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Nytt ledarskap för Kungsör 
 
Kungsör har stor potential att utvecklas till en grön kommun där människors 
engagemang, kreativitet och entreprenörsanda tas tillvara. Det är tillsammans 
som vi utvecklar hela Kungsörs kommun och får saker att hända. För att nå dit 
behövs ett nytt ledarskap som tar ansvar för och är en ledande aktör för miljö 
och klimat; där fler företag etableras och fler jobb skapas; där invånares 
inflytande och åsikter tas tillvara och där öppenhet och närhet är våra ledord.  
 
Centerpartiets handlingsprogram beskriver hur Centerpartiet vill utveckla 
Kungsör den kommande mandatperioden. Vårt parti har en lång tradition av att 
arbeta politiskt i Kungsörs kommun och vi är många som tillsammans kommer 
att arbeta för Kungsörs utveckling. 
 
 
Kungsör den 18 februari 2018 
 
 
 
 
Petter Westlund   Madelene Fager 
Kretsordförande   Gruppledare och oppositionsråd 
 
 
 

 
  



                                        

 

 
Demokrati och delaktighet 
 
Demokratin är grundbulten i samhället. Men för att den ska fungera behövs delaktighet. 
Centerpartiet driver på och vill utveckla möjligheterna för Kungsörs invånare att vara 
delaktiga i utvecklingen av hela kommunen. 
 
Under 2018 påbörjas, efter förslag från Centerpartiet, ett försök med politikerkafé där de 
politiska partierna bjuder in till dialog. Vi hoppas att detta ska falla väl ut. Men för att 
lyckas med delaktighet gäller det att vara där medborgarna finns. Fler mötesplatser 
behövs, såväl fysiska som digitala, för att krympa avståndet mellan politiker och 
medborgare. 
 
En annan viktig del för att utveckla demokratin och bjuda in till delaktighet är insyn och 
öppenhet. Det måste bli lättare att ta del om vad kommunen gör, vem man kan 
kontakta och vilka beslut som fattas.  På samma sätt ska det vara lätt att ta del av 
kommunens service och tjänster och uträtta sina ärenden digitalt. Digitaliseringens 
möjligheter måste tas tillvara. Det handlar både om att tillgängliggöra kommunens 
service och tjänster via webben men också ett aktivt arbete med utbyggnaden av fiber i 
hela kommunen.  
 
Kommunens hemsida är här en central del men det krävs också att kommunens 
organisation blir mer närvarande och närmare kungsörarna. Centerpartiet vill se en mer 
öppen kommun med ett medborgarkontor för kontakter och ärenden till kommunen. Ett 
medborgarkontor skulle kunna vara beläget i bibliotekets lokaler och kunna ha ett 
servicekontor i Valskog. 
 
 
Centerpartiet vill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Införa ett webbdiarium på kommunens hemsida. 

Införa en E-tjänstportal  

Inrätta ett medborgarkontor. 

Anordna ett årligt ”Öppet hus” där kungsörare bjuds in för att lära 

mer om kommunens verksamheter och träffa politiker. 

n 



                                        

 

Finansiering av välfärden 
 
Kungsörs kommun har de senaste åren haft en mycket svag ekonomi. Kommande år 
väntas en sämre utveckling av ekonomin utifrån sämre skatteintäkter samtidigt som det 
finns stora behov inom barnomsorg och äldreomsorg.  Det förutsätter en ansvarsfull 
ekonomisk politik med ett finansiellt sparande och smartare arbetssätt. 
 
En stark ekonomi och finansieringen av välfärden bygger på en stark skattekraft och att 
människor har ett jobb att gå till. Centerpartiet vill se ett växande Kungsör och fler 
kungsörare som bor, verkar och lever i kommunen. Skattemässigt ser vi att kommunen 
bör närma sig nivåerna som är i Eskilstuna.  
 
Kommunens förmåga att klara framtida finansiering av välfärden behöver säkras genom 
ett systematiskt arbete med innovation och ständiga förbättringar. Kommunens ekonomi 
behöver även vara långsiktigt hållbar och behöver planera längre än ett år i taget. Det 
behövs en flerårsplan och en långsiktig investeringsbudget som tar höjd för framtida 
satsningar och investeringar. Vi kan inte redan nu förbruka framtidens resurser. 
 
Centerpartiet vill 

 
 
Ett hållbart miljöarbete 
 
 
Som EKO-kommun har den biologiska mångfalden länge haft ett stort fokus i 
kommunens miljöarbete och kommunen har ett stort ansvar att förvalta och utveckla 
dessa miljöer. Kommunens hagmarkssystem och sjömiljöer behöver särskilt förvaltas. 
Biologisk mångfald förutsätter ett ekosystem i balans och motverkande av invasiva 
arter. Bekämpningen av sjögullet i Mälaren och Arbogaån måste intensifieras för att ge 
effekt. Även grönytor i tätbebyggda områden är viktiga för vår närmiljö. Genomförandet 
av den grönstrukturplan som antagits under förra mandatperioden är viktig för att 
utveckla den gröna miljön i hela kommunen. Men som EKO-kommun behöver fler 
miljöfrågor få större fokus i kommunens samtliga verksamheter. 
 
Det finns idag en mängd gifter och kemikalier runt omkring oss och som påverkar oss på 
såväl kända som okända sätt. Att Kungsörs kommun ska vara en giftfri kommun är för 
Centerpartiet en självklarhet. Centerpartiet har fått igenom förändringar gällande förbud 
mot produkter innehållande mikroplaster. Sedan tidigare finns en handlingsplan för 
giftfria förskolor i kommunen. Dessa arbeten behöver samlas och utvecklas för att nå 
målet om en giftfri kommun.  
 
Ett hållbart miljöarbete är ett miljöarbete som gör skillnad i människors vardag – det ska 
vara enkelt att göra rätt och sortera sitt avfall. Sopbergen vid insamlingsplatser runt om 
i kommunen måste åtgärdas. Det bästa vore om sopsortering kunde göras direkt i 
hemmet. Centerpartiet vill därför att Kungsörs kommun driver på i länets samarbeten 

Att kommunen tar fram en flerårsplan för budgetplanering och 

investeringar. 

Påbörjar ett systematiskt innovationsarbete. 



                                        

 

kring avfall och gör optisk sopsortering möjlig. Med optisk sopsortering kan vi minska 
antalet transporter och göra det enkelt för alla att sopsortera i sitt hem. 
 
Transporter står för en stor del av dagens miljöskadliga utsläpp. Men transporter är 
också en oumbärlig del av vår vardag. Ny teknik och smarta lösningar kan självklart 
minska en del transporter, men inte alla. Bilen är därför nödvändig för hela samhället. 
Centerpartiet vill att det ska bli enklare att välja en miljövänlig bil och vill därför se 
skattelättnader för detta. För att nya fossilfria drivmedel ska bli attraktiva att välja krävs 
också en infrastruktur som möjliggör utfasningen av fossila bränslen. Centerpartiet ser 
att det inom kommunen behövs fler tankställen med fossilfria drivmedel. Centerpartiet 
vill att kommunen agerar genom att underlätta för nya etableringar men också genom 
att ställa om den egna fordonsparken till en fossiloberoende fordonsflotta. Laddplaster 
finns och tankställe för HVO finns, men mer behövs såsom vätgas och biogas. 
 
Kungsörs kommun är en stor fastighetsägare genom sitt teknikbolag. Som 
fastighetsägare finns flera åtgärder att vidta för att minska behovet av energi. För att 
hitta de bästa och mest effektiva klimatinvesteringarna behövs gröna nyckeltal för 
kommunen. Centerpartiet vill se fler tak med solceller, fler trähus för att ställa om 
kommunens energibehov. 
 
Centerpartiet vill 

 
Närodlad mat 
 
Kungsör serveras 16000 portioner dagligen i kommunens restauranger och årligen görs 
stora inköp av råvaror och livsmedel. Det saknas dock ett tydligt ställningstagande och 
ett aktivt arbete som tar hänsyn till miljö och klimat. Fortfarande serveras mat som 
serveras till barn, elever och äldre är producerad med metoder som är förbjudna i 
Sverige. Antibiotika i djurproduktionen är ett exempel med stora risker för bland annat 
antibiotikaresistens. För Centerpartiet är det en självklarhet att kommunen serverar 
sund och säker mat som uppfyller svensk lag. Det är en fråga om vår gemensamma 
miljö, vår hälsa och djurens välmående. 
 
Den mat som tillagas och serveras i kommunens kök ska lagas med svenska, 
säsongsanpassade och eller ekologiska livsmedel. Den ska vara giftfri och uppfylla krav 
på kvalitet, miljö och en god djurhållning enligt svensk lagstiftning. Kött som serveras 
ska enbart vara svenskt och utan rester av antibiotika. Maten ska tillagas från grunden. 

Bevara och utveckla den biologiska mångfalden. 

Att Kungsör ska vara en fossilfri kommun. 

Kungsörs båthamnar och badplatser certifieras med blå flagg.  

Att Kungsör ska vara en giftfri kommun. 

Anvisa mark för klimatsmarta investeringar, ex mark för sol-

elproduktion, tankställen med förnybara drivmedel 

Utveckla hushållsnära sopsortering i samarbete med kommunerna i 

Vafab 



                                        

 

Lika viktigt som att köpa och tillaga råvaror med omsorg är att minska mängden mat 
som slängs. 
 
För att bättre styra upphandling av råvaror och livsmedel mot ambitioner och lagar inom 
miljö och djurskyddet behövs en lokal livsmedelspolicy. Upphandlingspolicyn behöver ses 
över för att bättre svara upp mot denna målsättning. Dessutom behöver hela 
organisationen ges rätt förutsättningar och stöd kring upphandling och inköp för att nå 
målet om ingen olaglig mat i våra kök. 
 
Centerpartiet vill 

 
 
Hållbar samhällsplanering  
 
Kungsör växer och fler väljer att bosätta sig i kommunen. Det är mycket glädjande 
samtidigt som det innebär en positiv utmaning att utveckla en attraktiv 
boendekommunen som kan möta upp med fler bostäder för olika boendegenerationer, 
ett attraktivt centrum, bra kommunikationer och en fin boendemiljö.  
 
Ett växande Kungsör kräver också att vi tar hänsyn till den ekonomiska, ekologiska och 
sociala dimensionen av hållbar utveckling när vi fattar beslut om hur kommunen ska 
utvecklas.  
 
Utvecklingen av Skillingeområdet, Runnabäcken och Borgvik har tagit fart med en 
variation av småhus, villor och flerfamiljshus.  Fler områden diskuteras och vi ser 
positivt på den utvecklingen. Andra möjliga områden för planläggning är hamnområdet 
men fler områden bör pekas ut. Viktigt att fler aktörer bjuds in och att vi planerar för ett 
långsiktigt miljöanpassat byggande som underlättar en miljövänlig vardag. För att 
minska miljöpåverkan vill vi att kommunen planerar för fler hus i trä. Bygglovstaxor 
behöver även ses över för att premiera miljöanpassat bostadsbyggande. 
 
Centerpartiet vill även se att hela kommunen växer. Det behöver bli enklare att bygga 
även på landsbygden. För den som vill sälja mark för bostadsbyggande ska kommunen 
vara ett självklart stöd. Valskog har möjligheter att växa och fler typer av boenden 
behöver planeras även där för att möjliggöra en generationsväxling så att fler äldre kan 
bo kvar i Valskog fast man säljer villan. 
 
Det finns samtidigt ett behov av att möta upp med verksamhetsmark och lokaler för 
etablerade och nya företag på orten. Här behövs en långsiktig plan. Vår grundprincip är 
att Kungsör ska bevara produktiv jordbruksmark och markområden med hög biologisk 
mångfald. Vi vill istället hitta andra lösningar.  
 

Att all mat som tillagas och serveras i kommunens kök ska lagas med 

svenska, säsongsanpassade eller ekologiska livsmedel. Den ska vara 

giftfri, utan rester av antibiotika och uppfylla krav på kvalitet. 

Sätta upp mål sätts upp för att minska matsvinn i kommunens kök 

och restauranger. 



                                        

 

Kungsör är i första hand en boendekommun och många Kungörare pendlar till jobb och 
skola varje dag. Det kräver bra kommunikationer. Inställda och försenade tåg, 
försämringar i busstrafik hör dock till många pendlares vardag. Här måste kommunen 
vara mer aktiv och driva på för bättre kommunikationer, punktlighet och turtäthet och 
självklart ska bussen trafikera centrum.  
 
En attraktiv boendekommun förutsätter att det finns ett attraktivt centrum och tillgång 
till närservice. Centrumutvecklingen fortsätter i nästa etapp och vi vill då utveckla en 
centrumpark.  
 
Att gå och cykla är både miljövänligt och hälsosamt och därför ska kommunen satsa på 
att bygga ut gång- och cykelvägnätet.  Befintligt nät har stora brister. En gång- och 
cykelstrategi behöver tas fram och resurser avsätts för åtgärder.  I ett första skede bör 
Skillingeområdet och Jägaråsen förses med gång- och cykelvägar. 
 
Kungsör har fina parker och grönområden som måste värnas och skötas på ett bra sätt. 
Vi skulle gärna se plantering av fruktträd och bärbuskar samt ängar i den offentliga 
miljön.  
 
Centerpartiet vill 

  

Planlägga fler områden för en variation av bostäder, villor, småhus, 

flerfamiljshus och trygghetsboenden 

Knyta samman gång- och cykelvägnätet 

Bevara produktiv jordbruksmark. 

Att bussen ska fortsätta trafikera centrum.  

Planera för fler trähus  

Införa klimatdifferentierad bygglovstaxa. 



                                        

 

Jobb och företagande  
 
Människors engagemang och entreprenörskap är grunden i ett samhällsbygge. 
Centerpartiet vill se ett Kungsör som utvecklas till en attraktiv kommun för företag där 
fler jobb skapas. 
 
Kungör har den näst högsta arbetslösheten i länet, 11,76 procent. Ungdomar och 
utrikesfördda hör till de grupper som står allra längst från arbetsmarknaden. Långvarigt 
utanförskap och fler riktiga jobb måste prioriteras. För oss är det alltid bättra att ha ett 
jobb att gå till än att gå på bidrag. Vi vill ha ett tydligt jobbfokus som tar tillvara 
människors kompetens och förmåga. 
 
4 av 5 jobb skapar i små och medelstora företag. I Kungör är det framförallt 
småföretagarna som är våra jobbskapare. Utan dem stannar kommunen.  
 
För att klara det behövs ett målmedvetet arbete som leder till förenkling för företagare i 
kommunen. Service och bemötande behöver förbättras och regelverk och rutiner måste 
utgå efter devisen att det ska vara enkelt att vara företagare i Kungsör. Centerpartiets 
målbild är att fler företag och ett starkare näringsliv. För att klara det inrättas ett 
näringslivsråd för samråd mellan kommunen och företag och ett företagarcentrum som 
erbjuder mentorskap och vägledning för de som vill starta egna företag. En särskilt 
viktig målgrupp är nyanlända. Företagarcentrum etableras med fördel i samarbete med 
andra kommuner. 
 
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att starta och utveckla företag. Barn och 
ungas entreprenörskap behöver tas tillvara och utvecklas genom samarbete med Ung 
Företagsamhet redan i grundskolan. 
 
För människor som står längst bort från arbetsmarknaden vill Centerpartiet se en 
variation av sysselsättningsformer som möter individen där hen är. 
Arbetsmarknadsavdelningen behöver därmed stärkas för att få fler personer i 
sysselsättning. Gärna i ett tydligt samarbete med det lokala näringslivet och ideell 
sektor. 
 

 
Centerpartiet vill  

 
 
 

Utveckla service och bemötande mot näringslivet genom tillväxt och 

tillsyn 

Inrätta ett näringslivsråd och ett företagarcentrum 

Stärka barn och ungas entreprenörskap genom satsningar på Ung 

Företagsamhet och entreprenöriellt lärande. 

Erbjuda alla elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiet feriearbete. 



                                        

 

Integration 

Vi lever i en globaliserad värld. Fler människor i världen migrerar, både för att söka 
skydd från krig, terror och förtryck, men också för arbete och studier. Kungsör har tagit 
ett viktigt ansvar för människor som har sökt sig till Sverige. Nu är det dags att ta 
ansvar för att människor som är nya blir en del av det svenska samhället. 
Medmänsklighet kommer först men måste kombineras med ordning och reda. 
 
Vi måste bryta klyvningen och ta tillvara på det engagemang och den kompetens som 
människors om invandrat har med sig. Människor som är nya i Sverige måste tidigt ges 
möjlighet att arbeta. Därför måste fler jobb prioriteras. Ett nära samarbete mellan 
kommunen, arbetsförmedlingen, näringslivet och civilsamhället är en förutsättning. 
Kvinnor och män som inte har ett arbete ska studera svenska, delta i praktik, 
arbetsträna eller söka jobb. Svenskundervisningen behöver bli tydligt 
arbetsmarknadsinriktad. Studier ska kombineras med praktik och heltid för studier ska 
gälla. Krav på aktivering införs för att få försörjningsstödet utbetalt. Kravet ska fungera 
som ett incitament för att fler ska komma ut i jobb. 
 
Kungsör kommer att växa och blomstrar om vi tar tillvara på människors engagemang 
och kompetens. Alla behövs och har en plats i centerpartiets Kungsör. Vi väljer 
medmänsklighet och humanism kombinerat med tydliga krav. 

 
 
 
Barn och utbildning 
 
Kungsörs förskolor och skolor ska ha en god och trivsam lärmiljö som stimulerar studie- 
och arbetsro, lärandet och arbetsglädje under hela skoldagen. I Kungsör ska det vara 
roligt, och inspirerande att studera och arbeta. 
 
Förskola och skola 
Förskolan i Kungsör lägger grunden för ett långsiktigt lärande och erbjuder en 
pedagogisk verksamhet med hög kvalitet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och 
rusta alla barn för skolåren. Barngruppernas storlek anpassas utifrån barns ålder med 
färre barn per pedagog i de lägre åldrarna. Försök görs med 5–års grupper. 
 
I Kungsör ska alla elever få kunskaper för att kunna nå målen i alla ämnen. Ingen 
lämnar grundskolan utan behörighet. Målet är 100 procent godkända elever. Alla ges 
dessutom möjlighet att sträva efter högre betyg än godkänt och därmed högre 
meritvärden.  
 

 
• Att kommunen stärker samverkan med arbetsförmedlingen, det 

lokala näringslivet och civilsamhället för fler i jobb. 
• Att svenskundervisning kombineras med praktik och att en 

heltidsmodell införs. 
• Att krav på aktivering införs för att få försörjningsstöd 
 



                                        

 

Föräldrar ska vara delaktiga i barn och elevers lärande och samarbetet mellan förskola, 
skola och familjer stärks. Det i sin tur bidrar till en öppen förskola och skola där alla barn 
och elever aktivt ges möjlighet att vara med och påverka.  
 
Antalet barn och elever växer kraftigt i Kungsörs förskolor och skolor. Det innebär en 
positiv utmaning att svara upp med fler platser och mer personal. Nya förskolor behöver 
etableras och skollokalerna behöver anpassas så att det svarar upp mot framtida behov. 
En större valfrihet kring barnomsorgen är välkommen, där såväl fler former som olika 
inriktningar kan skapa ett större utbud av barnomsorg i hela Kungsör. 
 
Nolltolerans gäller mot kränkande särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier. 
Barn, elever och pedagoger ska känna sig trygga. Förskolan och skolan arbetar 
förebyggande och aktivt med åtgärder.  
 
Forskning visar att barn och unga mår allt sämre och stress och psykisk ohälsa både hos 
pojkar och flickor har ökat kraftigt de senaste åren. Barn och unga rör sig mindre och 
äter sämre. Förebyggande arbete prioriteras för att alla ska må bra, kroppsligt, mentalt 
och socialt. Barn och elever erbjuds en god elevvård och samarbetet mellan skola, 
elevvård och föräldrar stärks.   
 
Ökad fysisk aktivitet är också en viktig komponent som såväl kan öka välmåendet som 
elevers prestationer och inlärning. Genom att införa senarelagd skolstart på morgonen 
innehållande så kallad pulsträning får alla elever en piggare start på skoldagen. 
 
Barn och ungdomar behöver göras mer delaktiga i hållbarhetsarbete. Vi vill därför att 
samtliga förskolor och skolor miljöcertifieras enligt konceptet grön flagg. 
 
Vuxenutbildning  
Kungsör erbjuder en kommunal vuxenutbildning som stödjer vuxna i sitt lärande och 
ställning i arbets- och samhällslivet. Arbetsmarknaden är i ständig rörelse vilket kräver 
utveckling av individers kompetens. Precis som studier vid universitet ska 
vuxenutbildningen erbjudas på distans. Vuxenutbildning via distans kan göras i egen regi 
eller med avtal med andra utbildare. Vuxenutbildningen måste vara bättre på att vara 
tillgänglig för den som vill skola om sig, där är distansverksamheten väldigt viktig. 
 
Svenskundervisning för nyanlända utvecklas och en heltidsmodell införs så att 
språkstudier kombineras med praktik. Språkpraktikplatser tas fram i samarbete med det 
lokala näringslivet och kan därefter också knytas ihop med en stärkt 
kompetensförsörjning. 
 
Centerpartiet vill 

 

Öka antalet behöriga förskollärare. 

Miljöcertifiera förskolor och skolor. 

Ha nolltolerans mot mobbing.  

Jämställdhet ska prioriteras.  

Införa sovmorgon med pulsträning i skolan. 



                                        

 

 
 
Trygghet  
 
I Kungsör bygger vi en trygg och säker kommun där ingen står utanför. Det sociala 
skyddsnätet finns där för dem som är i behov av det. Ingen ska heller känna sig rädd för 
att bli utsatt för brott samtidigt som oro som sprids ska tas på allvar. Social oro och 
brott motverkas genom trygghetsskapande åtgärder och en närvarande polis.  
Vi ser idag att missbruk av alkohol och droger är ett stort problem bland unga såväl som 
vuxna. De senaste åren har vi framförallt sett en oroande ökning av användning av 
narkotika bland ungdomar. Centerpartiet säger tydligt nej till droger och vill att tidiga 
insatser, det förebyggande arbetet och samverkan med föräldrar prioriteras. 
Flickor och kvinnors utsatthet måste få ett stopp. Det ska råda nolltolerans mot våld i 
nära relationer, sexuellt våld och kränkningar. Kommunens skolor behöver arbeta aktivt 
med normer och värderingar.  
 
 
Centerpartiet vill:  

 
 
 
Kultur och fritid  
 
Kungsör har ett rikt föreningsliv och ett stort kulturutbud där förenings- och 
civilsamhället spelar en särskilt avgörande roll.  Det är tillsammans vi får saker att 
hända. Centerpartiet vill uppmuntra detta arbete så att fler vill vara med och bidra.  
 
Kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ska prioriteras och ungdomar görs 
delaktiga i utformningen av kultur- och fritidsutbudet i Kungsör.   
 
Vid sidan av idrottsaktiviteter måste det finnas andra verksamheter som kan attrahera 
våra yngre invånare. Ungas möjligheter till att utöva kultur behöver utvecklas och 
kommunen bör jobba mot att erbjuda en lokal kulturskola.  
 
Film och teater spelar en avgörande roll för kulturlivet i Kungsör. Här behövs ett starkt 
samarbete i länet för att kunna erbjuda detta. Fler kulturarenor behöver finnas och 
Centerpartiet vill se en utomhusscen för kulturutövande i centrala Kungsör.  
 
Kungsörs bibliotek är en central mötesplats. Centerpartiet vill fortsätta utveckla 
biblioteket med meröppet, e-media, och kulturaktiviteter. Valskogs möjlighet till 
biblioteksservice måste säkras i framtiden och inte försämras. 
 

Att polisen är närvarande och arbetar trygghetsskapande i 

kommunen. 

Motverka användningen av droger.  

Att det ska råda nolltolerans mot sexuella övergrepp och våld. 



                                        

 

Studieförbunden och bygdegårdarna bidrar med sin studieverksamhet och sina 
kulturarrangemang att göra Kungsör till en aktiv kommun och att aktivera innevånarna. 
Vi vill särskilt värna deras arbete som betyder mycket för många.  
 
Kungsör har många pärlor och unika friluftsområden som vi måste bevara och utvecklas. 
Hit hör bland annat Kungsudden, Lockmora, Kungsörsleden och inte minst hagmarkerna, 
våra naturreservat och sjönära miljöer. För att öka kunskap och engagemang för vår 
gemenamma naturskatt vill vi etablera ett Naturum på Kungsudden som erbjuder 
utställningar, temakvällar och naturaktiviteter.  
 
Centerpartiet vill:  

 
 
Äldreomsorg 
 
Att bli äldre på innebär för många ett aktivt, socialt och engagerat liv. Centerpartiet vill 
att äldreomsorgens innehåll ska bygga på kunskap om åldrandet och utgå från den 
enskildes önskemål så långt det är möjligt. Delaktighet, oberoende och trygghet ska 
vara ledord. 
 
Åldrandet påverkas av en rad livsstilsfaktorer och social gemenskap, fysisk aktivitet. 
kulturell aktivitet och matvanor har stor betydelse för ett hälsosamt åldrande. Vi gill 
därför utveckla förebyggande insatser så att Kungsörs äldre ges bättre förutsättningar 
att leva ett gott och självständigt liv.  
 
När behov av hjälp i olika former uppstår ska det finnas enkla och tydliga vägar för att 
nå denna. Biståndshandläggningen ska förenklas utan att frångå de regler som 
kommunen är skyldig att följa. När det är möjligt bör därför förenklad 
biståndsbedömning för vissa insatser återinföras.  
 
Vårdbehov måste alltid kunna mötas i god tid. Den geriatriska kunskapen har därför en 
viktig del i att kunna möta äldre människor i rätt tid och kunna arbeta förebyggande. Till 
kommunens stöd behövs här tätt samarbete med läkare från primärvården eller andra 
delar av landstingets verksamheter. 
 
Vi vill se en bred variation av olika boenden för den som är äldre med insatser 
anpassade efter behov. Driftsformerna ses över för att om möjligt starta boenden via till 
exempel intraprenad. Många bor kvar i villan eller lägenheten där de alltid bott och ska 
kunna göra så med stöd och hjälp. Men när så önskan om annat boende finns måste 
alternativ finnas tillgängliga. Vare sig det gäller boende med eller utan stöd från 
omsorgspersonal. Centerpartiet vill se fler så kallade trygghetsboenden som inte 
behöver biståndsbeslut. 
 

Öka fritidsutbudet med en skatebana, parkour-bana och en boulbana 

inomhus.  

Starta en kulturskola 

Etablera en utomhusscen  

Etablera ett Naturum 



                                        

 

Digitaliseringen och ny teknik måste tas tillvara och kommunen behöver delta som en 
aktiv part i utvecklingen i länet samt erbjuda testmiljöer där äldre får prova fram ny 
teknik. 
 
Det är mycket viktigt att stödja de frivilliga aktörer som arbetar och som betyder oerhört 
mycket för många personer. Gemenskap i Kungsör är ett sådant exempel. Kommunen 
ska så långt det är möjligt vara med och skapa mötesplatser. Att ha tillgång till ett rikt 
socialt liv betyder mycket för hälsan. 
 
Kommunen har ansvaret för hemsjukvården och än större krav kommer att ställas på 
denna. Det är viktigt att aktivt rekrytera personal med rätt kompetens för det arbetet. 
Det finns mycket som kan underlätta vård i hemmet och Kungsör ska vara en 
föregångare för att se till att vidareutveckla vården. Hemsjukvården behöver även ett 
gott samarbete med Region Västmanland och dess mobila vårdverksamheter för att 
fungera och utvecklas. Genom samarbete och avlastning kan många onödiga 
sjukhusvistelser undvikas. 
 
Centerpartiet vill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att delaktighet, oberoende och trygghet ska vara ledord. 

Att en variation och boenden för äldre etableras.  

Att äldreomsorgen stärker sig med geriatrisk kompetens.  

Äldregympa i samarbete med frivilligorganisationer 



                                        

 

 


