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Handlingsprogram för Miljöpartiet de gröna  
i Katrineholms kommun 2023 – 2026 
 

Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm är 
bärare av ett budskap som blir mer 
aktuellt för var dag som går, nämligen 
att vi måste ta de olika kriser vi befinner 
oss i på största allvar och se det aktuella 
läget i ett helhetsperspektiv för att 
motverka effekterna. Det senare 
understryks inte minst av aktuell 
forskning.   

I rapporten ”Impacts, Adaptation and 
Vulnerability (”Effekter, anpassning och 
sårbarhet”) som publicerades av IPCC i 
slutet av februari 2022 pekar 

rapportförfattarna på de samband som råder mellan klimat, biologisk mångfald 
och mänsklig aktivitet och hur viktigt det är att dessa blir tydliga för att vi ska 
förstå hur saker och ting hänger ihop och vad som behöver göras.  

Men att ställa om samhället handlar om mer än att försöka motverka effekterna 
av de olika kriser vi ser tydliga tecken på idag. Det handlar också om 
anpassning; vi måste på allvar se till att Katrineholm blir en resilient och robust 
kommun. Det är bara så människor kan känna sig trygga i den omställning vi har 
framför oss.  

Lika viktigt som det är att göra mer renodlade klimat- och miljösatsningar är det 
att satsa på och stärka områden som exempelvis integration, kultur, utbildning, 
vård och omsorg. Det handlar om att se helheten och om att skapa starka sociala 
strukturer som bygger trygghet i en tid av nödvändig förändring.  

Vi måste ställa om Katrineholm till en robust kommun med hållbara sociala 
strukturer där människor ser och hjälper varann, ett Katrineholm där vi tar till 
vara de olika resurser som var och en har, en kommun som är trygg att leva i nu 
och i framtiden.  

Om vi som politiker menar allvar med att göra vad vi kan för att motverka 
effekterna av de kriser vi ser runtomkring oss måste vi våga ta modiga beslut. Vi 
kan inte i ena stunden säga att vi lyssnar på vetenskap och forskning, och i den 
andra fortsätta som förut. Miljöpartiet de gröna i Katrineholm är ett modigt parti 
och vi menar allvar, men vi behöver din hjälp.  
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I valet 2022 söker vi stöd för en politik som strävar efter att göra Katrineholms 
kommun långsiktigt hållbar på riktigt, vilket med vårt sätt att se det är en 
kommun som lever inom de planetära gränserna, en kommun som bygger på att 
vi samarbetar och skapar sociala gemenskaper där alla får plats. 

De 49 punkter vi lyfter upp i detta handlingsprogram konkretiserar och utvecklar 
de tankar och idéer som finns med i de olika budgetförslag som vi lagt fram 
under mandatperioden 2019-2022 och som går att ta del av på vår hemsida 
www.mp.se/katrineholm . Utmärkande för alla dessa är att de på olika sätt tar 
den gröna politiken vidare i en riktning som vi anser vara nödvändig inför 
framtiden.  

Miljöpartiet de gröna  

Katrineholm i juni 2022 

 

Skvattram på den hotade tallmossen i Kerstinboda industriområde.   
Foto: Nicklas Adamsson. 
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Vi måste leva så, som alla kan leva, alltid! 
Därför vill vi  

att  Katrineholms kommun inför en klimat- och koldioxidbudget för att vi 
tydligt ska kunna följa arbetet med att minska kommunens 
klimatpåverkan.  

att  Katrineholms kommun anställer en klimatanpassningsstrateg och 
inrättar ett klimatanpassningsråd med kompetenser från olika 
områden som ska vägleda kommunen i alla beslut som direkt och 
indirekt har strategisk klimatpåverkan.  

att  det inrättas en omställningsfond som ska bidra till att finansiera de 
åtgärder som behöver genomföras för att kommunen på allvar ska 
komma igång med det omställningsarbete som ligger framför oss.  

att  Katrineholms kommun på allvar främja biologisk mångfald och 
återväxt genom rewilding (återförvildning) av utvalda delar av 
kommunens egen skogsareal. Detta bör ske på olika håll i 
kommunen för att stärka artrikedom och habitat och för att skapa 
korridorer och större sammanhängande stråk av ”naturlig” natur.  

att Tallmossen i Kerstinboda industriområde bevaras eftersom området 
har stora och betydande naturvärden och är hemvist för ett antal 
rödlistade arter.  

att Katrineholms 
kommun gör en 
inventering av dikade 
mossar och våtmarker 
och tar fram ett 
program för att 
återväta dessa så de på 
nytt kan fungera som 
kolsänkor. En blöt 
mosse binder 
betydande mängder 
koldioxid, medan 
utdikade mossar 
istället släpper ifrån 
sig ansenliga 
mängder.  
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att  kommunens skogsbruksplan arbetas om så att all skogsmark i 
kommunen skyddas. Andelen skyddad natur i Katrineholm utgör 
idag totalt 0,7 procent. I Sverige är 8,7 procent av all skog skyddad 
(siffror från Naturvårdsverket 2020). Det är med andra ord angeläget 
att skydd mer natur i Katrineholm. 

att Katrineholms kommun tar fram en lokal plan när det gäller att trygga 
försörjningen av livsmedel.  

att kommunen får i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga ett 
översvämningsområde söder om Lasstorps koloniområde och 
Lasstorpsdiket som kan ta emot det dagvatten som vid höga flöden 
annars översvämmar närbelägna odlingslotter. På så sätt skulle hela 
koloniområdet kunna skyddas från kommande översvämningar.  

 

 

 

 

 

 

 

att all jordbruksmark som ägs av kommunen odlas ekologiskt.  

att   Katrineholms kommunen tar ett policybeslut som går ut på att 
förbjuda all byggnation på åkermark, med utgångspunkt från den 
lagstiftning som redan idag finns på området och som starkt avråder 
från detta.  

att   Katrineholms kommun tillsammans med Tekniska Verken utarbetar 
att återbrukssystem på Vika returstation så att fullt fungerande saker 
eller saker som enkelt går att reparera tas tillvara och återanvänds 
istället för att slängas och gå till materialåtervinning. 

att  Katrineholms kommun tillsammans med Tekniska Verken startar ett 
projekt som går ut på att ta tillvara och reparera och saker som går 
att använda på nytt. 
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att Katrineholms kommun undersöka möjligheten att tillsammans med 
Tekniska Verken eller på egen hand bygga upp en 
återbruksverksamhet på Vika returstation i likhet med Re:Tuna i 
Eskilstuna.  

att den mark som redan är tagen i anspråk för handel och industri 
används på ett mer resurseffektivt sätt och säger därför nej till de 
planer som Eriksbergs säteri har att anlägga 105 hektar industrimark 
i riktning mot Ramsjöhult.  

att den mat som lagas och serveras i kommunen i så stor utsträckning 
som möjligt ska vara ekologisk, närproducerad och årstidsanpassad 
och att vegetarisk och vegansk kost är huvudalternativen i all 
kommunal verksamheten. 

 

att områdena där Shell och Ingo idag ligger (kvarteren Lövkojan och 
Kaprifolen) i den utsträckning dessa ska omgestaltas bebyggs med 
förtätad bebyggelse om gärna får innehålla ett eller flera höghus. Ska 
vi bygga nytt måste vi använda befintlig mark bättre. Att bygga på 
höjden där det är möjligt ur ett miljömässigt och estetiskt perspektiv 
kan därför vara ett alternativ som bör utredas. 

att  kollektivtrafiken kontinuerligt utvecklas och förnyas för att göra den 
mer attraktiv som alternativ till bilen. Detta gäller inte minst på 
landsbygden. Olika storlek på fordon och anropsstyrd trafik kan 
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förhoppningsvis göra det enklare för fler att leva i hela Katrineholms 
kommun utan att äga bil.  

att det genomförs en undersökning om det går att införa avgiftsfri 
kollektivtrafik i Katrineholms kommun. 

att  satsningar görs för att på olika sätt göra det enklare att etablera 
bilpooler i Katrineholm. En personbil står i regel stilla över 90 
procent av tiden. Det är inte försvarbart varken resurs-/miljömässigt 
eller ekonomiskt att alla ska ha egen bil. Vi måste i mycket större 
utsträckning öppna upp för olika former av delningsekonomier där 
samnyttjande av fordon är ett bra exempel på hur vi både skapar ett 
resurs-/miljömässigt, liksom ett ekonomiskt mervärde. 

att  det ska vara enkelt att ladda elbilar även för dem som bor i hyreshus. 
Ett antal befintliga parkeringsplatser i gatumiljö runt om i 
Katrineholm bör reserveras för elbilar och utrustas med laddstolpar.  

att det blir standard med 
laddplatser i anslutning till 
KFAB:s egna hus och krav 
vid all nybyggnation i 
kommunen.  

att  möjligheten att ladda 
elbilar ska finnas vid alla 
kommunala arbetsplatser. 

att kommunens samtliga bilar 
kontinuerligt byts ut till 
elbilar så att hela 
fordonsflottan drivs med 
el.  

att de arbetsfordon som 
kommunen behöver och som ännu inte av olika skäl går att få med 
eldrift successivt ska bytas ut till biogasdrift.  

att Katrineholms kommun aktivt arbetar för att kontinuerligt ta bort 
plast i sin verksamhet och så långt det går ersätter den med andra 
material, detta för att minska spridningen av mikroplaster. Ett 
exempel där det fula konstgräs som finns i trafikmiljön på olika håll i 
kommunen. Vi vill att dessa ytor ersätts med växter eller andra 
naturliga material.  
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att  det ska vara mycket enklare att cykla i hela Katrineholms kommun 
än vad det är idag. Inte minst när barn och ungdomar ska ta sig till 
och från skolan. Därför vill vi att kommunens cykelvägar kartläggas, 
att säkerhetsrisker undanröjs och förslag på nya cykelvägar tas fram 
för att det ska vara säkert för barn- och ungdomar att cykla till och 
från skolan i hela kommunen. 

att Katrineholms kommun 
bidrar till att skapa en 
lastcykelpool som gör det 
möjligt för människor att 
boka en lastcykel vid behov 
av enkla transportlösningar. 

att  Katrineholms kommun 
arbetar 
förvaltningsövergripande för 
att hitta lösningar när det 
gäller svårigheter att 
rekrytera personal till 
kommunal verksamhet, t ex vård och omsorg, förskola med mera.  

att Katrineholms kommun presenterar åtgärder för att göra arbetet inom 
vård och omsorg mer attraktivt, t ex bättre arbetsvillkor och högre 
lön.  

att människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden får chans och 
möjlighet att känna sig behövda genom att deras kunskaper på olika 
sätt tas till vara inom den kommunala verksamheten. 

att  fler engagera sig i nattvandring och liknande aktiviteter för att vara 
närvarande trygga vuxna i ungdomarnas liv. Vi tror dessutom att ett 
gemensamt intresse att värna och stötta barn och ungdomar kan 
utgöra grunden för en naturlig integrationsprocess där människor 
med olika bakgrund möts och samarbetar. Katrineholms kommun 
bör på olika sätt medverka till att stötta såväl enskilda som 
föreningar att engagera sig i dessa frågor. 

att Katrineholms kommun öppnar fritidsgårdar i varje 
stadsdel/kommundel för att ungdomar ska ha någonstans att träffas 
efter skolan och på helger.  

att Stora Djulö gård med tillhörande marker omvandlas till ett 
kunskaps- och verksamhetscentrum för bland annat ekologisk 
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odling, naturskola, främjande av biologisk mångfald och ökad lokal 
matförsörjning mm.  

att Föreningar, enskilda och verksamheter i kommunen som arbetar 
eller vill arbeta med dessa eller liknande frågor ska ha en naturlig 
hemvist på Stora Djulö Gård. 

att  fler som vill odla ska kunna göra det i Katrineholm. Därför vill vi 
undersöka möjligheten att upplåta kommunal mark på fler ställen i 
kommunen till koloniområden. 

att jordbruksmarkerna på Djulö gärden skyddas från framtida 
bostadsbyggande och att jordarna användas för att på olika sätt 
stärka den lokala försörjningsgraden av exempelvis närodlade 
ekologiska grönsaker.  

att  barn och ungdomar i Katrineholms 
kommunen ska få större kunskap om 
klimat och miljö, djur och natur och 
värdet av biologisk mångfald och vill 
därför starta en naturskola på Djulö 
gård med naturlig närhet till den 
våtmark som ska anläggas på Djulö 
gärde.  

att  medborgarna i Katrineholm genom ett 
brett samråd ska göras delaktiga i hur 
Södra, Östra och Västra skolorna ska 
användas framöver. Ska skolorna 
byggas om till allaktivitetshus med 
föreningslokaler, hantverks- och 
konstnärsateljéer eller till bostäder? Vi 
vill att fler ska få vara med och tycka 
till om detta. 

att  det ska vara möjligt att bo på olika sätt i Katrineholm, därför vill vi 
att KFAB får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa ett eller 
flera kollektivhus/generationsboenden där det finns det finns såväl 
egna mindre lägenheter som generösa utrymmen för gemenskap och 
samvaro. Vi vill bl a att man undersöker om detta är möjligt i Södra, 
Östra och Västra skolorna som snart blir tomma.  
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att KFAB får i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga 
flerfamiljshus i kommunens mindre tätorter och på landsbygden för 
att göra det möjligt för fler att bo på landet. 

att Katrineholm ska vara en välkomnande 
kommun och vi vill att gator och torg 
ska vara inbjudande och säkra att vistas 
på, dygnet runt, året runt. Vi vill därför 
skapa fler miljöer runt om i kommunen 
som bjuder in till samtal, samvaro och 
sällskap, miljöer där människor i olika 
åldrar och med olika bakgrund kan 
träffas och umgås under otvungna 
former, där det är enkelt att sitta och 
prata, ha gemensam pick-nick eller 
bara vara. 

att det placeras solpaneler på alla 
kommunala tak där det är möjligt. Vi 
vill också undersöka möjligheten att 
villkora bygglov för privat byggnader 
med stor takareal så att dessa måste 
förses med solpaneler på taket och/eller 
väggelement i forma av solpaneler.  

att Katrineholms kommun ska vara fossilfri till 100 procent, att 
kommunen ser över all sin verksamhet och göra den mer effektiv 
men också att man tittar över sin energianvändning för att se var vi 
kan spara energi. Den miljövänligaste energin är den som aldrig 
används! 

att alla lärare i Katrineholms kommun ges möjligheter att skaffa sig 
ökad kompetens om de klimat- och miljöförändringar som pågår så 
att kunskap om dessa i större utsträckning kan omsättas pedagogiskt. 
De intentioner som finns i läroplanerna när det gäller dessa frågor 
måste lyftas fram och tydliggöras i större utsträckning för att skapa 
ökad förståelse hos eleverna för den omställning vi står inför när det 
gäller att anpassa samhället till ett resursuttag som inte överskrider 
de planetära gränserna 

 
att alla rektorer i Katrineholms kommun ska ha god kompetens om 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och att alla skolor 
och närliggande verksamhet i Katrineholm kommun anpassas så att 
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elever med NPF-diagnoser får samma möjlighet som andra elever att 
tillgodogöra sig all undervisning utifrån sina förutsättningar. 

att Katrineholms kommun verkar för att kollektivtrafiken utanför 
tätorterna blir mer attraktiv att använda sig av genom att 
busshållplatser på landsbygden förses med vind- och regnskydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

att Katrineholms kommun uppmärksammar problemet med 
ljusföroreningar som stör såväl däggdjur som insekter och påverkar 
deras naturliga beteendemönster, som födosök och sociala 
interaktion och att en belysningspolicy för ändamålet arbetas fram.  

att Katrineholms kommun undersöker möjligheterna att ställa specifika 
klimat- och miljökrav vid upphandling samt vid försäljning av 
kommunal mark och vid fastighetsaffärer som genomförs via 
kommunens bolag.  

 


