
CENTERPARTIETS
VÄLJARKONTRAKT
FÖR SKÖVDE KOMMUN 2015-2018

en röst på centerpartiet är 
en röst för hela skövde!

Här ser du vad vi i Centerpartiet lovar att arbeta aktivt 
för under kommande mandatperioden. 

Miljö och energi
• 100 procent förnybar energi i kommunens uppvärmning och drivmedel

• Krav på klimatsmarta byggnadsmaterial och gröna tekniska lösningar när kommunen bygger

• Cykelvägnätet byggs ut

• Samordnad varudistribution till kommunens leveransadresser

• Svensk giftfri mat fri från antibiotika serveras i  skolan och omsorgen

• Energieffektiviserar där det går

• Det ska vara lätt för kommunmedborgarna att återvinna och källsortera

• Antalet tankställen för biogas ökar

• Nej till exploatering av uran och gas på Billingen och Västgötabergen

Boende och kollektivtrafik
• Skövdes utemiljöer ska vara trygga att mötas och vistas i

• Öka bostadsbyggandet, minst 1000 nya bostäder till 2018

• Tillgodose studenters och soldaters efterfrågan på bostäder 

• Bygg fl er trygghetsboenden i tätorten och i ytterområdena 

• Underlätta byggnation av lägenheter i  yttertätorterna, till exempel konceptboende 

• Möjliggör byggnation av bostäder på befi ntlig bebyggelse i centrum

• Arbeta aktivt för att fl er aktörer bygger och förvaltar bostäder 

• Fortsätt utbyggnaden av kollektivtrafi ken och nya pendelparkeringar

• Öka marknadsföringen av närtrafi k och anropsstyrd kollektivtrafi k

• Resecentrum byggs om 

• Fritidskortet för unga gäller hela dygnet

Rollen som regionalt nav
• Skövdes roll som draglok i Skaraborg stärks

• Vi ökar samverkan med andra kommuner och Västra Götalandsregionen

• Bilden av Skövde blir tydligare nationellt

• Går aktivare in i samarbetsprojekt då det bidrar till att stärka Skövdes position,  
 regionalt, nationellt och eller internationellt

• Efter kommunvalet bilda ett fortsatt starkt majoritetsstyre som leder kommunen 
 i god samförståndsanda 

läs mer på centerpartiet.se/skovde



vill du också att vi ska kunna pricka av dessa
punkter till nästa kommunval 2018?

ALLA SKA 

kunna bo 
och leva 

   i hela landet!

Bästa garanten för att så sker är ett starkt Centerparti som har stort  infl ytande 
över politiken i Skövde kommun. Kanske saknar du något? Vi är öppna och lyhörda 
för dina tankar och förslag. Det vi redovisar är ingen bruttolista utan ett axplock. 
Vi kallar det en ”lägsta nivå” för nästa mandatperiod.

Ekonomi och personal
• Oförändrad skatt under hela mandatperioden

• Konkurrenskraftiga taxor och avgifter

• Folkhälsa, mångfald och jämställdhet märks i alla politiska beslut 

• Öka mervärdena att vara anställd i Skövde kommun

• Skapa ett ledarskaps- och chefsprogram för kommunens anställda

• Minst 40 procent av kommunens chefer, på alla nivåer, är kvinnor/män 2018 

• Valfri sysselsättningsgrad för alla

• Öka de kommunanställdas reallöner

Äldre
• Ökad valfrihet av tjänster till äldre

• Biståndsbedömt parboende erbjuds
• Äldre med biståndsbedömd mat ska själva få välja vem som levererar maten och 
 vad de vill äta

• Mångkulturell mat ska erbjudas i omsorgen

• All mat som serveras ska vara tillagad i kommunen

• Ökat medbestämmande för äldre i biståndsbedömning

• Stötta utbyggnaden av volontärverksamheten

• Nya trygghetsboende

• Öka tryggheten och livskvaliteten för äldre 

• Riv gamla kommunalhuset i Skultorp och bygg ett nytt trygghetsboende, inrym  
 fi lialbibilioteket och gör det till en träffpunkt och inrym fritidsgården för unga i huset

• Minska ensamheten och stärk gemenskapen för äldre

Barnomsorg och familj
• Förskolor ska fi nnas nära där du bor 

• Syskon i en familj ska beredas plats på samma förskola

• Minst ytterligare en familjecentral till har öppnat i Skövde

• Mat som serveras ska vara hälsofrämjande och omtyckt

• Alla barn i förskolan får stöd och utmaningar i sin utveckling

Skola
• Alla ska lämna grundskolan med behöriga betyg

• Öka insatser för elever som inte når målen och att de elever som behöver mer 
 utmaningar får det

• Förbättra uppföljning av skolans verksamhet 

• Utveckla de funktioner som krävs för att elever och unga ska må bra i skolan,
  skolhälsovård, elevstödjare, vuxna i skolan med mera

• Öka insatserna för att Skövde ska vara en teknik- och naturvetenskapskommun

• Implementera planen för samverkan skola/arbetsliv

• Använd moderna lärverktyg i skolan

• Skolor ska fi nnas i hela kommunen, landsbygdsskolorna ska vara kvar

• Antalet UF företag ökar (ung företagsamhet)

• Pedagoger fortbildas under hela sin yrkesverksamma tid

• Mat ska vara hälsofrämjande och omtyckt

Jobb och Företagande
• Kommunen ökar i näringslivsranking

• Gothia Science Park har vuxit med ytterligare en kreativ miljö för nya och växande företag

• Samverkan mellan kommunen, Högskolan och det lokala näringslivet ökar

• Försvarsmaktens ställnings stärks i Skövde

• Lokala företags andel i kommunens upphandling växer

• Företagare har en dörr in i kontakt med kommunens olika organ

• Alla skolungdomar 15-18 år erbjuds feriepraktik i Skövde kommun

• Arbetslösa ungdomar erbjuds praktikplats eller motsvarande senast efter 3 månader  
 som arbetslös 

• Försörjningsstödet villkoras för att fl er ska komma i arbete

• Skövde växer inom besöksnäringen och en kongresshall har byggts

Fritid och kultur
• Billingen utvecklas till Götalands svar på Åre med året 
 runtaktivteter inom sport, hälsa och fritid

• Kulturhuset får ett ansiktslyft mot resecentrum med en ny entré

• Kulturfabriken blir en mötesplats för kultur och entreprenörskap 

• En kongress och konserthall har byggts

• Föreningsbidragen ökar och är jämställda mellan tjejer och killar

• Fritidsgårdarna utanför centralorten har fått ett lyft

• Föreningars och enskildas initiativ för att erbjuda en 
 meningsfull fritid tas tillvara

Utveckling i hela kommunen
• Stödja bredbandsutbyggnad i hela kommunen

• Fungerande mobiltelefontäckning oavsett var du bor

• Stärk infrastruktur

• Tredje spår beslutas på Västra Stambanan

• Cykelvägar planeras mellan yttertätorterna och centralorten 

• Stärk och utveckla ett levande och attraktivt centrum

• Positiv inställning till byggnation på landsbygden

• Infarterna till Skövde upplevs varma och välkomnande 


