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Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut 

fattas direkt av människor själva eller nära de människor som 

berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms 

centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull. 

Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla 

maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att 

bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande 

generationer. Vi vill se en gemenskap där alla behövs. Därför 

behövs ett nytt ledarskap i Katrineholm, ett ledarskap som 

står för ökad frihet och jämställdhet, för minskad otrygghet 

och mot miljöförstöring. Ett ledarskap för medmänsklighet och 

öppenhet. 

Nytt ledarskap för Katrineholm –  

Centerpartiets kommunplan 2019-2022 

Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm 
under planperioden 2019-2022. Katrineholms förmåga att blomstra som 
kommun avgörs av om det finns företag som ger jobb och om vi får in alla 
i samhället. Den som är ny i Sverige och Katrineholm behöver veta hur 
svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter som 
gäller. Därför är en utbildning om detta, tillsammans med det svenska 
språket som också är viktigt, starten. Här är samtal och sång en bra 
inkörsport. Snabb ingång i arbetslivet är en bra förutsättning för 
integrering i samhället. 
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Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika 
branscher. Olikheter berikar och föder idéer. Kommunen ska vara 
välkomnande för människor som har idéer. Det handlar om att se varje 
människas förmåga. Därför vill vi se sociala företag, ”vi-jobb”, exempelvis 
kooperativ växa fram som alternativ och insteg till den vanliga 
arbetsmarknaden. 

Även med fler företag inom fler branscher kommer många 
kommuninvånare att pendla till sitt arbete. Centerpartiet vill se ett 
öppnare Katrineholm, där kommunen har kvällsöppet vid givna tillfällen. 
Det handlar också om att utveckla e-tjänster och att se till att pendlingen 
kan ske smidigt med goda förbindelser med tåg och bussar samt med 
utökade parkeringar för pendlare. 

Ett företagsamt Katrineholm skapas inte av sig självt. Temadagar i skolan 
om innovation, uppfinningar, trafik och odling kan bidra. Kontakten mellan 
skolan och arbetslivet måste förbättras. 

Barn och ungdomar lär på 
många olika sätt och 
händernas kunskap är 
också viktig. Centerpartiet 
vill därför satsa på 
lärlingsutbildning. 
Katrineholm har av 
tradition varit en skolstad. 
Det är en position att vara 
rädd om. Det ska vara 
möjligt att bo kvar och 
ändå kunna läsa på 
högskolan genom bra 
studielokaler och teknik i 
framkant. 
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Närodlad politik 
Centerpartiets grundsyn är att beslut ska fattas så nära de berörda som 
möjligt. Detta är närodlad politik. Det är föräldrarna som bäst vet vilken 
omsorg som passar deras barn. Därför ska det finnas många alternativ att 
välja mellan. Vi vill minska gruppstorlekarna för att ge lärare och elever 
mer arbetsro. 

Skolan har ansvar för att alla får det 
stöd de behöver för att lära. Vi vill se 
bättre betyg för Katrineholms skolor, 
så att fler elever kan lämna skolan 
med minst godkända betyg för att ha 
de bästa förutsättningarna för att få 
ett jobb. Inom planperioden ska 
skolresultaten höjas. Det ska ske 
genom tidiga insatser när det gäller 
”läsa-skriva-räkna”, minskade 
gruppstorlekar för att ge lärare och 
elever mer arbetsro och ökad 
kompetensutveckling för personalen. 
Skolan är hela samhällets ansvar. 

För Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet – 
skolresultat, service och omvårdnad – ska vara avgörande för såväl 
privata som kommunala utförare. Dåliga resultat är aldrig acceptabla. Men 
vi gillar valfrihet och olikheter. Alla är olika och har olika önskningar. 
Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till 
henne för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om 
morfar ska kunna flytta med. För att nå kvalitet krävs fler händer i vården 
och personal som har rimliga arbetsvillkor. 

I vår syn på välfärden ligger att människan mår 
bäst i gemenskap med andra. Ensamhet ska 
vara självvald. Samhället måste bygga in 
gemenskap redan i samhällsplaneringen och 
byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm 
ska uppföra ett ”Bertil-bo”, ett multihus, där 
förskola, skola, senior- och äldreboende byggs 
in i samma fastighet. Målet är att ge plats för 
naturliga möten och gemenskap. 
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Landsbygd – Vi ser hela Katrineholm 
Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till. Demokratin måste 
stärkas genom att medborgarförslag införs. Flickor och pojkar, kvinnor och 
män ska ha lika villkor som anställda och som kommuninvånare. 

En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför staden. Det är rimligt 
att resurserna följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför 
staden. Att ge bidrag till enskilda vägar är en del i detta. Centerpartiet vill 
förändra principerna för kommunens vägbidrag, så att de följer 
Trafikverkets prioriteringar. Vi vill också att vägbidragen ska uppräknas. 
Center-partiet anser att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas 
på landsbygden och vi vill landsbygdssäkra alla beslut. Denna inriktning 
ska inledas under planperioden. I satsningarna på landsbygden ingår att 
förstärka kommunens service genom att fortsätta utveckla de 
servicepunkter som startades under 2018. I dessa förenas kommersiell 
service med kommunens service enligt bygdens önskemål. Vi ser 
landsbygdsskolorna som resurser i bygden och avsätter medel som 
ersättning för detta. 

Kollektivtrafiken måste utvecklas, så att invånarna enkelt och miljövänligt 
kan färdas inom och utom kommungränsen. Detta kommer att kräva 
fortsatta goda förbindelser, men även stora mått av nytänkande för att 
öka servicen och samtidigt begränsa kostnaderna. 
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Mat och miljö  
Den mat som kommunen serverar 
ska ha som mål att smaka som 
hemlagat och vi ska ha svenska 
krav på maten. Ingen dubbelmoral 
vid upphandlingen, utan lika villkor 
med så mycket närodlat som 
möjligt. Här behövs långsiktiga 
villkor så att lokala producenter 
kan bidra. Mer mat ska kunna 
lagas så nära de som ska äta den 
som möjligt. Hemtjänstens 
personal ska få tid att laga mat. 
Det ska gå att laga mat i skolorna 
och på servicehusen. Tiden mellan 
målen, särskilt nattetid 
(nattfastan) ska minska. Mat är 
mer än något som ska hamna i 
magen. Mat är resultatet av 
ekologiska samband. Fler behöver 
känna till sambanden. Därför vill 
Centerpartiet att kommunen ska 
satsa på trädgårdsodling i staden, 
vid skolor och genom kolonilotter. 
Det är viktigt att kunna se 
sambanden och veta var maten 
kommer ifrån. 

Människans överlevnad bygger på 
att vi kan skapa en giftfri vardag 
och ta oss an klimat-utmaningen. 
Centerpartiet vill ta bort farliga 
kemikalier från vår vardag och vi 
vill börja avgiftningen hos barnen i 
förskola och skola. Ett uppdrag ska 
därför läggas till Samhälls-
byggnadsförvaltningen för att 

tillsammans med KFAB genomföra 
en miljöutredning. När det gäller 
klimatet behövs en lokal 
klimatfärdplan för hur Katrineholm 
kan bli självförsörjande på energi 
och minska utsläppen av koldioxid.  

I ett långsiktigt hållbart samhälle 
måste vi vara rädda om vår 
matjord. Åkermarken ska brukas – 
inte förbrukas. Ett levande 
kulturlandskap behövs för att 
knyta samman vår historia med 
vår samtid och framtid. Brukade 
fält kan vara lika lugnande för 
själen som parkmark. Vi vill därför 
särskilt värna om Åsen och om 
Djulö gärde med allé, aktivt 
jordbruk och det värdefulla 
strövområdet. Vi vill att våra barn 
och barnbarn ska kunna glädjas åt 
naturen och det öppna landskapet.  
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Katrineholm mot 2022 
Centerpartiet anser att det behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm, där 
ett större ansvar tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för 
våra äldre och för den miljö som vi måste vårda för kommande 
generationer.  

Med ett Katrineholm som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, 
skolor och äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten, liksom 
det behövs bostäder. I planeringen av nya äldreboenden, skolor och 
förskolor, ser vi möjligheterna att förverkliga ”Bertil-bo”, ett multihus, där 
boende, äldreboende, skola och förskola kan samsas under samma tak.  
Vi anser också att arbetsmiljön måste förbättras, så att de höga sjuktalen 
kan sjunka. Detta är en förutsättning för att kommunen ska lyckas att 
rekrytera och behålla personalen i framtiden. 

Kommunen står inför stora investeringar och utökning av verksamheten i 
en inte allt för avlägsen framtid, vilket den ekonomiska planeringen måste 
ta hänsyn till.  

Katrineholm och Agenda 2030 
Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål 
för att nå huvudmålen, att avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Det är inte FN 
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som ansvarar för målens genomförande, utan det är varje land. I Sverige 
har riksdag, region och kommuner ansvar för genomförandet, men för att 
agendan ska uppfyllas krävs att även näringslivet, civilsamhället, 
akademin och privatpersoner är engagerade. Centerpartiet anser att 
Katrineholm ska gå före och låta Agenda 2030 ligga till grund för 
verksamheten med syftet att skapa social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet.  
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Katrineholm 2021 
Coronapandemin förändrade förutsättningarna 2020. Allt blev olikt och 
ändå likt. Människors vardag ställdes om och kommunen fick anpassa sin 
verksamhet till myndigheternas krav för att försöka mildra smittans 
direkta effekter. Kommunens personal gjorde ovärderliga insatser i denna 
nya situation. Nu behöver analys göras för hur Coronaviruset kommer att 
påverka samhället och folkhälsan på kortare och lite längre sikt. Detta 
måste göras för att rätt insatser ska kunna sättas in.  

Barnperspektivet måste vara ledande och mer måste göras för att alla 
unga ska kunna lämna skolan med godkända betyg, så att de kan 
förverkliga sina drömmar och utbilda sig till sitt framtidsjobb – som 
anställda eller som företagare. Detta kräver ett strategiskt, långsiktigt och 
målinriktat arbete. 

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. 
Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till gymnasiet 
och vuxenutbildningen. Förskola och grundskola ska ta tillvara varje barns 
kreativitet och energi. Alla barn ska lära sig att läsa, skriva och räkna. 
Varje elev måste även få hjälp och stöd för att utvecklas och lära sig. Vårt 
mål är att varenda elev lämnar skolan med godkända betyg. För det krävs 
att det är roligt att gå i skolan, att det finns valmöjligheter och att lärarna 
har de förutsättningar de behöver för att lyckas med sitt 
utbildningsuppdrag. Vi vill redan nu inrätta en utvecklingsfond där lärare 
och rektorer kan ansöka om medel för insatser och projekt som höjer 
kvaliteten. Förutom kvalitetshöjning så bidrar detta till delaktighet och 
engagemang hos våra medarbetare.  
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Även inom äldreomsorgen behövs 
förnyelse och ett nytt ledarskap. De 
som behöver omsorg ska möta färre 
olika personer och fler som har 
utbildning för den insats de utför. 
Katrineholm ska använda sig av 
omsorgslyftet för att höja 
personalens kompetens samt inleda 
ett arbete med att öka 
personalkontinuiteten, för att öka de 
äldres trygghet och minska riskerna 
för att sprida smittor. 

Föreningslivet har som alltid stor betydelse för att samhället ska fungera. 
Resurser måste finnas för att möta tiden efter Corona, då verksamheter 
har legat nere och för att engagera nya medlemmar i föreningsaktiviteter. 
Allt behöver inte skötas av kommunen, nya samarbeten kan vara 
berikande. 

Centerpartiet tror på att alla människor vill bidra till samhället och 
kommer göra det, bara rätt förutsättningar finns. Vi vill se ökad 
samverkan med civilsamhället. För att fortsätta bygga ett hållbart och 
starkt Katrineholm och möta 
de många utmaningar 
samhället står inför, som till 
exempel integration, hälsa, 
utbildning, klimat, miljö, 
enklare vägar till jobb eller 
jämställdhet, behöver hela 
kommunens fulla 
engagemang och 
innovationskraft bidra.  

Centerpartiet vill satsa på 
en utökad verksamhet för 
ungdomar och anser att det 
behövs olika typer av 
aktiviteter.  
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Katrineholm har under många år haft ett högt tryck på socialförvaltningen 
genom de katrineholmare som saknat egen försörjning. För att skapa en 
social hållbarhet måste satsningar göras för att fler ska rustas för att 
kunna gå till egen försörjning. Detta ska ske genom ett systematiskt 
samarbete mellan socialförvaltningen och Viadidakt. Centerpartiet ser med 
oro på det ökade antalet ärenden som berör barn och anser att 
socialnämndens budgetram måste inrymma detta. 

Den ekonomiska planeringen måste inrikta sig på att hitta en organisation 
som håller över tid och med prioritering av barn och äldre. Investeringar i 
förskolor, skolor, äldreboenden och gruppbostäder gör att övriga 
investeringar får stå tillbaka.  

Vår budget bygger på en oförändrad skattesats, men nytänk och 
samverkanslösningar krävs för att få skattemedlen att räcka längre, inte 
minst gäller detta de lokaler som kommunen använder sig av. Vi anser att 
det är nödvändigt att satsa på kommunens personal och på arbetsmiljön 
för att få ner de höga sjuktalen.  

Centerpartiet väljer därför att presentera några satsningar och områden 
som vi vill prioritera under kommande år och utifrån vad vi lovade 
väljarna i valet 2018. 
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ÅTAGANDEN 
 Centerpartiet avsätter medel till nämnderna för löneuppräkning. 

 Centerpartiet satsar 13 miljoner extra till bildningsnämnden utöver 
löneuppräkningen (13,5 miljoner). Medlen ska användas till att inleda en 
kunskapsutveckling inom kommunens skolor med en 
kunskapsutvecklingsfond, satsning på läromedel, till elevhandläggare och 
ge möjlighet att tillsätta vakanser i syfte att ge barn och unga det stöd de 
behöver. 

 Centerpartiet satsar 2,1 miljoner till ”Mer fritidsgård”. Medlen ska 
användas i samverkan mellan Bildningsnämnden, Kulturnämnden och 
Service- och tekniknämnden. 

 Två miljoner tillförs Kulturnämnden för genomförande av Lyckliga 
gatorna. 

 Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi 
avsätter 15 miljoner att använda för att täcka behoven inom 
äldreomsorgen och omsorgen. Syftet med satsningarna är att minska 
sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten inom omsorgen. 

 Centerpartiet satsar 12 miljoner för att öka personalkontinuiteten inom 
äldreomsorgen. 

 Centerpartiet anser att Katrineholm ska använda sig av omsorgslyftet 
för att öka andelen utbildad personal inom äldreomsorgen. 

 Centerpartiet ger socialnämnden och VIAN i uppdrag att planera och 
genomföra en satsning så att fler ska rustas för att kunna gå till egen 
försörjning. Detta ska ske genom ett systematiskt samarbete mellan 
socialförvaltningen och Viadidakt och målet är att skapa social hållbarhet. 
8 miljoner anslås till detta och delas mellan nämnderna.  

 5 miljoner öronmärks i socialnämndens budget för att kunna finnas i 
beredskap till insatser för att barn inte ska fara illa. 

 Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en 
samhällsbyggnadsnämnd genom att bygg- och miljönämnden får ett 
utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vision för kommunens 
integrationsarbete och utifrån denna tas det fram en strategi för att nå 
målen. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till 
kommunens bolag, där det tydligt framgår att bolagen inom ramen för sitt 
uppdrag ska bidra till att Katrineholm uppnår målen för Agenda 2030.  

 Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 2 
miljoner.  

 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inleda arbetet med ett 
nytt Resecentrum.  

 Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett särskilt uppdrag att stimulera 
bostadsbyggande på landsbygden. 

 Bidragen till enskilda vägar ska uppräknas. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en attraktiv 
lekpark med placering på Stortorget. Parken ska visa Katrineholms nutid och 
historia och bidra till ett mer levande centrum. Medel avsätts för detta i 
investeringsbudgeten. 

 Service- och tekniknämnden får i uppdrag att ordna en ”Cykelns dag” 
under 2021. 

 Centerpartiet ger Service- och tekniknämnden i uppdrag, som 
trafiknämnd, att investera i trafiksäkerheten på landsbygden genom att 
införa hastighetsbegränsande skyltning (gröna/röda gubbar) i Forssjö, 
Björkvik, Julita, Sköldinge och Valla. 

 Kulturnämnden får inom sin ram avsätta en pott om en halv miljon att 
använda till oförutsedda kulturbidrag. 

 Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla 
befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. På sikt ska en 
tredjedel av investeringsutrymmet läggas på landsbygden. 

Bilaga 1  Centerpartiets förslag till driftsbudget 
Bilaga 2 Centerpartiets förslag till investeringar 
Bilaga 3 Centerpartiets förslag till fastighetsinvesteringar 
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