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Samhällsbyggnad och infrastruktur 
 
Katrineholm ska fortsätta att utvecklas för att nå målet om 40 000  
invånare år 2030. 

Vi vill:
• Skapa fler villatomter i hela kommunen, även i kransorterna, alla sorters 

boenden ska kunna erbjudas. Bra balans mellan hyresrätter, bostadsrätter 
och villor är viktigt. För att landsbygden ska få nya invånare ska det finnas 
fina, sjönära tomter. Det ska tas med i arbetet med översiktsplanen. 

• Ha god belysning kvällstid för ökad trygghet kvällar och nätter. Konst-
verk och fasader ska lysas upp. Utbyte och modernisering av belysningen 
ska genomföras för ökad trygghet, lägre driftkostnader och bättre miljö. 

• Skapa säkra skolvägar och bygga bort olycksrisker i trafiken. Sopsaltning 
ska ske på de mest frekventa cykelbanorna för att uppmuntra till åretrunt-
cykling. Cykelnätet ska byggas ut kontinuerligt och cykling uppmuntras i 
hela kommunen.

Vårt Katrineholm kan bättre
Vi socialdemokrater tar fasta på de samhällsutmaningar som vi och  
medborgarna ser. Därför är våra tre viktigaste frågor i valrörelsen natio-
nellt, regionalt och lokalt: 

Vi ska bryta segregationen och stoppa gängen 
För att bryta segregationen behöver vi en regering som bibehåller en  
reglerad migrationspolitik, och som styr mottagandet till landets kommuner 
utifrån ett solidariskt ansvarstagande. På lokal nivå behöver vi ha ordning 
och reda i välfärden. Vi ställer krav på de personer som uppbär försörjnings-
stöd. Säkerställer att de som ges bidrag, privatpersoner såväl som  
föreningar, har rätt till bidragen och gör rätt för sig. Vi behöver också säker-
ställa att det är rimligt antal personer som bor i det kommunala bostads- 
bolagets lägenheter. 

Vi ska leda klimatomställningen och skapa framtidens jobb 
Vi ska fortsätta arbetet med att klimatsäkra vår kommun.  
Dagvattenhanteringen står högt på den kommunala agendan. Det är ett 
viktigt arbete, både ur klimatsynpunkt och för att säkra kommunen från 
allvarliga följder av kraftiga regn. Vi ska skapa våtmarker för att fördröja och 
rena dagvattnet som flödar genom staden och skapa rekreationsområden i 
anslutning till dem. Därigenom kan vi kombinera nyttan av att skydda staden 
ur miljö- och klimathänseende med goda möjligheter till en aktiv och  
avkopplande fritid. Arbetet med den nya översiktsplanen, Framtidsplan 
2050, blir väldigt viktigt utifrån skapandet av den hållbara och trivsamma 
staden. 

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden 
Vi är restriktiva när det gäller att lägga ut verksamhet på entreprenad.  
Vi ser inga behov av nyetableringar av friskolor eller privat äldreomsorg i vår 
kommun, och framför allt inte de koncerner som skor sig på våra barn och 
äldre. Det måste bli stopp på att riskkapitalister suger ut vår gemensamma 
välfärd! Därför är det avgörande med en socialdemokratiskt ledd majoritet i  
riksdag, region och kommun.

    Johan Söderberg  & Anneli Hedberg
    Gruppledare och ordförande för 
    Socialdemokraterna i Katrineholm



Miljö 
Klimatomställningen är nödvändig och ska ge ett stort avtryck i översikts-
planen, Framtidsplan 2050.

Vi vill:
• Att dagvatten ska nyttjas för att få in dagvattendammar/fördröjnings-

magasin och våtmarker i kommunens boendemiljöer. Vi ska ta fram en 
vattenplan för kommunen. 

• Fortsätta den gröna omställningen genom att ha fler laddstolpar, sträva 
mot en fossilfri fordonsflotta i kommunala verksamheter och använda 
solceller för att tillvara solenergin. Kommunen föregår med gott exempel 
genom smarta och hållbara inköp av varor och tjänster.  

• Att återvinningscentralen ska vara modern och tillgänglig med bra  
öppettider och självinpasseringssystem. Att i första hand minimera avfal-
let och i andra hand återvinna och återanvända, gäller även vid rivning 
och nybyggnation.

Arbetsmarknad och sysselsättning 
Katrineholms kommun ska skapa förutsättningar för att alla i arbetsför 
ålder ges möjlighet att arbeta, studera eller delta i andra hälsofrämjande 
och utvecklande aktiviteter. 

Vi vill:
• Ytterligare utveckla samverkan mellan kommunen och andra aktörer.  

Inventering ska ske av utbildningsutbud, arrangerande av utbildningar 
samt matchning av individers kompetens utifrån individens och näringsli-
vets behov av kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 

• Satsa på utbildningsinsatser inom nu aktuella och kommande bristyrken. 
Tillhandahålla handledare och erbjuda praktikplatser inom kommunens 
förvaltningar. Alla kommunala bolag ska medverka aktivt i integrations-
arbetet genom att utveckla metoder för att kontinuerligt kunna ta emot 
praktikanter och personer under arbetsträning. 

• Att vid upphandlingar ställa krav på företag gällande mottagande av 
praktikanter och personer med funktionsnedsättning.



En gemensam skola för alla, ger barn en trygg start 
och bättre kunskaper
I den kommunala skolverksamheten ges alla barn en möjlighet att växa 
oavsett bakgrund. Att investera i barn och ungdomar är det bästa sättet 
att skapa jämlikhet och ett starkt samhälle.

Vi vill:
• Att det är ordning och reda i skolan så att eleverna kan känna trygghet, 

få studiero och tillgodogöra sig kunskaper.  

• Att elever ska få stöd och särskilda behov ska tillgodoses genom fler 
lärare och andra yrkesgrupper med specialistkompetens. 

• Skapa pedagogiska och utmanande utemiljöer så att vi stimulerar barn 
och elever till rörelse, aktivitet och utveckling av koordinationen då vi vet 
att det underlättar inlärning.

En trygg omsorg utifrån behov  
Under olika faser av livet så behöver vi stöd. För vissa grupper som äldre 
och personer med funktionshinder är detta behov av stöd större än för 
andra. När behovet av stöd uppstår skall man känna sig trygg med att 
det är möjligt att få det utifrån de behov man har.

Vi vill:
• Erbjuda trygghetsboende genom att färdigställa trygghetsboendet vid 

Igelkotten. Renovering av befintliga äldreboenden ska fortsätta. 

• Bygga ytterligare ett LSS-boende under mandatperioden och utöka 
antalet boendeplatser inom socialpsykiatrin. Vi ser att fler behöver stöd 
genom boendestöd för att klara av att ha ett eget boende varför detta 
ska fortsätta att utvecklas. 

• Vårda både den psykiska och fysiska hälsan för ett hälsosamt åldrande. 
Därför vill vi stärka samverkan med föreningar och vidarutveckla 
kommunens arbete med kosten och måltidsmiljöerna på våra boenden.



Socialpolitik
Trygga barn är nyckeln till minskad ungdomsbrottslighet och gängkrimi-
nalitet. Det är viktigt med tidiga förebyggande insatser för att förhindra 
att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet.

Vi vill:
• Starta en ytterligare familjecentral för att bidra till goda uppväxtvillkor 

för barn, sprida kunskap och stötta föräldrar. 

• Införa obligatorisk föräldrautbildning för de som erhåller ekonomiskt 
bistånd och har barn. 
 

• Fortsätta arbetet med att få ut människor som under lång tid gått på 
ekonomiskt bistånd till aktivitet och egen försörjning. Fortsätta ung-
domsteamets viktiga arbete med att möta unga tidigt för att motverka 
kriminalitet och utanförskap.

Idrott och fritid för fostran, gemenskap och bättre 
hälsa
Föreningslivet är ett viktigt samhällskitt. Idrott och fritidsaktiviteter stär-
ker människor och samhälle. Aktiva liv bidrar till social gemenskap, ökad 
trygghet och bättre hälsa.

Vi vill:
• Satsa på attraktiva temalekparker där lek, fysisk aktivitet, kultur och 

social samvaro skapar spännande unika lekmiljöer. Anlägga fler hundlek-
parker. Anlägga en ny park på norr där utrymme finns för lek och rörelse 
samtidigt som dagvattnet nyttjas och bidrar till en naturskön mötesplats. 

• Erbjuda bra fritidsaktiviteter i hela kommunen. Behov av samlingsplats/
kompetenscenter med möjlighet till kansli, klubblokal och servering  på 
Backavallen ska utredas. Anslagen till föreningslivet ska indexuppräknas i 
samspel med hyresnivåerna. 

• Modernisera  Djulö camping med nytt strandcafé, bättre reception och 
ny servicebyggnad.



Personalpolitik
I Katrineholms kommuns verksamheter är heltid som norm 
grunden. För att vara en attraktiv arbetsgivare så ska vi 
erbjuda mer än goda löner och rimliga arbetsvillkor. 

Vi vill:
• Att delade turer endast ska finnas i undantagsfall. Att arbetet organise-

ras så att vi inte har en minutstyrning i verksamheterna. 

• Ta ett helhetsgrepp om när och hur vi erbjuder arbetskläder och ar-
betsskor till kommunens personal i olika verksamheter. 

• Aktivt arbeta med kompetenshöjande insatser för att fördjupa och 
bredda personalens kompetens och behörighet. 

Kultur för ökad identitet
Katrineholms identiet skall stärkas genom kulturella uttryck som tar till-
vara lokala poeter, författare och musikers texter genom att synliggöra 
dessa i vår närmiljö.

Vi vill:
• Skapa ett konsttråk mellan Talltullen och Vasabron  där befintliga och 

nya konstverk är belysta och skapar en intressant och trygg utemiljö. 

• Fortsätta utveckla Lokstallsområdet med fler iordningsställda lokaler. Vi 
kompletterar med en lustfylld klättervägg som främjar ungdomars hälsa 
och fysik. 

• Placera fler lekvänliga konstverk i centrala Katrineholm och fler mural-
målningar ska pryda staden. Fler lyssningsbara kulturbänkar med dikter, 
författarcitat och låttexter av kända och lokala poeter, författare och 
musikgrupper.



Vill du veta mer eller kontakta oss?

Vår hemsida: www.socialdemokraternakatrineholm.se
På Facebook: socialdemokraternaikatrineholm
På Instagram: socialdemokraternakatrineholm
Postadress: Videvägen 9, 641 49 Katrineholm

Ring oss på 0150-105 45


