
FRAMÅT FÖR 
HELA SKÖVDE!

VADSTENA



KAN VI FÅ DITT FÖRTROENDE ATT LEDA SKÖVDE FRAMÅT  
PÅ VALDAGEN DEN 9 SEPTEMBER?
Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Centerpartiet står för en närodlad 
politik. Vi är övertygade om att människor kan och vill bestämma mer själva. Vi vill ha ett rättvist, öppet  
och tryggt samhälle som ger likvärdiga möjligheter för alla i hela Skövde kommun.

Centerpartiet vill fortsätta att skapa ett Skövde där tolerans, sammanhang och mening för individen finns 
och att våra bostadsområden är attraktiva, kreativa och gröna. Vi ska bygga ett hållbart samhälle både 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt! 

Ett hållbart samhälle innefattar en förskola och skola med god psykosocial arbetsmiljö där lärande står i 
fokus, en god samverkan med arbetsliv, trygga boenden för äldre samt en möjlighet till ett rikt kultur- och 
fritidsliv i hela kommunen.

CENTERPARTIET TROR PÅ FRAMTIDEN!  



FÖRETAG OCH JOBB
Det är genom ett väl utvecklat näringsliv vi lägger  
grunden för ett välmående samhälle och skapar 
förutsättningar för satsningar inom vård, skola och  
omsorg. Centerpartiet vill därför fördjupa samverkan  
mellan näringsliv, kommun och högskola för att möta 
behovet av kompetens och utveckla förutsättningarna 
för företagen. Vi vill fortsätta stärka infrastrukturen  
i Skövde genom att förbättra kommunikationer, i och  
till kommunen, vilket främst gäller tåg, buss, bil samt 
digitala och mobila kommunikationer. 

VI VILL BYGGA ETT SAMHÄLLE SOM  
HÅLLER I GENERATIONER

DIN RÖST GÖR SKILLNAD!

OMSORG
Vi vill ge orter och landsbygd likvärdiga förutsättningar 
som staden för att skapa livskraft i hela kommunen.  
Vi behöver fortsätta satsningen av trygga boenden för 
äldre och i hela kommunen stimulera till flera mötes- 
platser för att motverka ofrivillig ensamhet. Vi vill till  
exempel att alla skolmatsalar ska vara öppna för  
pensionärer och skapa tillgänglighet av korttidsboende  
för att kunna avlasta anhöriga som vårdar i hemmet. 

SKOLAN  
– FRAMTIDSTRO FÖR VÅRA UNGA
För Centerpartiet är det en självklarhet att alla barn  
i förskolan och skolan blir sedda och får lära, utvecklas 
och utmanas. Vi vill att Skövde ska sjuda av kreativitet 
och där fler människor än idag har ett arbete. För oss 
är det viktigt att det finns skolor med hög kvalitet i hela 
kommunen genom en mer långsiktig planering av  
förskolans och skolans verksamhet. Arbetsmiljön för 
både barn ungdomar och vuxna är central för förskolans 
och skolans arbete. Skolan ska präglas av nyfikenhet 
och värme med en god psykosocial arbetsmiljö där 
lärande står i fokus. 

HELA KOMMUNEN
– STAD OCH LAND
För att hela kommunen ska leva måste utbudet inom 
de offentliga och kommersiella verksamheterna ges 
förutsättningar att utvecklas i hela kommunen i takt 
med att samhället förändras. Centerpartiet i Skövde 
vill underlätta byggnation på landsbygden och i ytter-
områden för att säkerställa befolkningsunderlaget och 
på så vis ha en fortsatt service i hela kommunen av 
skola och äldreomsorg. Vi vill stötta och underlätta 
boende och företagande i hela kommunen med väl 
utbyggd infrastruktur och goda kommunikationer,  
exempelvis genom att knyta samman alla ytterområden 
med cykelvägar till centralorten.

Du hittar vår valsedel på www.val.se.  
Välj Valsedlar kommun/Skövde/Centerpartiet. 



 

Mer om vår närodlade politik hittar du på  
www.centerpartiet.se/skovde • Facebook:centerpartietskovde

  Hitta nya sätt att rekrytera pedagoger/lärare i förskola/skola och successivt  
 minska förskolans barngrupper

  Utveckla funktioner för att minska andelen barn och unga som mår dåligt,  
 bland annat genom elevhälsa, fler yrkeskategorier i skolan och elevstödjare

  Förbättra insatser för de elever som inte når målen och för de elever som behöver  
 fler utmaningar 

  Våra äldre ska fortsätta att trivas och må bra i Skövde och känna att de har  
 makt över sin egen vardag

  Behålla stödet till anhöriga som vårdar en närstående 

  Utveckla kommunikationer i och till kommunen – med tåg, buss, bil samt med  
 digitala och mobila kommunikationer

  Ge landsbygd likvärdiga förutsättningar som staden

  Utveckla utbudet inom de offentliga och kommersiella verksamheterna i hela  
 kommunen i takt med att samhället förändras

  Fördjupa och stärka samverkan med det lokala näringslivet
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CENTERPARTIET ARBETAR AKTIVT FÖR ATT


