa bland unga är ett prioriterat område, där måste vi bli bättre på att
förebygga genom olika satsningar.
Som arbetsgivare måste Kungsörs kommun satsa på ett aktivt hälsofrämjande arbete. Att
erbjuda anställda friskvårdsbidrag är en del i ett sådant arbete men även att följa upp
arbetsmiljön och frisknärvaron i kommunen.
Vi tror att en satsning på hälsofrämjande skolor skulle medföra att studiemiljön förbättras och
att resultaten blir bättre. Vidare att äldre mår bättre om det finns goda möjligheter till social
betyder mycket för kommunen.
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Vi vill







Satsa på hälsofrämjande skolor.
Öka den fysiska aktiviteten.
Öka hälsan i arbetslivet.
Inrätta ett friskvårdsbidrag för alla anställda.
Införa hälsokontroller för samtliga anställda från 40 års ålder.

Hållbar fritid
Kungsör har ett rikt föreningsliv och ett stort kulturutbud. Många frivilliga insatser och ideella
arbetstimmar gör det möjligt att erbjuda variation och hålla verksamheterna igång. Centerpartiet
vill uppmuntra detta arbete så att våra föreningar kan fortsätta att utvecklas, på egen hand men
även genom föreningsbidrag.
Våra fritidsanläggningar ska vara i bästa skick och kunna användas på ett så optimalt sätt som
möjligt, även under perioder då ordinarie verksamheter inte är igång fullt ut. Bra och
tillgängliga anläggningar är till stor vikt för många besökare i kommunen. Ett exempel kan vara
att lägga ett golv i ishallen under sommarhalvåret.
Alla kommuninvånare ska erbjudas en aktiv fritid och här har föreningslivet en stor roll. Det ger
möjlighet till sociala kontakter, samvaro och en meningsfull tillhörighet i kommunen.
Föreningarna bör därför få största möjliga stöd.
Att satsa på kultur- och fritidsaktiviteter för ungdomar måste prioriteras. Vid sidan av
idrottsaktiviteter måste det finnas andra verksamheter som kan attrahera våra yngre
medborgare. Att involvera ungdomar i skapandet av aktiviteterna är viktigt för att känna en
gemenskap.
Kungsör behöver ett aktivt kulturliv där film och teater har en stor roll. Kommunen behöver ett
starkt samarbete i länet för att kunna erbjuda detta.
Kungsörs bibliotek är en central mötesplats för många kungsörare i olika åldrar. Centerpartiet
vill fortsätta utveckla biblioteket till exempel utökat öppethållande och e-böcker. Valskogs
möjlighet till biblioteksservice måste säkras i framtiden och inte försämras.
Studieförbunden och bygdegårdarna bidrar med sin studieverksamhet och sina
kulturarrangemang till att göra Kungsör till en aktiv kommun och att aktivera innevånarna. Vi
vill värna om deras arbete som betyder mycket för många och öka stödet till deras verksamhet.
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Kungsör har många pärlor och unika friluftsområden som vi måste bevara. Hit hör
Kungsudden, valvbron vid Dammen, Lockmora friluftsområde, Jägaråsen med Drottning
Kristinas ridbana, Slottsholmen, Karl IX:s promenad, Kungsörsleden, hagmarkerna, våra
naturreservat och många sjönära miljöer. På sikt finns många fler platser och miljöer som kan
utvecklas till verkliga pärlor.
Vi vill









Utveckla Kungsörs och Valskogs biblioteksservice.
Bygga en utomhusscen centralt i Kungsör.
Stödja ett aktivt kulturliv.
Utveckla Kungsudden.
Använda våra fritidsanläggningar optimalt och över hela året.
Öka stödet till bygdegårdarna och studieförbunden.
Utveckla Lockmoraområdet.
Förbättra skyltningen och underhållet till Kungsörs pärlor och friluftsområden.
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