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HANDLINGSKRAFT OCH IDÉER 
- FÖR JOBB OCH VÄLFÄRD
Katrineholms kommun utvecklas starkt men vi slår oss inte till ro. Vi ska fortsätta bygga ut och förstärka 
skola, förskola, sjukvård och äldreomsorg - samtidigt som vi skapar fler nya jobb och bostäder. Vi vill se ett 
starkare samhälle med större trygghet. För oss går det före sänkta skatter.

JOBB BYGGER TRYGGHET
Vår ekonomi är stabil, jobben blir fler och företag växer när vi investerar och stärker kommunens 
attraktionskraft. Vi ska vara aktiva för fler etableringar och erbjuda mark och lokaler för att bidra 
till en växande arbetsmarknad. I Katrineholm ska alla som kan arbete också ha ett jobb. Ett 
starkt näringsliv, möjligheter till utbildning och krav på deltagande i arbetslivet är grunden för 
vår politik.

STARKARE SAMHÄLLE – BÄTTRE VÄLFÄRD
Barn och äldre står i centrum för välfärden. Vi vill se fler nya klassrum med fler lärare - så att 
klasstorlekarna minskar och kunskapen växer. Vi ska bygga och bemanna ett nytt äldreboende 
och bygga ytterligare ett trygghetsboende för äldre - istället för att privatisera och sälja ut äldre 
och personal till vinstjakt. 

DU VÄLJER VÄG
Det är stora och viktiga uppgifter som ligger framför oss. Vi vill möta framtiden genom att vara 
tydliga, aktiva och pådrivande. Det är med idéer och handlingskraft som Katrineholm byggs 
starkare. Med din röst kan vi tillsammans ta Katrineholm framåt med jobb och trygghet.





EN STARK SKOLA GER TRYGGA 
BARN MED BÄTTRE KUNSKAPER

Skolresultaten har vänt upp. Nu måste kunskapen stärkas ytterligare. Att ge alla barn en bra start är den 
viktigaste investeringen i framtiden som finns. Därför går barn och ungdomars skola före sänkta skatter.

KATRINEHOLMS SKOLOR SKA FÖRBÄTTRAS
Mindre grupper och klasser ger studiero och eleven får mer tid med sin lärare. Genom att 
bygga två nya skolor ökar vi antalet klassrum och möjliggör för mindre grupper. Vid sidan av 
lärare ska fler yrkesgrupper och lärarassistenter anställas. De ska ge stöd så att lärare och 
elever kan fokusera på kunskap och lärande. Alla ska gå på gymnasiet. Fler ska gå vidare till 
högre utbildning. 

FÖRSKOLAN BYGGS UT OCH BARNGRUPPERNA MINSKAS
Vi ska bygga minst 20 nya förskoleavdelningar och anställa fler förskollärare och barnskötare. Så 
kan vi få plats och utrymme för att minska barngrupperna även när kommunen fortsätter växa. 
Mindre barngrupper är särskilt viktigt för de yngsta barnen.

FRITIDSHEM, MAT OCH RÖRELSE
Fritidshemmen ska bidra till ökad kunskap och ge extra stöd, läxläsning och möjlighet att prova 
på nya aktiviteter. Inspirerande utemiljöer och planerad fysisk aktivitet ska finnas för alla barn 
och elever. Tillsammans med god och nyttig mat påverkar rörelse både hälsa och lärande. Vi 
ska fortsätta att servera närproducerad mat, lagad från grunden och förstärka måltidsmiljöerna. 





FLER I JOBB ÖKAR TRYGGHETEN
Med långsiktiga investeringar, samverkan och tålamod stärker vi jobb och företagande i Katrineholm. 
Om alla ska ha ett jobb måste näringslivet utvecklas, kompetens och utbildning förbättras och kraven på 
deltagande vara tydliga.

JOBB OCH UTBILDNING - INTE FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Den som saknar jobb ska ha arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd.
Unga ska ha en bredd av gymnasieutbildningar att välja på i Katrineholm. Vi ska jobba för 
högskole- och yrkeshögskoleutbildningar i kommunen. Vi ska fokusera på utbildningar i 
bristyrken och öka andelen som går vidare till högre studier. 

BYGGANDE OCH ETABLERINGAR KRÄVER LÅNGSIKTIGHET
Kommunen ska ha lokaler och mark för fler företag som vill expandera eller flytta till 
Katrineholm. Aktiv etableringspolitik ger investeringar. Företag som vill bygga, lokalisera eller 
expandera i Katrineholm ska få snabb och bra service. Vårt kommunala bolag ska fortsätta 
bygga bostäder, inte minst för unga.

FIBER, SPÅR OCH VÄGAR GER STARKARE UTVECKLING
Vi ska bygga ut fiberbaserat bredband i hela kommunen till 2020. Tågtrafiken och pendling ska 
värnas och ett nytt parkeringsgarage byggas vid tågstationen. Asfaltsbeläggningen på de 
kommunala vägarna ska förbättras. 





ETT STARKARE SAMHÄLLE GER 
TRYGGARE VÅRD OCH OMSORG

I Katrineholm ska äldre och sjuka kunna vara trygga. Vi ska bygga ut omsorgen och stärka sjukvården. Vi 
väljer välfärden för den som behöver stöd och hjälp istället för sänkta skatter och utförsäljningar av våra 
äldreboenden och sjukhus. 

ÄLDREOMSORGEN SKA FÖRSTÄRKAS
Kommande år ska vi anställa hundratals nya medarbetare för att bl. a. förstärka personal- 
tätheten, ge ökat stöd i hemtjänsten och bemanna fler demensavdelningar. Vi ska stärka  
insatserna kring mat och måltiden med god och näringsriktig mat som är lagad från grunden. 
Samtidigt ska vi jobba med måltidsmiljöerna. Sociala insatser, fysiska aktiviteter och  
utomhusvistelse ska förstärkas på våra boenden. 

PERSONALEN ÄR VÅRDENS VIKTIGASTE RESURS
Rekrytering av personal kommer att vara en nyckelfråga kommande år. Personalen ska ha rätt 
till heltid och arbetet underlättas med hjälpmedel, digitalisering och fler arbetskamrater. Vi ska 
arbeta för att minska omfattningen av s.k delade turer.

NYTT ÄLDEBOENDE OCH STARKARE KULLBERGSKA
Vi ska öppna och bemanna ett nytt äldreboende. Vi ska vi bygga ett nytt trygghetsboende.  
Investeringarna i Kullbergska sjukhuset ska nu omsättas till tryggare vård, dialys ska starta och 
en utbyggd ambulanssjukvård ska snabba upp akuta insatser. Katrineholm ska fortsätta  
anpassas för ökad tillgänglighet.





KATRINEHOLM SKA VARA EN 
TRYGG OCH SÄKER KOMMUN

Katrineholm ska vara en säker och trygg kommun att leva och verka i. Vi är kompromisslösa i kampen mot 
kriminalitet. Tillsammans med Polisen ska hela den kommunala organisationen arbeta mot brottslighet 
och narkotika. 

NOLLTOLERANS MOT BROTT
Alla brott som begås mot kommunen eller mot personer inom de kommunala verksamheter-
na ska polisanmälas. Vi ökar insatserna med kameraövervakning. Beredskap ska finnas för att 
anställa kommunala poliser om det ges laglig möjlighet. Annars kan det bli fråga om ordnings-
vakter.

TRYGGARE MILJÖER MED BÄTTRE BESLYSNING
Vi ska fortsätta att säkerställa trygga trafikmiljöer för oskyddade trafikanter, särskilt barn och på 
stråk till skolor och förskolor. Belysning är centralt för trygghetskänslan och bidrar till en säkrare 
kommun. Vi ska öka takten i omställning av vår äldre belysning och komplettera i områden som 
upplevs som mörka och otrygga. Den lokala ordningsstadgan ska fullt ut använda lagens  
möjligheter att begränsa tiggeri.

EN VÄG TILLBAKA
En viktig del i ett tryggt välfärdssamhälle är möjligheten att komma tillbaka när man hamnat 
snett eller drabbats av problem. Missbruksvård med öppet intag, budget- och skuldrådgivning, 
hjälp att lämna kriminell verksamhet eller extremism är kommunala insatser som på olika sätt 
kan hjälpa människor vidare i livet.





KULTUR, IDROTT OCH FRITID SOM 
FÅR MÄNNISKOR ATT VÄXA

Föreningslivet är ett viktigt samhällskitt. Kultur, idrott och fritidsaktiviteter stärker människor och sam-
hälle. Aktiva liv ger oss fler verktyg att utveckla och förändra, oss själva och samhället. 

KRAFTEN I KULTUREN OCH KONSTEN
Biblioteksverksamheten och kulturhuset Ängeln ska vara nav för kultur, konst och diskussion. 
Föreningslivet och studieförbunden ska ha goda möjligheter att verka. Vi vill fortsätta att rusta 
upp Lokstallsområdet för aktivitet, kultur och möten samt fortsätta satsningen på fritids- 
verksamhet för unga. Vi vill ha mer offentlig konst. Nya skolor ska berikas med konst som kan 
användas praktiskt och pedagogiskt. Kulturskolan ska ha en bred verksamhet.

TVÅ NYA IDROTTSHALLAR OCH MER KONSTGRÄS
Två nya idrottshallar ska byggas, Sportcentrum stärkas och fler nya sporter ges plats i lokaler 
och på anläggningar. Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas. Vi ska ha utegym i alla krans- 
orter och stadsdelar samt utveckla motionsspår och underlätta spontanidrott. Vi ska även ut-
veckla parker och grönområden för lek, aktivitet och rekreation. 

FRITID OCH AKTIVITET
Fritidsgårdar ska ha god kvalitet och fokusera på barn och unga i ålder 10-16 år. Vi vill fortsätta 
med gatufester och öppen fritidsverksamhet i bostadsområden. Vi ska ge stöd för aktiviteter på 
skollov. Vi ska rusta upp Jordvallstorp för dagläger och fester.





KATRINEHOLM – EN HÅLLBAR 
KOMMUN SOM VÄXER

Vår kommun ska fortsätta att vara en av landets bästa på miljöarbete. I Katrineholm visar vi hur samhället 
kan växa och utvecklas med ett stort ansvar för miljön.

LOKALA LÖSNINGAR PÅ GLOBALA PROBLEM
Klimatpåverkan ska minska med mer solenergi och med energibesparing och högre effektivitet 
i våra fastigheter. Kommunala fordon konverteras till fossilfria alternativ. Möjligheterna att gå 
och cykla förstärks med nya cykelbanor. Pendlingsmöjligheterna med tåg ska förbättras och vi 
vill främja godstransporter på tåg där vårt Logistikcentrum är en stor tillgång. Maten vi serverar 
i kommunen ska vara klimatsmart och närproducerad. Förtätningen av staden ska fortsätta för 
minskade behov av transporter.

BÄTTRE VATTEN
Dagvattenhanteringen i centralorten ska byggas ut. Sjöreningsprojektet Öljaren ska genomföras 
under mandatperioden med bland annat uppsugning av bottensediment. 

RENARE OCH SNYGGARE
Nedskräpningen ska minska och möjligheterna till återvinning öka. Vi ska rikta krav på och 
erbjuda samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för insamling av 
material från hushållen.



Vår hemsida: www.socialdemokraternakatrineholm.se
På Facebook: facebook.com/SocialdemokraternaIKatrineholm
Postadress: Videvägen 9,64149 KATRINEHOLM
Ring oss på: 0150-105 45

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 
OSS ELLER BLI MEDLEM? 
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