
Valplattform 
2018–2022 

Centerpartiet i Stockholm



 
Innehållsförteckning

Förord: Ett nytt ledarskap för Sverige...................................1 
Stockholm som världsledande miljöstad................................3 
Fler bostäder för alla plånböcker.........................................12 
Låt inte Stockholm klyvas – jobb och integration...................18 
Trygghet i hela staden.......................................................25 
Hållbara och effektiva transporter........................................30 
En skola i världsklass........................................................33 
En välfärd att lita på.........................................................41 
En trygg äldreomsorg i hela Stockholm................................47 
Ett levande kultur- och idrottsliv.........................................50 
Avslutning: Rösta för förändring.........................................52

STOCKHOLM



STOCKHOLM

Nytt ledarskap för Stockholm

Stockholmarna står i september 2018 inför ett antal avgörande vägval. 
Det handlar om att inte låta Stockholm klyvas, att skapa trygghet i hela 
staden, bygga bostäder för alla plånböcker och att nå resultat för miljön. 
Stockholmarna kan nu se tillbaka på snart fyra år av spretig politisk 
styrning i staden. Mitt i en stark, internationellt driven, högkonjunktur 
växer problemen i Stockholm med otrygghet och en växande tudelning 
på arbetsmarknaden där utsatta grupper utgör en allt större del av de 
arbetslösa. Det rödgrönrosa styret bedriver en ineffektiv jobbpolitik, 
misslyckas med integrationen, lyckas inte upprätthålla tryggheten, 
når inte uppsatta miljömål och bedriver en oansvarig löftespolitik med 
skattehöjningar i miljardklassen. Centerpartiet vill vara med och ta ansvar 
för att vända denna utveckling genom en ansvarsfull ekonomisk politik 
kombinerat med reformer som leder till att fler kommer i arbete.

En röst på Centerpartiet är en röst för att byta ut det rödgrönrosa 
styret i Stockholm. Det är också en röst för att säkerställa att Sverige-
demokraterna inte får inflytande över hur Stockholm styrs. Du som röstar 
har möjlighet att ge Stockholm ett nytt ledarskap i september. 

Centerpartiets värdegrund
Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt 
och tryggt samhälle. Det handlar om en liberal demokrati, mänskliga fri-
och rättigheter, socialt och ekonomiskt ansvarstagande samt värnande 
av äganderätt och näringsfrihet. Vi står på den enskilda människans sida 
med ett tydligt underifrånperspektiv i politiken. Dessa värden har vi under 
ett antal år tagit för självklara, både i Sverige och i andra länder. Men 
nu ser vi värdegrunden hotad av nationalistiska och populistiska krafter. 
Centerpartiet kommer alltid att vara en rakryggad motkraft mot dessa hot.

Centerpartiet är en kraft för ett inkluderande samhälle som ger alla 
möjlighet att göra sina egna livsval. När politiska motståndare ser 
människor ovanifrån, vill styra, begränsa, reglera och beskatta deras 
vardag, då har vi en bergfast tro på människors egen förmåga att forma 
sin egen framtid, och att välståndet byggs underifrån. Centerpartiet står 
på människors sida mot klåfingriga politiker och byråkrater.
 
Mycket av samhällsklimatet och debatten präglas av en stor oro och känsla 
av otrygghet. Många upplever att utvecklingen på flera områden går åt 
fel håll. Oron för att bli utsatt för våld eller annan kriminalitet får stort 
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utrymme i media. Det är viktigt att lyssna på oron, utan att svartmåla, och 
att hitta vägar att vända oron och rädslan till hopp och framtidstro. 

Centerpartiet står upp för alla människors rätt att söka asyl och skapa sig 
ett tryggare liv i Sverige och Stockholm. Att människor från olika delar av 
världen ska få bosätta sig i Stockholm är en självklarhet för Centerpartiet, 
oavsett om det handlar om att fly undan konflikter och förtryck eller 
att söka lycka, familj och arbete. Vi är övertygade om att det går att 
föra en migrationspolitik som förenar medmänsklighet med ordning och 
reda. Människor som kommer till Stockholm är stadens största resurs för 
framtiden där rätten att söka vilka jobb de vill eller anställa vilka de vill är 
viktigare nu än någonsin. Att människor, organisationer och företag från 
hela världen vill vara i Stockholm är inte självklart utan kommer av att 
utvecklingsklimatet är gott.

Centerpartiet har stor erfarenhet av att regera, att ta ansvar och att visa 
handlingskraft för att uppnå tydliga resultat. Stockholm behöver hopp, 
framtidstro och optimism. Vi ser de problem staden står inför men drabbas 
inte av hopplöshet. Vi är övertygade om att Stockholm kan bli starkare, 
tryggare och öppnare med ett ledarskap som utgår från att ta tillvara 
de initiativ och det arbete som människor runt om i staden, i ideella 
föreningar, i små företag, i familjen och enskilt bedriver.

Centerpartiets reformagenda 2018–2022 
För Centerpartiet handlar valet i Stockholm om att satsa på en 
sammanhållen stad där skattepengarna går till jobbskapande åtgärder, 
integration, miljö och välfärd. En attraktiv stad där en bra miljö, mångfald, 
trygghet och företagsamhet är hörnstenar. En stad där alla ges samma 
möjlighet att förverkliga sina drömmar oavsett om du bor i förort eller 
innerstad. 
 1. Stockholm som världsledande miljöstad
 2. Fler bostäder för alla plånböcker
 3. Låt inte Stockholm klyvas– jobb, kompetens och integration
 4. Trygghet i hela staden
 5. Hållbara och effektiva transporter
 6. En skola i världsklass
 7. En välfärd att lita på
 8. En trygg äldreomsorg i hela Stockholm
 9. Ett fritt kulturliv 
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1. Stockholm som världsledande miljöstad 

Stockholm, Sverige och världen står inför stora miljöutmaningar. Hoten 
från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av 
naturen och ohållbart resursutnyttjande är hot mot människors hälsa, 
planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk utveckling. Centerpartiet 
driver på för en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt 
miljöarbete. Principen ska utgå från förorenaren ska betala samtidigt som 
det ska vara enkelt och lönsamt att göra miljövänliga val. Centerpartiet 
utgår från vilka resultat som kan åstadkommas, inte symbolpolitik eller 
moralistiska pekpinnar. Vårt mål är att Stockholm ska inta positionen som 
en världsledande miljöstad.

Stockholm behöver grön tillväxt
Stockholm har unika möjligheter att vara både ledare och vinnare i den 
globala omställningen. I staden finns många företag som ligger i framkant 
när det gäller att utveckla ny miljöteknik och hitta affärsmodeller i den 
cirkulära ekonomin som innebär att våra begränsade resurser används 
mer effektivt. För att Stockholm ska kunna ta tillvara på den potential som 
finns krävs en generell politik som främjar innovation och företagande. 
Politikens roll ska vara möjliggörande, att underlätta idéer, innovation och 
investeringar och att röja hinder för den omställning som redan pågår. 
Helt enkelt ett Stockholm med ett företags- och innovationsklimat i 
världsklass. Centerpartiet vill att stadens alla förvaltningar ges i uppdrag 
att aktivt identifiera och undanröja hinder för företagande, utveckling 
och innovation. Detta ska vara en del av kärnuppdraget och integreras i 
det löpande arbetet. Likaså ska regler och avgifter utformas så att det är 
lönsamt att vara miljö- och klimatsmart och utveckla varor och tjänster 
som minskar miljöpåverkan och resursförbrukning. Därutöver behövs 
reformer för att förbättra hantering och prövning av miljöpåverkande 
verksamheter. Investeringar i miljö- och klimateffektiv teknik behöver 
främjas genom att tillståndsprocesser och tillsynen reformeras och 
effektiviseras, bland annat så att handläggningstiderna blir kortare. För att 
möjliggöra en ökad investeringstakt i klimat- och miljöeffektiv teknik vill 
Centerpartiet satsa på att effektivisera stadens handläggningsprocesser för 
miljöprövningar. 

Ett fossilbränslefritt Stockholm 2040
Vi kan klara klimathoten om vi sätter upp höga och tydliga mål för miljö- 
och klimatpolitiken. Centerpartiet jobbar utifrån målet att Stockholm ska 
vara fossilbränslefritt senast 2040 och där stadens egen organisation 
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ska gå före och vara fossilbränslefri år 2030. Detta är fullt möjligt att 
om vi släpper på den omvandlingskraft som finns i rörelse inom många 
sektorer. För stockholmarna innebär detta bland annat minskade utsläpp 
från trafiken med en övergång till förnybara drivmedel energisnålare 
fordon och en klimatsmart byggd stad. Att äga eller hyra en miljöbil ska 
vara både enkelt och ekonomiskt smart där stadens gator och trafik ska 
utformas till fördel för miljöbilarna. Utveckling, produktion och användning 
av förnybara alternativ måste öka snabbare genom kraftfulla bonusar 
vilket Centerpartiet driver på nationell nivå. En fossilfri stad innebär även 
att minska förbränningen av fossila plaster i Stockholms uppvärmning 
och ökad insamling av matavfall för att öka biogasproduktionen som 
kan ersätta fossila bränslen. Därutöver krävs kraftfulla incitament att 
bygga klimatsmart och energieffektivisera bostäderna. Målet om ett 
fossilbränslefritt Stockholm är fullt möjligt att nå där arbetet måste 
påskyndas på många politiska nivåer och i samarbete med näringsliv, 
civilsamhälle och stockholmarna. När företagarna efterlyser tydliga och 
långsiktiga mål för att klimatinvestera och bidra till omställningen tar vi 
dem på allvar. Målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 är en viktig 
del i denna långsiktighet och utgör ett ramverk i hur Stockholm ska bidra i 
den globala omställningen för att klara klimathoten.

Snabbare omställning till fler fossilfria fordon
Centerpartiet inriktar sig på att jaga utsläppen – inte resenärerna. På 
nationell nivå driver vi på för kraftfulla miljöpremier, kvotplikter av 
förnybart bränsle och ökad miljöstyrning i fordonsskatten i linje med målet 
om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Detta rimmar väl med 
att det ska vara enkelt och lönsamt att göra miljövänliga val. I Stockholm 
kan vi bidra med att utforma stadsmiljön så att nollutsläppsbilar 
kan få fördelar. Centerpartiet vill möjliggöra för staden att reservera 
parkeringsplatser och rabattera parkeringsavgifter för nollutsläppsbilar. 
Andra åtgärder för att påskynda omställningen är att underlätta för 
människor att kunna ladda bilen hemma eller på arbetsplatsen, ofta en 
förutsättning för att ta steget över till eldrift. Centerpartiet vill att staden 
tar initiativ till juridiskt och praktiskt stöd till bostadsrättsföreningar och 
fastighetsägare. Centerpartiet vill även att installation av laddboxar för 
elbilsladdning i hemmet ska omfattas av ROT-avdraget, något som inte 
gäller idag. Därutöver finns det behov av att stärka rättigheterna för 
elbilsägare gentemot aktörer som har möjlighet att bromsa utbyggnaden 
av laddstationer, till exempel fastighetsägare. Laddmöjligheter ska inte 
uppfattas som en nisch utan snarare som något normalt och en viktig 
klimatinvestering. Stadens parkeringsbolag kan ge ett kraftfullt bidrag i 
omställningen genom att planera för att alla nybyggda parkeringsplatser 
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ska ha laddningsmöjlighet samt erbjuda laddplats till alla befintliga 
kontraktsinnehavare. Därutöver vill Centerpartiet att staden identifierar 
fler platser och gatusträckningar där elbilsladdning passar och förbereder 
för kommande bygglov. Allt för att underlätta och snabba på utbyggnaden 
när en aktör vill bidra till att utveckla laddinfrastrukturen. 

Stadens upphandlingar utgör en stark kraft i att påskynda omställningen 
för att få fram fler fordon som inte tidigare funnits på marknaden. 
Centerpartiet vill skärpa stadens regler för inköp, leasing och hyra av 
fordon samt för taxiresor. Att enbart ange ”miljöbil” ska inte räcka det 
ska vara nollutsläpp som på sikt ska gälla. Därtill vill Centerpartiet att  
drivmedel med högsta möjliga andel förnybart upphandlas.

Effektiv och hållbar energianvändning
Dagens utvinning och användning av energi är en av orsakerna till 
klimathotet. Att kunna bryta beroendet av fossila bränslen för vårt 
energibehov är därför viktigt. I årtionden har Centerpartiet varit 
en drivande kraft i den pågående omställningen av den svenska 
energiförsörjningen. Vi är stolta men knappast nöjda och vill lägga in 
en högre växel och Stockholm ska ligga i täten. För Centerpartiet är det 
viktigt att Stockholm kan ligga i framkant gällande hållbart byggande 
genom att kunna ställa ambitiösa energikrav i byggprojekt. Byggprojekt 
som ligger i framkant skapar erfarenheter som kan användas inom 
och utanför stadens organisation och därmed stärka tillväxten inom 
miljöteknikområdet och därutöver skapa arbetstillfällen.

Stockholm har goda förutsättningar för att växla upp elproduktionen 
genom solceller. Att installera solceller måste bli enklare som ett billigt 
och miljövänligt sätt att producera el. Centerpartiet vill att staden ska 
underlätta för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att sätta upp 
solpaneler på sina fastigheter samt att skatten på solceller tas bort. 
Därutöver är energieffektiviseringar av både befintliga och nya byggnader 
helt nödvändig. Centerpartiet vill att Stockholm genom investeringar i 
energieffektiviseringar och förnybar energiproduktion minskar utsläppen 
och samtidigt sänker energikostnaderna. Centerpartiet vill kartlägga 
lämpliga platser i Stockholm för produktion av förnybar el och att 
stadens solenergiproduktion framtill 2020 ökar med 50 procent relativt 
produktionen 2015. Forskning har visat att elkonsumtionen kraftigt kan 
minska om möjligheten ges att kunna förbruka energi vid tidpunkter då 
elpriset är lägre. Därför vill Centerpartiet att staden ställer krav på att 
nybyggnationer innehåller ökade möjligheter för energikonsumenter att 
påverka sin egen energiförbrukning.
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Hållbara livsmedel och mindre matsvinn
Klimatpåverkan från konsumtion av nötkött har fördubblats under de 
senaste tio åren där ökningen huvudsakligen består av importerat nötkött. 
Detta rimmar illa med vårt arbete med att klara klimathoten. Utöver 
köttproduktionens klimatpåverkan tillkommer den internationellt ohållbara 
användningen av antibiotika som på sikt innebär en allvarlig hälsofara. 
I Sverige är vi bland de bästa i världen på att använda lite antibiotika i 
djurproduktionen och samtidigt ha friska djur, vilket innebär lägre risk 
för utveckling av antibiotikaresistens samt mindre utsläpp av antibiotika 
i miljön. Att byta ut importerad mat med högre påverkan på klimat och 
miljö mot närproducerad mat med hög miljö- och klimathänsyn som 
levererar ekosystemtjänster är ett viktigt sätt för Stockholm att ta globalt 
ansvar. I Europaparlamentet driver Centerpartiet på för en mer restriktiv 
användning av antibiotika i Europas djurproduktion, och på nationell 
nivå har Centerpartiet varit aktiva i framtagandet av en uppdaterad 
svensk strategi för att bekämpa antibiotikaresistens. I Stockholm 
vill Centerpartiet att staden ska ta ett större ansvar för att minska 
antibiotikaanvändningen vid köttproduktionen genom att ställa krav på 
ansvarsfull antibiotikaanvändning och djurskyddsregler motsvarande 
svensk nivå vid upphandlingar.

Matsvinnet i stadens skolor och förskolor är ett resursslöseri som ofta 
beror på att för många portioner tillagas. Innovationen Måltidsoptimering 
är ett verktyg för att minska matsvinnet i skolorna. Lösningen bygger på 
att koppla samman frånvarosystem med storköken så att antalet måltider 
som lagas kan anpassas i god tid före maten ska ätas. Måltidsoptimering 
nyttjas redan idag inom många kommuner runt om i Sverige. 
Centerpartiet vill att Stockholm inför metoden med Måltidsoptimering i 
stadens alla skolor senast 2020.

Förenkla avfallshanteringen
Ett fungerande kretslopp där våra begränsade resurser tas tillvara på 
effektivast möjliga är en viktig del för en miljöstad som Stockholm. I 
många fall handlar det om att förbättra avfallshanteringen och behandla 
avfallet som en resurs. Hamnar det på fel ställe är det dock ett problem, 
men om det återanvänds, återvinns eller skapar energi blir det i stället 
en resurs. Det bästa är dock om avfallet överhuvudtaget inte uppstår. 
Det avfall som ändå uppkommer ska i första hand förberedas för 
återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas 
på annat sätt till exempel genom energiutvinning och i sista hand 
bortskaffas genom exempelvis deponering. Centerpartiet vill att denna 
prioritetsordning tydligt ska vägleda Stockholms avfallsarbete. 

6



STOCKHOLM

Stockholm har stora problem med att alltför mycket som hamnar i 
hushållens soppåse är matavfall vilket innebär att staden inte kommer 
att nå det nationella målet om 70 procent insamlat matavfall till 2020. 
Det är ett resursslöseri när matrester inte behandlas biologiskt och 
omvandlas till biogas och biogödsel. Det viktigaste är inte hur exakt 
staden går tillväga för att förbättra avfallshantering, snarare att det blir 
enklare och fastighetsnära system som utformas för stadens invånare och 
verksamheter. Detta kommer att kräva ett betydande politiskt ledarskap 
med fler tvingande åtgärder för både hushåll och företag. Centerpartiet vill 
att Stockholm förbättrar matavfallsinsamlingen genom fler alternativa och 
tvingande metoder samt att staden i högre utsträckning kräver biogas som 
bränsle i transportupphandlingar. På nationell nivå driver Centerpartiet på 
för att införa ett nationellt mål för att minska matavfall och matsvinn för 
att förebygga att avfallet överhuvudtaget uppstår. Ett sådant mål finns 
inte i dag, vilket gör det svårt att visa en tydlig viljeriktning som driver på 
insatser hos aktörer. 

Vidare slängs idag förpackningar och returpapper, som ska gå till 
materialåtervinning, i för stor utsträckning i soppåsen. Producentansvaret, 
som innebär att förpacknings- och tidningsindustrin ansvarar för 
insamlingen, är en bra princip men fungerar dåligt när en tredjedel 
av soppåsen som tas omhand av staden består av förpackningar som 
förpackningsindustrin inte tar ansvar för. Centerpartiet vill att systemen 
utformas så att en större andel av hushållens avfall kan lämnas på samma 
ställe eller i nära anslutning till fastigheten där man bor, en förenkling helt 
enkelt.

Ge stockholmarna incitament att delta i omställningen
Centerpartiet är övertygat om att ekonomiska incitament utgör grunden 
för att klara klimathoten. Det ska alltid löna sig att göra klimatsmarta val 
av tjänster och produkter. Därutöver finns det sannolikt en frustration hos 
många människor att de egentligen vill göra mer för klimatet, men vet 
inte hur. Centerpartiet vill därför underlätta för stockholmarna att göra 
fler aktiva val. Staden behöver utöka verksamheten med kostnadsfri och 
opartisk klimatrådgivning där insatser som exempelvis installering av 
solceller stöds och uppmuntras.

Att utveckla kommande klimatsmarta lösningar är dock inte bara ett jobb 
för experter. Det finns många smarta idéer som kläcks i staden men inte 
kommer ut för spridning. Därför vill Centerpartiet bjuda in stockholmarna 
till att delta mer i miljöinnovationsarbetet. Klimatsmarta idéer från 
stockholmare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och andra aktörer 
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som bidrar till positiva miljölösningar ska kunna få resursstöd av staden.

Ett giftfritt Stockholm 2030
Vi exponeras för tusentals olika ämnen varje dag som kan vara farliga 
för hälsa, miljö och våra barn. Hormonstörande ämnen medför ökad risk 
för folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar. 
Barn är särskilt utsatta och känsliga för dessa ämnen som i värsta fall kan 
störa reproduktionsförmågan. Centerpartiets mål är en vardag utan gifter, 
ett arbete vi inledde i staden under mandatperioden 2010-2014 genom ett 
strukturerat och kraftfullt kemikaliearbete för att fasa ut gifter i staden. 
Vissa farliga kemikalier bör förbjudas direkt, andra kemikalier är vanliga 
och inte fullt så giftiga att de bör förbjudas men ändock fasas ut på sikt. 
Centerpartiet ser ekonomiska incitament som särskilda kemikalieskatter 
och producentansvar som ett effektivt sätt att skynda på omställningen. 
För att klara vårt mål om ett giftfritt Stockholm 2030 ska staden gå 
igenom allt som staden styr över gällande gifter och farliga kemikalier.

Hela, rena och inbjudande parker och naturreservat
Centerpartiet vill förena storstadens puls med gröna, rofyllda miljöer. 
Alltför ofta tvingas parkmark ge vika när intressekonflikter uppstår 
i stadsplaneringen. Detta vill Centerpartiet stoppa genom bättre 
stadsplanering exempelvis genom att bygga mer på höjden och inte 
genom att se stadens parker som en outnyttjad markresurs. Centerpartiet 
värnar Stockholms parker. Många av Stockholms parker behöver fräschas 
upp. Detta ska inte ske som engångsföreteelser utan snarare som löpande 
underhållsåtgärder. Utmaningarna ligger ofta i att underhålla de parker 
och grönytor som redan finns. Därför vill Centerpartiet öka resurserna till 
stadens parker för drift och underhåll. Stockholms parker ska vara hela, 
rena och snygga. Bortglömda och nergångna parker ska inte få finnas i 
Stockholm. 

För att komma tillrätta med nedskräpningen av Stockholms parker vill 
Centerpartiet möjliggöra en kommunal nedskräpningsavgift. I dagsläget 
har polisen ansvar att böta de som skräpar ner vilket innebär knappt 
några bötfälls då det inte är en prioriterad fråga för polisen. Genom 
en kommunal nedskräpningsavgift skulle istället personal från staden 
kunna bötfälla de som skräpar ner. En reform som skulle göra Stockholm 
trevligare och renare och därutöver skapa nya enkla jobb där överskottet 
kan finansiera stadens parkskötsel. 

Kommunalt instiftade naturreservat är ett annat sätt att skydda 
särskild värdefull natur. Centerpartiet ser positivt på att staden 
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instiftar naturreservat men anser samtidigt att kommunen själv ska 
kunna ompröva sådana beslut. Det är inte rimligt att kommuner kan 
instifta naturreservat de sedan inte kan påverka. Centerpartiet vill 
göra naturreservat av Årstaskogen och Årsta holmar och motsätter sig 
bebyggelse i dessa områden. 

Luft, hälsa och miljözoner
Problem med luftföroreningar varierar kraftigt i Stockholm. Utsläppen 
från fordon i form av kväveoxider är huvudorsaken till dålig luft i delar 
av Stockholm. Därutöver har klimatpåverkande gaser från fordon, främst 
koldioxid, en global påverkan. För Centerpartiet är det en självklarhet att 
det ska vara ren luft att andas var man än bor i Stockholm. Förorenad 
luft orsakar inte bara hälsoproblem utan hindrar också byggande av nya 
bostäder i delar av staden. Kväveoxiderna påverkar hälsan och kan leda 
till hjärt- och kärlsjukdomar, lungcancer, stroke och KOL där huvudkällan 
till utsläppen är dieselfordon. För att på kort sikt kunna strypa utsläppen 
av kväveoxider vill Centerpartiet att Stockholm från och med 2020 inför 
lokala miljözoner på avgränsade platser i staden där gränsvärden för 
kväveoxider överskrids. Innan Stockholm beslutar att införa miljözoner 
måste det utredas var i staden det skulle vara ändamålsenligt. Det kan 
vara utsatta gator, kvarter eller stadsdelar. Därutöver är det viktigt 
att människor och företag så snart som möjligt kan få tydliga besked 
om vad som kommer att gälla. På lång sikt är Centerpartiets mål att 
Stockholms gator senast år 2030 ska vara fria från fossildrivna fordon. För 
Centerpartiet är det viktigt att Stockholm själv får bestämma hur, var och 
när miljözonerna ska införas i staden. Därutöver behövs mer analys kring 
hur trafiken påverkas och vem som ska se till att zonerna efterlevs. Vidare 
vill Centerpartiet att stadens ska kunna införa dubbdäcksavgifter lokalt där 
problemen med dålig luft är som störst. Detta görs redan i vissa norska 
kommuner med gott utfall.  
 
Parallellt med arbetet att inför miljözoner vill Centerpartiet titta på 
hur trängselskatten kan användas för att styra trafiken mot minskade 
klimatutsläpp och minskade utsläpp av hälsofarliga partiklar. Det kan 
handla om att införa en avgift på utsläpp istället för förbud eller rabatter 
på trängselskatten för bilar med nollutsläpp.  

Vatten 
Stockholms närhet till vattnet är en stor tillgång och många människor 
vill vara vid vattnet. Centerpartiet vill bättre utnyttja stadens vattenlinjer 
för ett levande stadsliv i form av serveringar, promenadstråk, ett aktivt 
båtliv med fler eldrivna pendelbåtar och fler bostäder. Stadens kajer 
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i innerstaden måste i större utsträckning kunna fungera som bo- och 
mötesplatser istället för otillgängliga och avspärrade ytor. Samtidigt 
som vattnet utgör en resurs ser vi stora utmaningar gällande vattnets 
ekologiska status. Vi har gamla skulder när det gäller utsläpp av farliga 
ämnen och problem med förorenade områden som läcker gifter ut i 
våra vattendrag vilket drabbar både Östersjön och Mälaren. Problem 
som inte bara hotar djur- och växtliv utan även tillgången på färskt 
dricksvatten och naturvärden i Stockholm. Det krävs kraftfulla åtgärder 
för att komma tillrätta med detta. Centerpartiet vill se åtgärder som 
ökar uttaget av näringsämnen ur Östersjön för att förbättra Östersjöns 
tillstånd. Vi vill utveckla det internationella och regionala samarbetet för 
rena hav och vatten, och minska spridningen av plast. Centerpartiet vill 
stärka arbetet med att skydda Stockholms vatten genom åtgärder för 
effektivare dagvattenhantering och att rusta upp eftersatt underhåll i 
vattenledningsnätet. Därutöver driver vi på för att Stockholms framtida 
avloppsrening ska bli världens modernaste avloppsreningssystem med 
stora positiva miljöeffekter.

Centerpartiet vill: 
 
1. Att Stockholm ska inta täten i det globala miljö- och klimatarbetet.
2. Att stadens alla förvaltningar aktivt identifierar och undanröjer   
 hinder för företagande, utveckling och innovation inom miljöområdet  
 som en del av kärnuppdraget.
3. Främja investeringar i miljö- och klimateffektiv teknik genom   
 kortare handläggningstider, regelförenkling och minskade avgifter för  
 fler innovationer. 
 
4. Arbeta utifrån målet att Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2040  
 och att stadens organisation går före och blir fossilbränslefri senast  
 2030. 
5. Att Stockholm intar täten i arbetet med att visa att     
 koldioxidfrånskiljning och lagring kan vara tekniskt och ekonomiskt  
 genomförbart. 
6. Att staden skapar fler incitament för nollutsläppsbilar i form   
 av lägre parkeringsavgifter, reserverade parkeringsplatser, fler   
 laddstolpar, och ställer krav på nollutsläppsfordon i upphandlingar.
7. Att staden investerar i solceller och underlättar för     
 fastighetsägare att installera solceller på taken samt verkar för att  
 skatten på solceller tas bort. 
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8. Att staden ställer krav på att nybyggnationer innehåller ökade
 möjligheter att påverka hushållens energiförbrukning samt att   
 staden ställer ambitiösa energikrav i byggprojekt.
9. Ställa krav på ansvarsfull antibiotikaanvändning     
 och djurskyddsregler motsvarande svensk nivå vid stadens   
 livsmedelsupphandlingar.
10. Minska matsvinnet i stadens skolor genom metoden     
 Måltidsoptimering i alla skolor senast 2020.
11. Förenkla avfallshanteringen för hushåll och företag där sortering av  
 matavfall, förpackningar och restavfall ska kunna ske nära bostaden  
 eller företaget.
12. Underlätta för stockholmarna att göra fler klimatsmarta val samt ge  
 resursstöd till innovationer som bidrar till att lösa miljöproblem.
13. Vidta nödvändiga åtgärder för ett giftfritt Stockholm 2030.
14. Genomföra ett parklyft för välskötta och rena parker och gator i hela  
 Stockholm.
15. Införa lokala miljözoner från 2020 och att Stockholms gator ska vara  
 fria från fossildrivna bilar senast 2030.
16. Utnyttja Stockholms vattenkanter mer till ett levande stadsliv i form  
 av serveringar, pendelbåtstrafik, promenadstråk och bostäder.
17. Öka samarbetet med grannländerna kring Östersjön i syfte att   
 minska utsläppen från fartygstrafiken, industrier och jordbruk.
18. Stärka arbetet med att skydda Stockholms vatten genom    
 åtgärder för effektivare dagvattenhantering och att rusta upp   
 vattenledningsnätet.
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2. Fler bostäder för alla plånböcker 

Sveriges och Stockholms bostadspolitik har havererat. Samtidigt som 
bostadsbristen är hårresande är bostadsbyggandet på väg att bryta ihop. 
Alla ansvarsfulla partier måste inse att nu behövs grundliga reformer av 
alltifrån byggregler till hyresmarknaden, samt för att personer med medel- 
och låga inkomster ska ha möjlighet att köpa eller hyra en bostad.

Bostadsbristen i Stockholm är ett allvarligt hot mot jobb och utveckling. 
För att komma till rätta med de problem som bostadsmarknaden brottas 
med behövs en rad reformer som kommer att kräva både politiskt mod 
och ledarskap. Reformer som dels uppmuntrar till mer rörlighet och 
bättre utnyttjande av befintliga bostäder, dels höjer ambitionerna för 
Stockholms bostadsbyggande, dels att Stockholm byggs på ett sätt där 
miljö och social hållbarhet går hand i hand. För att komma tillrätta med 
flera av de grundläggande problemen på bostadsmarknaden krävs det 
att politiker från höger till vänster sätter sig ner och försöker komma 
överens. Centerpartiet vill se en bred, långsiktig och blocköverskridande 
överenskommelse vad gäller beskattningen för att äga, köpa och sälja sin 
bostad. Ett stort problem idag är att många stannar kvar i sina bostäder 
trots att bostadsbehoven förändras, detta på grund av höga flyttkostnader 
som uppkommer vid försäljningar. Centerpartiet vill reformera 
skattesystemen i syfte att göra det billigare att flytta och därmed utnyttja 
befintliga bostadsytor bättre.

Ett social hållbart Stockholm
När Stockholm växer så det knakar är det extra viktigt att vi planerar och 
bygger ut staden på ett socialt hållbart sätt. Detta innebär framförallt 
bostäder som människor har råd att efterfråga samt trygga stadsmiljöer 
där människor trivs. Social hållbarhet handlar också om att bygga en stad 
där alla får plats och människor med olika erfarenheter kan träffas i sin 
vardag. En inkluderande stad i motsatsen till segregation. Centerpartiet 
vill därför se en blandning av upplåtelseformer och bostadsstorlekar i alla 
bostadsområden. Att blanda boendeformer är lika viktigt i ytterstaden som 
i innerstaden. Via detaljplaner och byggrätter kan staden säkerställa olika 
boendeformer som ger blandade områden. Stadens bostadsbolag måste 
tydligare agera mot den kriminella svarthandel med hyreskontrakt som 
orsakar både otrygghet och uppgivenhet bland människor. 

Behovet av att utveckla Stockholms miljonprogramsområden brådskar 
om vi på allvar ska kunna utmana segregationen. Den nedåtgående spiral 
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där socialt och ekonomiskt utsatta blir fler, missnöjet mot samhället 
kraftigare och ökande kriminalitet som orsakar stängning av butiker 
måste stoppas. Samtidigt är det viktigt att se ljusglimtarna i form av ett 
aktivt föreningsliv med boende som engagerar sig för att öka tryggheten 
och lyfta sitt område. Det är dessa värden Centerpartiet tar fasta på i 
det helhetsgrepp som behövs för att bryta segregationen. I arbetet med 
social hållbarhet ingår att möjliggöra för fler lokala arbetstillfällen när 
bostadsområden rustas upp. Genom upphandlingar kan staden ställa krav 
på att lokalsamhället involveras genom fler arbetsplatser för närboende 
i exempelvis arbetspraktik eller anställning, och på detta sätt ge fler 
människor chansen att få in en fot på arbetsmarknaden. På detta sätt kan 
vi Stockholm både effektivisera arbetsmarknadsinsatserna och motverka 
utanförskap.

En klimatsmart, tät och trygg stadsmiljö
År 2022 beräknas en miljon människor bo i Stockholms stad. Det innebär 
att vi måste planera staden på ett sätt som möjliggör expansion samtidigt 
som vi lägger grunden för miljövänliga livsstilar. Detta gör vi genom den 
täta miljövänliga staden. Genom att bygga högre så använder vi stadens 
mark mer effektivt och sparar parker och grönområden. Då blir det även 
möjligt att använda kollektivtrafik på ett långt mer effektivt sätt än idag. 
Centerpartiets vision om Stockholms stadsmiljöer grundar sig på en stad 
präglad av tät kvartersbebyggelse, variation och mångfald med en livfull 
stadsmiljö. Behovet av fler bostäder leder till att allt mer stadens mark 
kan bli aktuell för bostadshus. En utveckling Centerpartiet vill utnyttja 
genom att frigöra resurser till fler överdäckningar av vägar och spår. 
Miljöer som idag skapar otrygga barriärer i stadsmiljön. Centerpartiet vill 
även att staten inventerar sitt markinnehav för att få fram mer byggbar 
mark i Stockholm.  

I Stockholm finns många tomma och underutnyttjade platser, så kallade 
döda ytor eller ”wasted spaces”. Platser som ofta upplevs som otrygga 
och som människor undviker. Centerpartiet ser en potential i att bättre 
utnyttja dessa platser till att bli en resurs för dem som vill vara med och 
skapa en mer levande stad. Det kan handla om utställningar, serveringar, 
kultur eller scener under stadens broar. Genom generös markupplåtelse 
och lägre upplåtelseavgifter kan staden skapa förutsättningar för en mer 
levande stad, trevligare stadsmiljö och öka tryggheten. 

För att höja den arkitektoniska kvaliteten ska staden oftare markanvisa 
utefter kvalitet istället för pris. Detta innebär att markanvisningspolicyn 
inte enbart ska beakta vem som betalar bäst, utan även vem som bygger 
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bäst. Arkitekttävlingar i både stort och smått är en bra väg för att bygga 
en stad som håller även i framtiden.

Avreglera hyresmarknaden för fler hyresrätter och ökad rörlighet
Det är lätt att konstatera att något är fel med tillgången på hyresrätter i 
Stockholm. Dagens system har skapat decennielånga köer, en omfattande 
svarthandel med bostadskontrakt och inlåsningseffekter där människor 
bor kvar i lägenheter som för länge sedan slutade passa deras behov. 
Svårigheten i att få tag i en hyresrätt är inte bara ett problem för den 
person som behöver någonstans att bo. Det har blivit ett problem även 
för utveckling och tillväxt i Stockholm eftersom bristen på hyresrätter gör 
att det är svårt att locka kompetent arbetskraft. Centerpartiet vill att det 
byggs fler hyresrätter men lika viktigt är att öka rörligheten i nuvarande 
bestånd. Därför vill Centerpartiet att rådande system med kollektiva 
hyresförhandlingar avregleras till ett system där en större variation i 
hyresnivåer tillåts. I kombination med ett fortsatt starkt besittningsskydd 
skulle detta öka möjligheterna för nya hyresgäster samtidigt som vi 
värnar tryggheten för befintliga hyresgäster. Som ett komplement till de 
traditionella hyresrätterna och bostadsrätterna vill vi att det införs fler 
kooperativa boendeformer. Exempelvis en kooperativ hyresrättsförening 
där hyreslägenheten tillhör en förening som i sin tur äger fastigheten. 

Gör det enklare och billigare att bygga nytt
Det finns många orsaker till att nya bostäder blir dyra bostäder. Regelverk, 
långa handläggningstider och överklaganden bidrar till ökade kostnader. 
Centerpartiet vill se en övergripande reform av alla byggnormer för att 
kunna plocka bort dem som inte är ändamålsenliga. Det är exempelvis 
inte rimligt att studentbostäder ska ha liknande krav på parkeringsplatser 
som andra bostäder. Därutöver vill vi att Stockholms stad är mer flexibel 
i sin tillämpning av Boverkets allmänna råd, kopplade till Boverkets 
byggregler (BBR). De allmänna råden är egentligen avsedda som exempel 
på lösningar som uppfyller de övergripande funktionskraven i BBR, inte 
orubbliga reglementen. Det är fullt möjligt för både staden och byggherrar 
att själv ta fram egna lösningar som uppfyller funktionskraven på annat 
sätt än som anges i råden. Detta skulle kunna minska både kostnader och 
byggtid.
 
Även regelverk kring riksintressen, strandskydd eller kulturskydd 
fördyrar eller sätter käppar i hjulet för nybyggnation. Centerpartiet vill 
genomföra en översyn av de riksintressen som påverkar bostadsbyggande 
i Stockholm och även pröva ifall bostäder kan vara ett eget riksintresse. 
Kulturskyddet bevarar många viktiga värden men är inte alltid 
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ändamålsenligt. Vi vill förenkla och renodla kulturskydden till ett 
enhetligt skydd som är lättare att tillämpa. Därutöver vill Centerpartiet 
att strandskyddet kommunaliseras där Stockholm ges rätten att peka 
ut vilka strandlinjer som ska sparas för friluftsliv och vilka områden 
som redan är bebyggda som kan förtätas ytterligare. Centerpartiet vill 
även ändra lagstiftningen så att redan bebyggda miljöer i anslutning till 
Nationalstadsparken ska kunna förtätas. Idag finns det exempel på att 
byggen kan stoppas om de endast är synliga från parken vilket inte är 
rimligt.

Det finns stor potential i att få fram fler bostäder i Stockholm om 
underlättar för villaägare att bygga om till fler bostäder eller att bygga 
ett så kallat Attefallshus på tomten. Detta ska ske i samklang med 
villaområdets karaktär. För att fler sådana bostäder ska komma till vill 
Centerpartiet utöka ROT-avdraget vid om- och tillbyggnation och till 
att inkludera Attefallshus samt återställa ROT-avdraget och utöka det 
ytterligare för ombyggnation som syftar till att bygga en uthyrningsdel. Vi 
vill även underlätta och stimulera andrahandsuthyrning genom att utöka 
skattebefrielsen samt minska bostadsrättsföreningarnas vetomakt.

Tillgänglighetskraven på all byggnation är också en kostnadsdrivande 
faktor. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart att kräva ”komplett” 
tillgänglighet i samtliga lägenheter. Resultatet av den kompletta fysiska 
tillgängligheten blir ofta ekonomisk otillgänglighet, de önskvärda 
lägenheterna blir helt enkelt inte byggda, eller kan inte köpas/
hyras av dem som de är avsedda för. Därför vill Centerpartiet ändra 
normerna för tillgänglighet i en del av stadens byggprojekt så att inte 
alla bostäder behöver vara tillgänglighetsanpassade. Samtidigt vill vi 
höja bostadsanpassningsbidraget för att förbättra för personer med 
funktionsvariation att ansöka om bidrag för anpassning av sin bostad.

Förkorta stadens planprocesser
Idag är handläggningstiderna för planprocesser och bygglov för 
långa. Detta som en följd av ett hårt tryck på stadens plan- och 
exploateringskontor. Resultatet blir ofta att fokus hamnar på stora projekt 
och markanvisningar. Detaljplaner för mindre områden, ”gluggar” på 
Stockholmskartan, läggs ideligen på hög och utvecklas inte. För att 
komma åt problemet vill Centerpartiet effektivisera stadens planprocesser 
genom ökade personella resurser, digitalisering samt utökad transparens 
för allmänheten som kan korta överklagandeprocesser. Därutöver behöver 
staden samla ihop flera mindre detaljplaneområden och därigenom kunna 
korta processen genom att större markanvisningar kan ske samtidigt 
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till ett antal mindre byggaktörer. På detta sätt kan också konkurrensen 
förbättras och fler aktörer bidra till Stockholms byggtakt. Ytterligare 
möjligheter att korta planprocesserna är att låta staden gå före och pröva 
möjligheterna att förändra och förenkla plan- och bygglovsprocesserna. 
Nationella regelverk måste kunna utmanas om de inte är ändamålsenliga.

Fler student- och äldrebostäder
Stockholm är en universitetsstad med fler än 80 000 studenter. Det sätter 
höga krav på tillgången till billiga, yteffektiva, bostäder för unga och 
studerande. Centerpartiet vill att studentbostäder prioriteras i stadens 
planprocess i syfte att snarast få fram fler studentbostäder. Därutöver 
finns det fler möjligheter att tillvarata stadens lokaler och mark som står 
tomma i väntan på exploatering. Lokaler som tillfälligt kan användas till 
exempel studentbostäder men ofta fastnar i regelkrångel. Det långsiktiga 
behovet av fler bostäder till äldre gör att staden redan nu måste börja 
planera för framtidens äldreboenden. När nya stadsdelar byggs ska staden 
planera för fler bostäder till äldre.

Tillgängliggör Stockholms byggprocesser
Tack vare Sveriges omfattande offentlighetsprincip är stora delar av de 
handlingar som rör byggandet i Stockholm tillgängliga för allmänheten. 
Samtidigt är formerna för hur medborgarna kan ta del av dessa 
föråldrade. Handlingar ligger spridda på olika aktörer, är svåra att hitta 
och finns ibland enbart i pappersform. Diskrepansen av information 
mellan politiker och tjänstemän å ena sidan och allmänheten å andra 
sidan är ett demokratiproblem och framkallar misstro, protester och långa 
överklagandeprocesser. Konsekvensen blir också att enbart en liten del av 
allmänheten engagerar sig samtidigt som medias rapportering kommer på 
efterkälken. Detta skulle kunna undvikas om plan- och bygglovsprocesser 
var mer lättillgängliga och transparanta. Centerpartiet föreslår därför att 
Stockholms stad inleder en kommunikativ satsning i form av en samlad 
digital plattform med syfte att sprida information om var och när det 
planeras att byggas. Involverade aktörer, tidsplanering av de kommunala 
besluten, hur och när allmänheten kan tycka till ska vara tydligt för alla 
intresserade. Vidare vill vi förkorta långa överklagandeprocesser genom 
att ta fram ett ramverk för kommuner som möjliggör för byggherrar 
att redan tidigt i processen kunna erbjuda sakägare kompensation för 
förlorade värden istället för att de ska överklaga. Det skulle vara bättre 
för samhället, minska kostnader och rättsprocesser samt förhoppningsvis 
skapa större acceptans för nybyggen.
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Centerpartiet vill: 

1. Reformera bostadsmarknaden i grunden genom blocköverskridande  
 överenskommelser.
2. Frigöra befintliga bostadsytor genom minskade flyttkostnader   
 som ökar rörligheten på bostadsmarknaden.
3. Bygga Stockholm socialt hållbart genom blandade upplåtelseformer,  
 bostäder som människor har råd att efterfråga och trygga    
 stadsmiljöer.
4. Att stadens bostadsbolag stoppar svarthandeln med hyreskontrakt  
 som orsakar både otrygghet och uppgivenhet bland människor.
5. Utnyttja stadens byggprojekt för fler lokala arbetstillfällen.
6. Bygga Stockholm klimatsmart genom täta stadsmiljöer och   
 använda stadens mark effektivt genom att bygga högre och kunna  
 spara grönområden.
7. Överdäcka fler väg- och spårområden i staden och därmed bygga  
 bort otrygga barriärer samt utnyttja stadens döda ytor genom   
 generös markupplåtelse.
8. Sänka kraven på antalet parkeringsplatser vid nybyggnation.
9. Avreglera hyresmarknaden för fler hyresrätter och ökad rörlighet.
10. Sänka byggkostnaderna genom att tillämpa Boverkets byggnormer  
 på ett flexiblare sätt samt acceptera en större standardvariation på  
 olika bostäder.
11. Banta regelverk som hämmar byggande i form av riksintressen,   
 strandskydd och kulturskydd.
12. Underlätta andrahandsuthyrning och ge incitament till villaägare att  
 bygga om för deluthyrning.
13. Ändra normerna för tillgänglighet i en del av stadens  
 byggprojekt för fler billiga bostäder och samtidigt     
 höja  bostadsanpassningsbidraget till personer som är i behov av  
 tillgänglighetsanpassning.
14. Effektivisera och förkorta Stockholms planprocesser genom   
 ökade personella resurser, digitalisering och samla ihop mindre   
 detaljplaneområden till större markanvisningar.
15. Göra stadens byggprocesser mer lättillgängliga och transparanta i  
 syfte att korta överklagandeprocesser och förebygga misstro och  
 protester.
16. Möjliggöra för sakägare att få kompensation för förlorade värden  
 istället för att överklaga.
17. Fortsätta driva på för att Stockholm upprättar ett skyskrapeprogram  
 för att strategiskt arbeta med var i staden vi kan bygga höga hus för  
 en klimatsmart stadsutveckling. 
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3. Låt inte Stockholm klyvas – jobb, kompetens 
och integration 

Centerpartiets utgångspunkt är den enskilda stockholmaren. Vi tror 
på människors förmåga, mer än på politikens, men är medvetna om 
politikens betydelse för att möjliggöra en god samhällsutveckling. 
Politiken får inte resa hinder för människors livsval utan behöver skapa 
förutsättningar för människor att söka de lösningar som passar dem 
bäst. Blandningen av människor från olika delar av världen är positiv och 
berikande och stärker Stockholm som internationell storstad. I Stockholm 
ska vägen till arbete och kunskaper i svenska vara kort och människor 
ska vara självförsörjande, oavsett ursprung. Det ska vara lätt för företag 
baserade i Stockholm att rekrytera utländsk arbetskraft och Stockholm 
ska upplevas som en attraktiv och lättillgänglig stad att flytta till för 
att arbeta eller studera, såväl kortare som längre perioder. Staden ska 
aktivt verka för att underlätta för livslångt lärande och sänkta trösklar 
in på arbetsmarknaden genom såväl utbildningsinsatser som enklare 
arbeten. Det handlar om att riva de murar som politiken byggt upp kring 
arbetsmarknaden med hårda regleringar och höga skatter. Det handlar 
om att vi måste överbrygga den klyfta som idag öppnat sig mellan de 
människor som har det bra, med jobb och lön och de som fastnat i 
utanförskap. 

Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat
Ska fler stockholmare komma i arbete måste staden ha ett företagsklimat 
i världsklass. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag. Stockholm har 
sedan 2014 rasat i rankingen av kommunernas företagsklimat. Ett ras 
som till största delen beror på undermålig politisk styrning där förståelsen 
inför företagens behov är mycket låg. Stockholms fortsatta välstånd är 
helt beroende av företag som vågar investera och efterfråga arbetskraft, 
det vill säga anställa. Många av de faktorer som hindrar företagens 
tillväxt är beroende av nationella beslut. Detta gäller inte minst höga 
marginalskatter, byråkratin för arbetskraftsinvandring, försenade statliga 
satsningar på infrastruktur, dåligt fungerande matchning, kompetensbrist 
och Arbetsförmedlingens ineffektivitet. Oavsett politisk nivå måste 
vi i Stockholm vara pådrivande genom reformer för ett bättre lokalt 
företagsklimat. Stockholms företagare ska känna att staden står på deras 
sida i kampen mot regelkrångel, byråkrati och bedrägerier i form av 
exempelvis bluffakturor. Centerpartiet vill inleda ett systematiskt arbete 
med att göra Stockholm till Nordens bästa företagarstad senast 2022 
genom att förbättra tillståndsprocesser, avgifter, tillsyn och dialogen med 
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Stockholms företagshjältar.

Ett Stockholm där fler jobbar och alla behövs
Stockholm har en förhållandevis stark arbetsmarknad men behöver 
en politik som kan motverka arbetslöshet och segregation där fler 
jobbar och behövs. Centerpartiet driver på för att Stockholm ska 
ha den mest dynamiska arbetsmarknaden i Sverige och ligga i 
topp i förhållande till andra storstäder i Europa. Stadens nuvarande 
målsättningar för arbetsmarknadspolitiken är både tandlösa och diffusa. 
Sysselsättningsmålen ska vara höga och mätbara och inriktade mot 
att människor kommer i varaktig försörjning. Centerpartiet sätter 
upp målet om att få fler i jobb genom att halvera andelen som har 
behov av försörjningsstöd i utsatta stadsdelar. På nationell nivå har 
Centerpartiet föreslagit så kallade inträdesjobb som innebär att 30 
procent av arbetstiden går åt till att lära sig jobbet och lönen därför 
uppgår till 70 procent av ingångslönen. På så vis sänks trösklarna in på 
arbetsmarknaden. Detta är en viktig reform som bör genomföras i hela 
landet men Stockholm kan gå före och pröva hur inträdesjobben kan växa 
fram i staden.

En integrationspolitik som stakar ut vägen till egen försörjning
Integration handlar om mjuka värden, om möten mellan människor och 
känslan att kunna stå på egna ben genom egenförsörjning. Stockholms 
integrationspolitik har djupa brister och står i dag inför sina största 
prövningar någonsin. Samtidigt får de problem som vi står inför just 
inte stå i vägen för en långsiktigt optimistisk syn på vad människor kan 
bidra med, oavsett om de är födda i Sverige eller i ett annat land. För att 
förbättra jobbintegrationen krävs en företagarpolitik som inte bestraffar 
och krånglar till det. Det behövs en arbetsmarknad som inte stänger 
ute. Det krävs effektivare och bättre möjligheter till vidareutbildning 
och svenskundervisning. Det behövs en mer effektiv offentlig sektor 
som inte fångar nyanlända i byråkrati utan i stället stöttar och hjälper 
människor att snabbt kunna skaffa sig en egen försörjning. Mottagandet 
måste fokuseras på att hjälpa människor in i samhället, genom skola 
och arbete, istället för att sikta in sig på människors tillgång till bidrag. 
För att skapa fler mötesplatser och minska kostnaderna för mottagandet 
vill Centerpartiet att fler av stadens välfärdsförmåner är arbetsbaserade 
liknande andra system för den som är född och uppvuxen i Sverige. 
Därutöver behöver Stockholm jobba utifrån en individuellt anpassad 
och tydlig etableringskedja för nyanlända som snabbt leder till egen 
försörjning. Ytterstadens stadsdelar ska stå i fokus för fler arbetstillfällen 
och Centerpartiet vill att fler kommunala förvaltningar och statliga 
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myndigheter ska förläggas till ytterstaden i delar som har få arbetsplatser. 
Minst 650 kommunala arbetsplatser vill Centerpartiet flytta under 
mandatperioden 2018–2022. Fler arbetsplatser och fler människor i 
området på dagarna bidrar till ett större underlag för service vilket skapar 
både jobb och trygghet. 

Möt stadens kompetensbrist med snabbspår för nyanlända
Samtidigt som staden lider av kompetensbrist inom omsorg och skola 
finns många arbetslösa nyanlända med kunskaper som efterfrågas. 
Centerpartiet vill aktivt möta bristen på lärare genom stärkt validering 
och vidareutbildning av lärare med utländsk bakgrund samt använda 
sig av kommunala snabbspår. Snabbspår innebär att staden som 
arbetsgivare medverkar till att nyanlända personer i Stockholm snabbt 
kan komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, 
erfarenheter och intresse. För att snabbspåren ska fungera behövs tidig 
prövning av den enskildes erfarenhet, validering och bedömning av 
utbildning och yrkeskompetens efter branschvisa krav samt yrkes- och 
utbildningsvägledning. Lämpade individer ska därefter erbjudas snabbspår 
inom lämpliga områden inom staden, inte minst inom omsorg och skola. I 
snabbspåret ska det erbjudas praktik, språkträning och utbildning. Genom 
snabbspår kan Stockholms stad som arbetsgivare ta sitt ett större ansvar 
både för att motverka kompetensbrist och förbättra integrationen.

Stoppa komptensutvisningarna
Utvisningar av människor och studenter med efterlyst kompetens av 
Stockholms företagare måste genast stoppas. Internationell konkurrens, 
teknikutveckling och en växande tjänstesektor förändrar arbetsmarknaden 
i grunden och ställer höga krav på flexibla rekryteringar för stadens 
företagare. Att ge dessa goda förutsättningar att växa och känna fast 
mark under fötterna är en självklarhet för Centerpartiet. De utvisningar 
som skett och håller på att ske riskerar Stockholms rykte vilket kan leda 
till att den internationella kompetensen söker sig någon annanstans. 
För att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen måste vi 
säkra utbytet av arbetskraft och kompetens. Centerpartiet vill se en 
helhetsbedömning, så att en ansökan inte faller på grund av mindre 
misstag och det är bråttom. 

Mer svenskundervisning
Behoven av svenskundervisning är stora. Det är därför viktigt att det 
civila samhället och företag kan bidra till mer språkundervisning. Svenska 
för invandrare (SFI) ska ha god kapacitet och högsta möjliga kvalitet. 
Människor som kommit till Sverige kan inte förväntas stå i långa köer 
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för att börja SFI. Det är också viktigt att kopplingen till arbetsliv och 
företagande stärks inom SFI-utbildningen. Dagens SFX-utbildningar, 
yrkesanpassad SFI, når inte tillräckligt bra resultat. I grunden är skillnaden 
gentemot vanlig SFI-utbildning alldeles för liten och yrkesanpassningen 
för svag. Centerpartiet vill att Stockholm ska bli ett pilotområde för 
yrkesanpassad svenskundervisning i nära samarbete med arbetsgivare.

Stadens upphandlingar av SFI och vuxenutbildning har de senaste åren 
haft stora problem. Överklaganden och långa rättsprocesser har stundtals 
lamslagit stadens arbete. Därför vill Centerpartiet ersätta upphandlingarna 
med ett valfrihetssystem med vuxenutbildningspeng och SFI-peng 
där elever och studenter själva kan välja utbildningsanordnare. Detta 
är inte minst viktigt inom yrkesvuxutbildningarna där kopplingen till 
arbetsmarknaden behöver stärkas. Hög kvalitet ska vara en förutsättning 
för att få auktorisering att bedriva undervisning.

Vuxenutbildning för Stockholms arbetsmarknad
Centerpartiet vill göra fler anställningsbara genom en utbyggd 
vuxenutbildning där vuxenutbildningsmöjligheterna ska fokuseras 
på bristyrken. För att öka andelen som väljer yrkesprogram krävs 
en väl utvecklad samverkan med branschorganisationerna och att 
fler utbildningar bedrivs i företagens eller branschens regi. Antalet 
lärlingsplatser inom vuxenutbildningen behöver öka. De utbildningar 
som folkhögskolorna erbjuder kan vara ett passande alternativ för en 
del vuxenstuderande. Staden ska erbjuda information och vägledning 
för elever som vill söka in på folkhögskolornas grundutbildningar. För 
att det ska bli enklare att komma in i samhället krävs mer kunskap om 
hur Sverige fungerar. Det finns ett stort värde i att nyanlända tidigt 
får ta del av det svenska samhället och kunskap om hur det fungerar. 
Redan i asylprocessen vill Centerpartiet göra det obligatoriskt med 
deltagande i samhällsorientering. Centerpartiet vill samtidigt skapa en 
vuxenutbildningsregion i Stockholms län där samtliga länets kommuner 
samarbetar.

Fler enkla jobb i Stockholm
Trösklarna in på arbetsmarknaden är hög för många människor som 
saknar utbildning eller yrkeserfarenhet. I många fall kan det även handla 
om avsaknad av ett nätverk i Sverige som kan leda till ett första jobb som 
kan vara den dörröppnare som krävs för att etableringen ska sätta fart. 
För att bredda utbudet av ett potentiella första jobb krävs det fler typer 
av jobbkategorier i Stockholm. Så kallade enkla jobb innebär att arbetet 
inte kräver någon utbildning utöver grundskolenivå. Forskning tyder på att 
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ett första jobb inte kan underskattas. Redan första året efter anställning i 
de lägsta löneandelarna har majoriteten rörts sig vidare till högre nivåer. 
Slutsatsen är att det måste vara möjligt för fler att påbörja sin karriär via 
enkla jobb och till en lön som ökar i takt med erfarenheten. Ska de stora 
grupper människor, där många saknar eftergymnasial utbildning, som på 
senare år kommit till Sverige kunna integreras i det svenska samhället 
måste de enkla jobben bli fler. Centerpartiet vill att Stockholms stad 
bidrar till fler enkla jobb genom exempelvis parkskötsel, servicetjänster, 
renhållning och inom barn- och äldreomsorgen där personalen behöver 
avlastning med enklare arbetsuppgifter. Även digitalisering i form av en 
växande delningsekonomi innebär också en framväxt av fler enkla jobb. 
För många unga och nyanlända kommer delningsekonomin vara vägen 
in på arbetsmarknaden. Stockholms stad ska bejaka delningsekonomins 
potential i att skapa nya och enkla jobb.

Fler jobbtorg och mentorskap
Den lokala arbetsmarknadspolitiken ska vara öppen för fristående aktörer, 
inte minst inom ramen för stadens Jobbtorg. Där ska människor med 
försörjningsstöd och unga kunna få utökad hjälp att hitta arbete. Öppna 
och lättförståeliga jämförelser mellan jobbtorgen är en förutsättning 
för ständiga förbättringar och jobbsökande kan bilda sig en uppfattning 
om vilka inriktningar som passar de egna behoven. Stockholm behöver 
utveckla kraften som finns i mentorskapsarbete där människor med 
erfarenheter från arbetsliv och företagande paras ihop med människor 
som behöver stöd. Genom mentorer kan exempelvis nyanlända och 
ungdomar med svag förankring på arbetsmarknaden få ett starkare 
kontaktnät och närma sig sitt första jobb eller starta eget företag.

Bättre villkor för civilsamhället
Välfärden förenklas och förbättras av att civilsamhället tillåts vara med 
och ta ett större ansvar. Inte minst gällande nyanländas introduktion 
till det svenska språket och samhället. Under decennier har staten och 
det offentliga tagit över många av de uppgifter som i grunden lika väl 
kan utföras av civilsamhället samtidigt som det offentliga i många fall 
ändå inte förmår leverera det förväntade resultatet. I få andra länder 
ges det civila samhället så litet utrymme att bidra till samhällsviktig 
service som i Sverige. Centerpartiet vill stärka det civilsamhället genom 
att ge föreningar och organisationer goda förutsättningar att bidra. 
Utväxlingen per krona, i form av jobb och integration, är ofta mycket 
högre i civilsamhället än i de offentliga strukturerna. Centerpartiet vill att 
Stockholms stad på olika sätt ska ge stöd till civilsamhället. Det handlar 
såväl om tillgång till lokaler som ekonomiskt stöd, inflytande, ansvar 
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och att visa förtroende. När sociala mål ska nås, bör staden i möjligaste 
mån, börja med att undersöka om civilsamhället kan fylla dessa mål 
med stöd från det offentliga. I synnerhet bör det ske i de fall då det 
finns välfungerande organisationer som redan har framgång i arbetet. 
I dessa fall bör verksamheten som ges stöd skala upp och bredda sin 
verksamhet. Projektstöd bör övergå till långsiktig finansiering i stället för 
att en konkurrerande offentlig verksamhet skapas. Allt stöd som utgår 
till civilsamhället ska kontrolleras så att pengarna hamnar rätt samt 
demokratisäkras. Viktigt är också att staden uppmärksammar små aktörer 
och undviker att slentrianmässigt endast prioritera stöd till stora och 
väletablerade aktörer.
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Centerpartiet vill:
1. Att Stockholm aktivt verkar för att halvera andelen som har behov  
 av försörjningsstöd i utsatta stadsdelar, till exempel genom ett bra  
 företagsklimat som skapar fler jobb.
2. Inleda ett systematiskt arbete med att göra Stockholm till Nordens  
 bästa företagarstad senast 2022.
3. Införa inträdesjobb inom Stockholms stads organisation.
4. Att Stockholm utvecklar en tydlig etableringskedja för nyanlända  
 som leder till egen försörjning.
5. Senast 2022 ha flyttat minst 650 kommunala arbetsplatser till   
 ytterstadsområden som har få arbetsplatser.
6. Införa kommunala snabbspår för nyanlända i bristyrken för att möta  
 kompetensbrist och förbättra integrationen.
7. Stoppa kompetensutvisningar som drabbar hårt arbetande    
 stockholmare och företagare.
8. Utveckla Stockholms yrkesanpassade svenskundervisning i nära   
 samarbete med arbetsgivare.
9. Införa ett regionalt valfrihetssystem med vuxenutbildningspeng   
 och SFI-peng där deltagarna själva kan välja bland kvalitets- och  
 kompetenssäkrade utbildningsanordnare.
10. Satsa resurser på föreningar och organisationer som erbjuder   
 kompletterande svenskundervisning och integrationsprogram för   
 nyanlända.
11. Bygga ut vuxenutbildningens yrkesprogram med fokus på bristyrken  
 samt införa obligatorisk samhällsorientering för nyanlända.
12. Att Stockholms stad bidrar till fler enkla jobb genom     
 exempelvis  parkskötsel, servicetjänster, renhållning och inom barn-  
 och äldreomsorgen där personalen behöver avlastning.
13. Öppna upp stadens Jobbtorg för fler fristående aktörer samt utöka  
 mentorskapsarbetet.
14. Stockholms stad bejakar delningsekonomins potential i att skapa  
 nya jobb och ge fler vägar in på arbetsmarknaden.
15. Staden förbättrar villkor och stöd till civilsamhället för ökad   
 delaktighet i samhällsbygget.
16. Att Stockholm aktivt verkar för att öka kvinnors etablering genom  
 utbildningssatsningar, kvinnligt företagande och uppsökande   
 verksamhet i utsatta stadsdelar.
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4. Trygghet i hela staden 

Ett tryggt och säkert Stockholm är en grunduppgift för politiken att 
lösa. Ingen ska behöva oroa sig för om polisen klarar av att hantera 
brottsligheten, om man kan gå hem tryggt på kvällen, om ens barn ska 
dras in i kriminella gäng, missbruk eller om man vågar vittna då man 
sett ett brott. Centerpartiet kan aldrig acceptera att gängbrottslighet 
och grov organiserad brottslighet breder ut sig och sätter skräck i vissa 
utsatta områden. Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande i alla 
delar av Stockholm med en synlig polis. Trygghet är också att veta att 
välfärdstjänsterna finns där när vi behöver dem. Att barnens skola vård 
och omsorg är lättillgänglig och håller hög kvalitet, och att samhällets 
skyddsnät fungerar om vi behöver det.

Tydliggör det politiska ansvaret
Den mest angelägna åtgärden för Stockholms stad att ta itu med är 
att tydliggöra det politiska ansvaret för stadens trygghet. Internationell 
erfarenhet visar på att tydligt ansvarsutkrävande är centralt för att 
komma tillrätta med brottsligheten. Precis som att polisens organisation 
måste bli bättre på att utkräva polischefers direkta ansvar behöver 
politiken tydliggöras för medborgarna. Om utvecklingen går åt fel håll 
måste det få konsekvenser. Därför vill vi lägga det politiska ansvaret i ett 
särskilt Trygghetsråd inom Stockholms stad. I samarbete med aktörer 
som stadsdelsförvaltningar, polisen, fastighetsägare företagarföreningar, 
civilsamhället, skola med flera ska Trygghetsrådet ledas av staden och 
vara nämnda aktörers direkta kontaktyta gentemot stadens politiker. 
Det handlar inte om att skapa nya arbetsuppgifter utan om att samla 
de insatser som redan görs och de verktyg som redan finns för att 
kunna genomföra gemensamma och kraftfulla insatser mot otrygghet 
och kriminalitet. I tätt samarbete med aktörer som finns och verkar 
i Stockholm ska kraftfulla åtgärder kunna vidtas när det är påkallat. 
Trygghetsrådet ska också ansvara för trygghetsfrågorna som också 
innefattar krisberedskap, civil- och totalförsvar och olycksberedskap. Idag 
hanteras trygghet och säkerhet som olika sidor av samma mynt vilket inte 
gagnar helhetsperspektivet.

Högre polisiär närvaro med god lokalkännedom
Ansvaret för att garantera människor säkerhet och trygghet är en av 
statens viktigaste uppgifter. För att lösa denna uppgift behövs både fler 
poliser, skärpta straff och en bättre fungerande rättskedja. Vi behöver ett 
attraktivt polisyrke och vi behöver effektivisera rättskedjan så att fler brott 
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klaras upp snabbare. Centerpartiet vill se en högre polisiär närvaro i hela 
staden och en polisorganisation med god lokalkännedom som snabbt kan 
sätta in resurser när något händer.

Nolltolerans och stopp för gängkriminaliteten
Att förhindra att ungdomar dras in i kriminella kretsar är en kärnuppgift 
för staden och ska ske både likvärdigt och resolut oavsett stadsdel. För 
detta krävs att skola, socialtjänst och polis har en nära dialog för att i ett 
tidigt skede kunna stoppa kriminellas nyrekryteringar som ofta sker bland 
unga och barn. Att möta barn och unga som av olika anledningar har det 
tufft redan i skolan ska vara en prioriterad uppgift för socialtjänsten. 
Föräldrar till barn som vi genom forskningen vet löper en större risk än 
andra att utveckla kriminalitet ska erbjudas stöd i form av exempelvis 
samtalsgrupper, fritidsaktiviteter, läxhjälp och mentorprogram där 
unga kan träffa positiva förebilder. Grogrunden till gängbrottslighet ska 
också urholkas genom att även småbrott och vardagsbrott ägnas större 
polisiär uppmärksamhet, dels för att den som drabbas av dessa brott 
förtjänar det, men också för att tidigt fånga upp unga som är på väg in 
i en kriminell livsstil. Sociala insatsgrupper är en metod som visat sig 
framgångsrik och som bör spridas till fler av stadens delar. De ungdomar 
som ändå begår brott ska ha en snabb och tydlig reaktion från samhället. 
Centerpartiet vill införa jourdomstolar som gör att unga kriminella kan 
ställas inför en domare och mötas av en omedelbar reaktion på sina 
brott. Genom att upprätta rättscentrum i ytterstaden kan polis, åklagare, 
domstolar och delar av socialtjänsten placeras under samma tak vilket 
kan effektivera arbetet. Vi vill också säkerställa att samhället har 
effektiva verktyg för att ungdomar som behöver förflyttas från skadliga 
miljöer kan omhändertas så snabbt som möjligt. För ungdomar som vill 
lämna kriminaliteten måste hjälp snabbt kunna ges av samhället genom 
satsningar på vittnesskydd och att polisen ges mer ansvar för skydd av 
vittnen. 

Brotts- och våldsförebyggande arbete i samarbete med 
lokalsamhället
En central del i ett fungerande brottsförebyggande är att det finns ett 
förtroende mellan aktörerna i ett område. Att polis, invånare, företagare 
och civilsamhället gemensamt kan bekämpa otryggheten. Centerpartiet 
vill att Stockholms stad tar på sig ledartröjan i detta arbete genom att 
involvera fler aktörer i så kallade BID-samarbeten, Business Improvement 
District, eller översatt till platssamverkan. En etablerad metod för 
samarbete mellan privat och offentlig sektor som bland annat använts 
framgångsrikt i New York där brottsligheten sjunkit kraftigt. Detta ska 
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kombineras med att anställa ordningsvakter, som tillsammans med polis 
och polisvolontärer, kan skapa säkerhet och trygghet för människor lokalt. 
Även aktivt stöd till föräldrar som engagerar sig i form av nattvandringar 
ska förstärkas. Nattvandringar och polisvolontärer är en verksamhet som 
Centerpartiet vill sprida till stadens alla delar.

Bekämpa förtryck och sexuella övergrepp
Under hösten 2017 har #metoo på ett alarmerande sätt visat hur 
utbrett samhällsproblemet är med sexuella övergrepp och trakasserier. 
Trakasserierna och övergreppen pågår överallt, inom alla branscher, i 
skolor, organisationer och föreningar. Kvinnor ska aldrig behöva finna sig 
i att utsättas för nedvärderande språk, tafsande och sexuella övergrepp, 
vare sig på jobbet, i skolan, i hemmet eller i det offentliga rummet. 
Centerpartiet vill underlätta arbetet med att förändra attityder, ge ökade 
resurser till information och stöd, samt skärpa straffen för den som begår 
ett sexualbrott. Att få leva sitt liv efter eget huvud och önskan, att få älska 
den man vill, att inte hindras i sina livsval. Det är rättigheter som måste 
gälla alla. Kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck är central för ett 
Stockholm där alla har lika möjligheter och lika frihet. Hedersstrukturer 
som hindrar individens fria livsval måste kraftfullt bekämpas. Därför vill 
Centerpartiet stärka resurserna till arbetet mot hedersvåldet och öka 
kunskaper hos beslutsfattare och personal i staden.

Trygga stadsmiljöer
Trygga stadsmiljöer är en viktig faktor i en upplevd otrygghet. Fysiska 
attribut som belysning, genomsikt, överblickbarhet och närhet till 
befolkade områden är saker som bidrar till ökad trygghet. Stockholm 
har många platser som brister i detta hänseende. Förutom boende som 
känner otrygghet har det bidragit till att vissa områden innebär en fara 
för blåljuspersonal då de lätt kan bli inneslutna i området. Centerpartiet 
vill därför att staden genomför ett trygghetslyft för otrygga stadsmiljöer. 
Gatubelysning och kameraövervakning ska förstärkas där det behövs och 
staden ska investera i fler perimeterskydd på gator och torg med syfte att 
hindra fordonsattacker och annan brottslighet. 

Terrorattacken på Drottninggatan i april 2017 visade på att Stockholm 
behöver fler skydd mot fordonsattacker och annan brottslighet som 
möjliggörs av fordon. Trygga stadsmiljöer är också beroende av att 
människor rör sig i området. En nyckel till kriminalitet är avsaknaden 
av vad man i den kriminologin kallar “kapabla väktare”, det vill säga 
vanliga människor som ser och kan vittna om brott begås. Även ny 
teknologi kan bidra till ökad trygghet i stadsmiljön. Det kan exempelvis 
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vara ljudsensorer som registrerar skottljud. En bakgrund till att New 
York satsade på detta var att 80 procent av alla skjutningar aldrig 
polisanmäldes om ingen blivit dödad. När ljudsensorer finns på plats kan 
skottlossningen snabbt lokaliseras och i större utsträckning kunna få fast 
gärningsmännen. Genom bättre teknikstöd blir polisen effektivare och vi 
får ut mer trygghetsskapande arbete ur varje arbetad polistimme.

Bekämpa narkotikan och missbruket
En stor del av kriminaliteten kommer av narkotika, försäljning och 
missbruk. Handel föder kriminella gäng och narkotikamissbruk skapar 
behov av snabba pengar som ofta införskaffas via olagligheter. Att 
minska narkotikan i samhället är därför ett sätt att minska kriminaliteten. 
Centerpartiets uppfattning är att Sverige fortsatt ska ha en restriktiv 
narkotikapolitik. Samtidigt som vi bland annat genom en restriktiv 
narkotikapolitik förhindrar att människor utvecklar ett narkotikaberoende 
måste vi ge de som har utvecklat en beroendesjukdom bästa möjliga 
vård. Alltför för få människor får hjälp mot sina missbruksproblem. 
Centerpartiet vill hjälpa människor att ta sig ur missbruksproblem och 
på detta sätt inkludera det brottsförebyggande arbetet. Majoriteten av 
narkotikamissbrukarna har en bakomliggande psykisk eller somatisk 
sjukdom. Därför måste också missbruksvården utgå från att i första 
hand behandla den aktuella sjukdomen och i andra hand lindra 
sjukdomssymptomen. All annan sjukvård utgår från det perspektivet 
och missbruksvården ska inte vara något undantag. I linje med detta 
vårdperspektiv anser Centerpartiet därför att huvudansvaret för 
missbruksvården ska flyttas från staden till landstinget.

Motståndskraft mot olika typer av hot och risker
Stockholm ska vara en säker och trygg stad med beredskap för olyckor 
och kriser. Olyckor kostar samhället många miljarder varje år. Ett starkare 
olycksförebyggande arbete räddar inte bara liv, utan sparar också pengar. 

Stockholm ska ha beredskap för att hantera kriser, både i den egna 
verksamheten och som drabbar dem som bor och befinner sig i Stockholm. 
Vi vill se ett ökat fokus på försörjningstrygghet de närmaste åren. 
Stockholm ska i samarbete med andra aktörer säkerställa försörjningen 
av bland annat livsmedel. De senaste åren har säkerhetsläget i världen 
förändrats och krisplaneringen har återigen trappats upp. Även Stockholms 
stad måste ta uppgiften på allvar och vara förberedda och ha god 
planering. Ett bra första steg är att börja ta totalförsvarshänsyn i de beslut 
som rör samhällsviktig verksamhet. Stockholm ska vara motståndskraftigt, 
både i vardagen och vid kriser eller olyckor.
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Centerpartiet vill: 

1. Tydliggöra det politiska ansvaret för trygghets- och     
 säkerhetsfrågorna i Stockholm genom att inrätta ett trygghetsråd.
2. Se en högre polisiär närvaro i hela staden och en polis med god   
 lokalkännedom.
3. Stoppa gängkriminaliteten genom snabba och tydliga reaktioner från  
 samhället i form av jourdomstolar och krafttag mot hot och våld.
4. Upprätta rättscentrum i ytterstaden där polis, åklagare, domstolar  
 och delar av socialtjänsten placeras under samma tak för att   
 effektivisera arbetet.
5. Stärka trygghetsamarbetet mellan aktörerna i lokalsamhället genom  
 platssamverkan där staden tar på sig ledartröjan för gemensamma  
 trygghetsskapande åtgärder och investeringar. 
6. Utöka väktarstödet i brottsutsatta områden och i kollektivtrafiken.
7. Att staden aktivt stödjer föräldrar som engagerar sig i form av   
 nattvandringar eller i andra delar av civilsamhället.
8. Intensifiera Stockholms arbete med att förändra attityder kring   
 sexuella övergrepp genom mer information och stöd, samt skärpa  
 straffen för den som begår ett sexualbrott.
9. Stärka resurserna till arbetet mot hedersrelaterat våld genom   
 fortbildning av personal och bättre möjligheter till samverkan mellan  
 stadsdelarnas socialtjänst, Origo, skola, civilsamhälle och polis.
10. Genomföra ett trygghetslyft där otryggheten byggs bort genom   
 belysning, kameraövervakning där det är befogat samt skydd för att  
 hindra fordonsattacker och annan brottslighet.
11. Verkställa en beroendesatsning för utökad och resultatinriktad   
 missbruksvård.
12. Att Stockholm ska, i samarbete med andra aktörer, säkerställa   
 försörjningen av bland annat livsmedel vid kris.  
13. Att staden tar totalförsvarshänsyn i de beslut som rör samhällsviktig  
 verksamhet
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5. Hållbara och effektiva transporter 

Centerpartiets trafikpolitik bygger på att minska klimat- och miljöpåverkan 
från trafiken samt att skapa ett transportsystem som bidrar till minskad 
trängsel och god tillgänglighet, och därmed ökad ekonomisk tillväxt. Varje 
investering i ny infrastruktur ska prövas utifrån samma förutsättningar: 
minskad trängsel, ökad framkomlighet, minskad klimatpåverkan, bättre 
luftkvalitet och samhällsekonomisk nytta.

Mer attraktiv kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är och ska fortsatt vara ryggraden i Stockholms 
transportsystem. Centerpartiet vill att kollektivtrafiken, näst gång 
och cykel, ska vara det mest attraktiva sättet att resa. För att det ska 
bli verklighet måste det vara pålitligt, tryggt och bekvämt att resa 
kollektivt. Grunden i detta är att fortsätta satsningarna på att bygga ut 
kollektivtrafiken i hela staden och regionen. Det handlar dels om att bygga 
nytt men också om att öka kapaciteten i befintliga spår och stombusslinjer. 
Centerpartiet vill fortsätta att bygga ut Stockholms tunnelbana och säkra 
framtida finansiering genom kreativa lösningar i form av att markägare 
och andra intressenter som får nytta av ny infrastruktur också tar en del 
av kostnaderna. Vi driver även på för att Spårväg City byggs färdigt till 
Norra Djurgårdsstaden och att Spårväg Syd byggs med en förlängning 
från Älvsjö till Hagsätra. På längre sikt vill Centerpartiet utreda en 
spårutbyggnad av tunnelbana med en ringlinje runt staden. För att minska 
trängseln på bussarna behöver tidtabellerna hållas bättre. Det bästa 
sättet att klara av detta är att även låta flera av dem bli BRT-linjer vilket 
betyder Bus Rapid Transit. Vi vill att de blåa bussarna på stombusslinjerna 
i innerstaden ska bli BRT liksom på bussarna som går mellan de regionala 
kärnorna i regionen. Utmaningen som ligger i att Stockholm är uppbyggt 
på många öar vill Centerpartiet möta genom att mer utnyttja vattnet som 
transportmedel. Centerpartiet vill genomföra en kraftig utbyggnad av 
snabb, miljövänlig och kostnadseffektiv pendelbåtstrafik i Stockholm.

Mer cykel- och gångtrafik
Att fler börjar cykla är avgörande för trafiksituationen i Stockholm och 
därför vill Centerpartiet planera mer för cykel och mindre för bil. Det ska 
gå snabbt och vara tryggt att ta sig fram med cykel över hela staden. 
Onödiga stopp ska bort och konfliktdesign mellan gående och cyklister 
ska identifieras och byggas bort. Centerpartiet vill skapa separata, tydligt 
avskilda cykelbanor för att minska risken för olyckor och att utbyggnaden 
av cykelbanor intensifieras. Därutöver behövs bättre möjligheter att ta 

30



STOCKHOLM

med sin cykel i kollektivtrafiken. Underhållet, städningen och snöröjningen 
på cykelbanorna ska prioriteras och fler pump- och servicestationer 
byggas. Samtidigt som Stockholm bygger ut cykelvägarna behövs också 
ett bättre regionalt samarbete så att hela cykelnätverket hänger ihop. 
Centerpartiet driver detta i landstinget genom ett regionalt cykelkansli 
och en regional cykelplan som ska säkerställa ett sammanhängande 
cykelnätverk i hela länet. Även förutsättningarna för gående måste 
förbättras i staden. Centerpartiet vill att staden ska hantera gångtrafiken 
på samma sätt som andra trafikslag. På resor upp till tre till fyra kilometer 
är gångvägen många gånger ett konkurrenskraftigt alternativ, inte minst i 
innerstaden. Att tänka och planera för pendlarstråk för fotgängarna bidrar 
till en mer levande och trygg stadsmiljö samt avlastar kollektivtrafik, vägar 
och cykelbanor. 

Effektivisera användandet av Stockholms gator och öka trivseln
När Stockholm växer innebär detta utmaningar för hur trafiken och 
människorna kan samsas om en begränsad platsresurs. Detta ställer 
krav på att staden kan effektivisera användandet av stadens gator. 
Centerpartiet vill att Stockholm effektiviserar användandet av Stockholms 
gator genom att kartlägga stadens gator i syfte att se om de främst har en 
rörelsefunktion eller en platsfunktion. Baserat på klassifikationen kan man 
sedan omstrukturera stadens gator genom att bredda trottoarer, omvandla 
gator till gågator, införa cykelstråk, minska trafiken på vissa ställen 
eller låta den vara kvar på andra samtidigt som fastighetsutvecklare 
och byggherrar kan ta hänsyn till en gatas klassifikation när de bygger. 
En internationellt väletablerad metod. Vi vill även minska antalet 
körfält på fler gator och ge plats för cykelbanor, bredare trottoarer, fler 
uteserveringar, parker och fler träd. Staden ska sträva efter att alla 
fordon som körs i staden ska vara fossilfria och inte bidra till utsläpp av 
hälsofarliga partiklar.

Färre bilar på Stockholms gator 
Stockholms gator används i alltför stor utsträckning av stillastående bilar. 
90% av bilarna står still 90% av tiden. Vi måste kunna nyttja stadens 
gator till annat än att stå still på. Centerpartiet vill på sikt införa att all 
boendeparkering ska ner i garage och endast besöksparkering och el- och 
bilpoolsparkering ska finnas på gatan. Därutöver vill Centerpartiet att 
staden succesivt flyttar parkeringsplatser från gaturummet till förmån 
för mer stadsliv, cykelbanor, kollektivtrafik och träd som minskar buller 
och renar luften. I samarbete med fastighetsägare och företagare kan 
staden få medfinansiering för att göra stadens gator trevligare. En annan 
viktig del i att minska trafik och trängsel är att människor uppmuntras att 
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emellanåt arbeta på distans. Med nya tekniska lösningar är möjligheterna 
goda att kunna upprätthålla kontakten med sina kollegor även om man 
inte fysiskt befinner sig på samma plats. Genom att människor stannar 
kvar i sitt närområde istället för att resa in till en arbetsplats i centrum 
minskar belastningen på våra trafiknät och på kollektivtrafiken, inte minst 
vid rusningstiderna. Dessutom ökar det möjligheten för människor att 
hitta flexibla lösningar som passar just deras livspussel.

Centerpartiet vill:

1. Att Stockholm verkar för att fler stockholmare åker kollektivt, går  
 och cyklar.
2. Att varje investering i infrastruktur ska syfta till ökad framkomlighet,  
 minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och samhällsekonomisk  
 nytta.
3. Göra kollektivtrafiken pålitlig, trygg och bekväm för resenärerna.
4. Bygga ut Stockholms tunnelbana.
5. Färdigställa Spårväg City till Norra Djurgårdsstaden.
6. Förlänga kommande Spårväg Syd från Älvsjö till Hagsätra.
7. Ta krafttag för att stombussarna ska komma fram med jämnare   
 frekvens och snabbare genomströmning. 
8. Genomföra en kraftig utbyggnad av snabb, miljövänlig och    
 kostnadseffektiv pendelbåtstrafik i Stockholm.
9. Bygga ett sammanhållet regionalt cykelnät med tydliga och säkra  
 cykelbanor.
10. Planera för fler och säkra pendlarstråk för gångtrafiken.
11. Effektivisera och omstrukturera Stockholm gator i syfte att skapa ett  
 attraktivt och levande stadsliv.
12. På sikt att all boendeparkering ska ner i garage och endast   
 besöksparkering och el- och bilpoolsparkering ska finnas på gatan. 
13. Att staden succesivt flyttar parkeringsplatser från gaturummet till  
 förmån för mer stadsliv, cykelbanor, kollektivtrafik och träd som   
 minskar buller och renar luften.
14. Att staden, både som arbetsgivare och väghållare,  
 uppmuntrar stockholmarna att i större utsträckning arbeta på   
 distans för minskad trafik och trängsel.
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6. En skola i världsklass 
 
Utbildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och ger förutsättningar att 
fatta självständiga beslut. Stockholms skolor ska vara de bästa i Sverige 
och bland de bästa i OECD. Centerpartiets skolpolitik vilar på grunden att 
alla barn i Stockholm har rätt till en skolgång som präglas av kunskap, 
stimulans, studiero, trygghet, engagerade lärare, föräldrasamverkan 
och ett bra ledarskap. Undervisningsmetoderna i Stockholms skolor ska 
baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Skolan ska utgå från den 
enskilde elevens behov där lärarna och rektorerna är kärnan i skolarbetet 
och ska ha ett tydligt mandat leda undervisningen. Stockholms skolor ska 
kunna erbjuda bra löner och villkor för att både attrahera nya lärare och få 
duktiga lärare att stanna kvar.

Valfrihet och likvärdighet
Införandet av valfriheten har varit en av de viktigaste reformerna i skolans 
historia och är något många idag tar för givet. Därutöver är Stockholms 
skolsystem beroende av fler fristående aktörer om vi ska klara av att 
erbjuda alla elever en skolgång i Stockholm. Centerpartiet värnar det fria 
skolvalet och vill att föräldrarnas och elevernas valfrihet ska öka och att 
fristående skolor ska uppmuntras. Knäckfrågan för valfriheten är att så 
många som möjligt kan göra aktiva val, få sitt förstahandsval samtidigt 
som föräldrar och elever kan granska och jämföra olika alternativ. Med 
öppna jämförelser, transparenta system och bättre information kan 
fler göra aktiva val. Resurssvaga familjer som inte har kunskap om hur 
skolvalet fungerar behöver vägledning. Centerpartiet vill att uppskattade 
skolor som visar bra resultat ska uppmuntras till att utöka verksamheten, 
inte minst i socialt utsatta områden. Elevernas bakgrund, hemförhållanden 
och kön ska inte påverka hur det går i skolan. Att upptäcka skolor med 
problem och kunna höja resultaten är stadens kärnuppgift. Skolor som 
inte ger eleverna likvärdiga förutsättningar ska inte accepteras, detta 
gäller oavsett driftsform. Det är viktigt med kontinuerlig uppföljning av 
varje elevs utveckling så att snabba åtgärder kan sättas in om eleven 
halkar efter. För att öka rörligheten och valen av skolor i Stockholm stad 
vill Centerpartiet införa ett aktivt skolval för alla elever från årskurs 4 och 
uppåt. 

Stäng dåliga skolor
Lika viktigt som det är att kunna välja skola är det att eliminera risken 
att elever hamnar i skolor som inte når upp till uppsattas kvalitetskrav. 
Skolor som inte håller en bra kvalitet ska stängas ned oavsett driftsform. 
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När staden eller Skolverket konstaterar att en skola inte kan utföra sitt 
uppdrag ska skolan stängas omedelbart. Ingen ska behöva riskera att 
välja en dålig utbildning. När en skola tvingas stänga är det mycket viktigt 
att staden lever upp till sin lagstadgade skyldighet att erbjuda eleverna 
utbildning i en annan skola. Varje elev ska så snabbt som möjligt få sin 
fortsatta utbildning tryggad och kunna göra ett skolval där kvalitén säkras. 
Stängda skolor får absolut inte innebära försämrade utbildningsmöjligheter 
i områden där skolor tvingas stänga.

Tydlig lärarroll 
Läraren ska vara den enda ledaren i klassrummet och all undervisning 
ska i första hand vara lärarledd. En duktig ledare i klassrummet inverkar 
positivt på barns förmåga att inhämta bestående kunskaper. Centerpartiet 
vill därför att tydligare roller införs i skolan för en bättre arbetsmiljö för 
lärare, bättre inlärning och ökat välmående för eleverna. Föräldrarna har 
ett stort ansvar att barn lär sig att respektera lärare och andra vuxna 
men även föräldrar måste respektera skolans regler och ge elever och 
lärare arbetsro. Om föräldrarna har synpunkter på undervisningen ska 
de kontakta skolans rektor och inte läraren. Lärarens arbete ska vara att 
undervisa, inte att hantera missnöjda föräldrar och stökiga barn. Rektorer 
och skolledningar ska ges tillräckliga resurser för att hantera inkommande 
frågor från föräldrar och allmänhet för att minska lärarnas administrativa 
börda.

Att höja lärarstatusen är en central del i att locka fler till läraryrket, 
vilket är absolut nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen 
framöver. Fler karriärtjänster ska ge lärare möjligheter att utvecklas, ta 
ett större ansvar och få en möjlighet till avancemang inom skolans värld. 
Den administrativa belastning många lärare vittnar om är ett allvarligt 
problem för skolans kunskapsuppdrag. Centerpartiet vill att staden 
minskar lärarnas administrativa uppgifter så att lärarna kan lägga mer 
tid på undervisning. Därför behöver Stockholms skolor tillföras fler typer 
av stödfunktioner med syfte att avlasta lärarna i deras administrativa 
arbetsuppgifter.

Stärk ledarskapet i Stockholms skolor
Rektor och skolledning spelar en avgörande roll för skolors resultat 
och pedagogiska utveckling. Skolledarrollen kräver en specifik form av 
kompetens som skiljer sig från lärarrollen i klassrummen. Det finns goda 
exempel på skolor där strukturerat ledarskap och tydliga mål lett till höjda 
kunskapsresultat. Centerpartiet vill att staden intensifierar arbetet med 
kompetenshöjande åtgärder för stadens skolledare och rektorer. Goda 
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erfarenheter av ledarskap ska spridas och implementeras på bred front. 
Ansvaret för elevernas resultat, uppföljning och åtgärder för att förbättra 
resultatet ligger hos rektor. Därför måste också rektorer kunna fokusera 
på att vara pedagogiska ledare i sitt dagliga arbete. Internationella 
jämförelser visar att Sverige har en hög omsättning av rektorer vilket 
inverkar negativt på ledarskapet och kontinuiteten i skolorna. För att ge 
rektorer goda förutsättningar att utöva pedagogiskt ledarskap ska stadens 
verka för att öka handlingsfriheten för stadens rektorer.

Trygga och säkra förskolor
Förskolorna i Stockholm ska hålla en hög pedagogisk kvalitet och ge 
stadens barn trygghet och stimulerande utveckling tidigt i livet. Staden 
har en stor utmaning med kompetensförsörjningen på förskolorna vilket 
behöver mötas med att öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Miljön både 
i förskolan och i dess närområde ska ge möjlighet till en aktiv utevistelse 
med fysisk rörelse. Utemiljön ska också ses som ett av förskolans 
pedagogiska rum. Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa 
grundläggs redan i förskoleåldern. Vi vill stärka kopplingen mellan den 
pedagogiska verksamheten och matupplevelsen i förskolan genom att 
ge alla förskolor tillgång till odlingslotter. Många förskolor i innerstaden 
saknar gröna lekytor för barnen. Detta problem vill Centerpartiet åtgärda 
genom att bättre tillgängliggöra stadens parker för barn i förskoleåldern. 
Genom enkla inhägnader kan risken att rymma iväg motverkas och 
tryggheten öka.

Att sjukdomar lätt sprids på förskolor och att många föräldrar spenderar 
många dagar VAB:ande är vardag för alla med barn på förskola. 
Centerpartiet vill därför att stadens förskolor utarbetar en ”best practical” 
för att minska smittor av sjukdomar där framgångsrika metoder 
kan spridas. För att skapa en säker och trygg förskolemiljö vill vi att 
förskolorna i Stockholm systematiskt ska arbeta med riskhantering. 
Likaså ska staden ställa krav på att förskolepersonal både i den egna 
verksamheten och hos privata utförare ska ha genomgått grundläggande 
hjärt- och lungräddningsutbildning. 

Stärk skolornas brottsförebyggande arbete
Ett effektivt vaccin mot social problematik är en trygg skola av hög 
kvalitet. Skolan ska inte få vara en frizon för kriminalitet. Att i denna miljö 
införa strikta regler om vad som gäller enligt lagen kan ha stor betydelse 
för unga människors rättsmedvetande. Centerpartiet vill att både polis 
och socialtjänst i större utsträckning ska finnas i de miljöer när barn och 
unga befinner sig. Centerpartiet vill därför att socialsekreterare kan vara 
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placerade på fler skolor i staden oavsett driftsform. Vidare ska varje skola 
ha en kontaktpolis som jobbar för nolltolerans för brott i skolan, tydliggöra 
regler och gränser, information om sexuella övergrepp, vad som är 
brottsligt och var man som offer kan få stöd. Skolan är en miljö som blir 
normerande för sociala relationer och rättstänkande och därför behöver 
Stockholm prioritera mer brottsförebyggande arbete i stadens skolor, inte 
minst ungas attityd till brott.

Nolltolerans mot mobbing, övergrepp och sexuella trakasserier
Otrygghet drabbar barnen i deras skolmiljö. Att känna en krypande oro 
på väg till skolan, en ovilja att gå dit, eller en längtan efter att få lämna 
klassrummet och komma hem igen är en vanlig känsla bland många 
elever. Centerpartiet vill ta krafttag mot mobbingen, bland annat genom 
att skärpa möjligheten att omgående flytta elever som upprepande 
stör studiero eller tryggheten för övriga elever. Vi vill också säkerställa 
rättigheten att byta klass eller skola för elever som blivit trakasserade. 
I Stockholms skolor ska det råda nolltolerans mot våld och sexuella 
trakasserier, både bland elever och personal. Centerpartiet vill att alla 
som arbetar i stadens skolor har kompetens och mandat att besluta om 
åtgärder vid sexuella trakasserier. Sex- och samlevnadsundervisningen är 
en viktig del i att lära barn vad som inte är acceptabelt i mänsklig kontakt 
och relationer. Framförallt behöver sex- och samlevnadsundervisningen 
understryka vad det innebär med samtycke, sexuell integritet och 
respekt för varandra. Centerpartiet vill göra en kartläggning som utreder 
förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp i skolan vilket är den 
plats där flest barn och unga anmäler att de utsatts. Men då mörkertalet 
kring det som sker, men inte anmäls, sannolikt är stort vore en 
kartläggning för att komma åt problemen av högt värde. Skolornas datorer 
och surfplattor är att se som läromedel och ska vara fria från pornografi. 

Stärk skolans integrationsarbete
En lyckad skolgång är den bästa försäkringen mot framtida utanförskap. 
En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få möjligheter 
att lyckas. På så vis är skolan ett av de enskilt viktigaste verktygen för 
att möjliggöra klassresor och öka den sociala rörligheten. Skolorna måste 
därför få tillräckliga resurser för att fullfölja sitt uppdrag. Centerpartiet 
går till val på att halvera andelen elever i skolor i utsatta stadsdelar 
utan gymnasiebehörighet till 2025 genom stärkt kunskapsfokus i skolan. 
Alla nyanlända barn ska så snabbt som möjligt få en plats i skolan, 
detta oavsett besked om asyl eller inte. Alla stadens skolor ska ta emot 
nyanlända barn genom att barnen sprids ut till alla skolor i staden oavsett 
driftsform. Det bidrar till positiv och snabbare integration när nyanlända 
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elever snabbt får möta svenskspråkiga elever. Centerpartiet förespråkar 
ett kvotsystem i staden för fördelning av nyanlända elever i samtliga 
skolor. Extra medel som fördelas till nyanlända elever ska följa med eleven 
till respektive skola. Skolan bör även aktivt stödja eleverna att komma 
in i den sociala gemenskapen genom att ha exempelvis faddersystem, 
läxläsningshjälp eller olika aktiviteter. För ett ge lärare möjlighet att arbeta 
aktivt med integrationsfrågan vill Centerpartiet i Stockholm att alla lärare i 
utanförskapsområden får vidareutbildning i svenska som andraspråk. Även 
fysik- och kemiläraren har stor användning av att vara behörig i Svenska 
som andraspråk i skolor med hög andel nyanlända.

Samarbete med arbetsgivare och en stärkt studie- och 
yrkesvägledning
För att förbereda skoleleverna för övergången till yrkeslivet och visa 
på valmöjligheterna som finns vill Centerpartiet öka samarbetet mellan 
skolan och arbetsgivare. Både privata och offentliga arbetsgivare har ett 
intresse av att säkra kompetensförsörjningen genom fler kontaktytor 
med skolan. Det kan även handla om att säkra generationsväxling på 
företagen, höja statusen och intresset för branschen och stärka banden 
till lokalsamhället. Samverkan med näringslivet kan också öka både elever 
och lärares insikter om vad utbildningen behöver leverera. Goda kontakter 
mellan skola och arbetsgivare är likaså en viktig del i arbetet med en 
bra studie- och yrkesvägledning. Alla ungdomar under 18 år ska ha 
möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare även om de har avbrutit 
sina gymnasiestudier. På detta sätt kan staden också lättare identifiera 
ungdomar som inte studerar på gymnasiet och stödja och ge dem råd i 
hur de ska komma vidare i sin studie- och yrkesbana. För att förbättra 
skolresultaten och förbereda eleverna för fortsatta eftergymnasiala studier 
vill Centerpartiet göra studieteknik till ett naturligt inslag i undervisningen. 
Centerpartiet vill också förstärka studie- och yrkesvägledarnas roll i hela 
skolkedjan, redan från förskoleklass ska barnens nyfikenhet kring framtida 
jobb kunna uppmuntras.

Färre mål och mer fokus på de viktigaste resultaten
Centerpartiet vill förenkla skolarnas målstyrning. Idag har skolarna och 
stadens utbildningsförvaltning alltför många mål att uppfylla vilket bidrar 
till att styrningen blir spretig och otydlig. Det är elevernas resultat som 
måste vara huvudfokus. Skolornas målsättningar ska vara långsiktiga där 
rektorerna ska ha friheten att förändra och styra verksamheten för att nå 
målen. Därför vill Centerpartiet stryka alla målsättningar som inte direkt 
driver mot elevernas lärande, trygghet och arbetsro. Det viktigaste för 
att höja resultaten är att elever och lärare vet vad som förväntas av dem, 
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och då krävs få och tydliga mål. Färre mål innebär också att politiken 
detaljstyr mindre vilket är bra för rektorers och lärares handlingsfrihet och 
status.

Tillgänglig vuxenutbildning direkt efter gymnasiet
Alldeles för många elever i gymnasieskolan hoppar av eller klarar inte av 
målen för att kunna ta ut sin gymnasieexamen. Idag behöver dessa elever 
vänta tills de fyller 20 för att få börja på en vuxenutbildning. Centerpartiet 
vill att vuxenutbildning ska kunna erbjudas direkt efter gymnasiestudier 
oavsett ålder på eleven. Vuxenutbildningen måste också inkludera flera 
möjligheter till direkt yrkesförberedande utbildning likväl för vidare 
studieförberedande studier. 

Skolmatslyft, hållbar matupphandling och minskat matsvinn
God och varierad mat är en förutsättning för lärande och koncentration. 
Maten som serveras i stadens förskolor och skolor ska vara god, säker 
och nyttig samt tillagad av råvaror som producerats klimatsmart och 
miljövänligt. Den ska dessutom serveras i en lugn och trivsam miljö 
där eleverna ska ha rätt till rimliga lunchtider. Centerpartiets mål är att 
Stockholm ska bli en föregångskommun för skolmaten genom tillräckliga 
resurser, kompetensutveckling för kökspersonalen, samt utvecklandet 
av skolmåltidens pedagogiska möjligheter som uppmuntrar barnens 
nyfikenhet kring maten. Målet på längre sikt är att alla förskolor 
och skolor ska ha egna tillagningskök. Centerpartiet vill att staden 
höjer ambitionen i matupphandlingarna genom att ställa krav på 
miljöhänsyn och djurskyddsregler motsvarande svensk nivå. Därutöver 
vill Centerpartiet att stadens alla skolor utarbetar strategier för att 
minska matens klimatavtryck, det kan exempelvis vara att erbjuda ett 
vegetariskt huvudalternativ någon gång i veckan. Att minska matsvinnet 
i skolorna är också angeläget och kan göras relativt enkelt med metoden 
Måltidsoptimering som bygger på att koppla samman frånvarosystemet 
med storköken så att rätt antal måltider tillagas. Centerpartiet vill att 
metoden med Måltidsoptimering ska vara infört i stadens alla skolor senast 
2020. 

Stärk elevhälsan
Centerpartiet vill säkerställa att skolan är en trivsam, säker och trygg 
plats för såväl elever som personal. Elevhälsan är avgörande för att 
stötta elever i behov av stöd. Det måste finnas aktiva elevhälsoteam vid 
alla skolor i staden som kan erbjuda expertis eller hänvisa elever med 
psykiska besvär till rätt behandling. Centerpartiet vill avsätta mer resurser 
för fler aktiva skolhälsoteam vid stadens skolor. Elevhälsans samverkan 
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med andra aktörer i vård- och omsorgskedjan kan inte underskattas. 
Till exempel med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), primärvården 
och socialtjänsten. I synnerhet måste samverkan med BUP stärkas och 
ansvarsrollerna förtydligas. I vissa fall råder oklarheter om hur omfattande 
elevhälsans utredningar får vara och när de ska göras. Konsekvenserna 
av otydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan vårdgivarna är att elever 
bollas fram och tillbaka. Dessutom har elevhälsan i några fall begränsade 
resurser för att göra de basutredningar som BUP kräver för att ta emot 
barn och ungdomar, vilket innebär att det kan ta lång tid innan en 
basutredning är genomförd. För att på allvar kunna öka tillgången till stöd 
vid psykisk ohälsa krävs tydlig ansvarsfördelning och att aktörerna har 
mandatet att sätta in åtgärder i ett tidigt skede. När skolornas elevhälsa 
tidigt kan erbjuda samtalsstöd vid lättare psykiska besvär kan även detta 
bidra till att korta köerna hos BUP. Därutöver behöver informationen om 
var och hur unga som mår dåligt kan få stöd göras tydligare.
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Centerpartiet vill:
1. Att stadens skolverksamhet ska luta sig mot vad forskningen lyfter  
 fram som framgångsrika metoder i form av fokus på kunskap,   
 ledarskap, engagerade lärare, studiero och föräldrasamverkan.
2. Värna och utveckla valfriheten i skolan.
3. Stänga eller överlåta driften av dåliga skolor oavsett driftsform och  
 erbjuda berörda elever kvalitetssäkrade alternativ.
4. Tydliggöra att läraren är ledaren i klassrummet.
5. Höja lärarstatusen genom fler karriärtjänster och minskad    
 administrativ börda som stjäl tid från undervisningen.
6. Öka handlingsfriheten för skolans rektorer och ge genomföra fler  
 kompetenshöjande insatser för stadens skolledare.
7. Stärka säkerhetsarbetet på stadens förskolor genom obligatorisk  
 HLR-utbildning för personalen.
8. Ta krafttag mot mobbing, övergrepp och trakasserier i  
 skolorna genom nolltolerans och att kunna flytta elever som bryter  
 mot reglerna.
9. Stärka skolornas integrationsarbete genom ett kvotsystem för   
 fördelning av nyanlända elever i samtliga skolor.
10. Att skolan har ett aktivt samarbete med arbetsgivare och kopplar  
 detta till en bättre studie- och yrkesvägledning.
11. Banta antalet mål i skolan och endast ha kvar mål som fokuserar på  
 elevernas resultat.
12. Att det genomförs en kartläggning som utreder förekomsten av   
 sexuella trakasserier och övergrepp i skolan i Stockholms stad.
13. Ge möjlighet till vuxenutbildning direkt efter gymnasiet.
14. Utöka andelen närodlad, ekologisk och vegetarisk mat som serveras    
 i skolorna samt minska matsvinnet genom Måltidsoptimering i alla  
 skolor senast 2020.
15. Stärka skolornas elevhälsa och förbättra vårdkedjan mellan skolan,  
 BUP, primärvård och socialtjänst.
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7. En välfärd att lita på  

Stockholm ska ha en välfärd med hög kvalitet, valfrihet och mångfald. 
Stockholmarna ska vara trygga med att staden har rätt resurser och 
verktyg för att säkra kvaliteten. Kvalitetsuppföljningar ska säkerställa att 
stockholmarna får bästa möjliga service för sina skattepengar. Det viktiga 
är god kvalitet, inte vem som är utförare. Valfrihet i välfärden stärker 
individens makt och ger en mångfald av utförare som skapar en bredare 
arbetsmarknad för välfärdens medarbetare.

Barn och unga
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. En central del i stadens 
välfärdsuppdrag är att insatser för barn och ungdomar som riskerar att 
fara illa fungerar. När barn far illa ska det inte råda någon tvekan om att 
samhället finns där och täcker upp. En bra arbetssituation för stadens 
socialsekreterare är avgörande för att detta ska fungera. Centerpartiet vill 
därför förbättra arbetsvillkoren för stadens socialsekreterares, både för 
att locka fler till yrket och att få fler att stanna och kunna göra skillnad 
för de barn och ungdomar som behöver samhällets stöd. Det bästa är 
naturligtvis om allvarliga problem kan förhindras genom förebyggande 
arbete och tidiga insatser. Socialtjänst behöver i större utsträckning 
finnas i de miljöer där barn och unga befinner sig. Centerpartiet vill därför 
att socialsekreterare kan vara placerade på fler skolor i staden oavsett 
driftsform. 

Den psykiska ohälsan som ökar bland barn och unga är oroväckande. 
För att motverka denna utveckling behöver tillgången till stöd öka och 
ansvarsfördelningen mellan vårdaktörerna förtydligas för att bättre kunna 
sätta in åtgärder i ett tidigt skede. Konsekvenserna av otydlig ansvars- 
och arbetsfördelning mellan vårdgivarna är att elever bollas fram och 
tillbaka, exempelvis mellan skolornas elevhälsa och BUP. Därutöver 
behöver informationen om var och hur unga som mår dåligt kan få stöd 
göras tydligare. Fritidsgårdar och mötesplatser fyller en funktion för ungas 
utveckling och självkänsla med närhet till vuxna förebilder. För att öka 
den vuxna närvaron och tryggheten i de miljöer där ungdomar vistas 
vill Centerpartiet satsa på fler fältassistenter som arbetar lokalt med 
uppsökande verksamhet för stadens unga. Syftet är att med preventiva 
insatser förhindra att ungdomar söker sig till miljöer präglade av missbruk 
och kriminalitet. I det uppsökande arbetet ska samarbete ingå mellan 
ungdomar, föreningsliv, polis, företag och civilsamhället.
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En trygg och öppen stad för HBTQ-personer
Stockholm är ur många perspektiv en bra stad för HBTQ-personer att 
leva och arbeta i. Men trots framsteg är livsförutsättningarna fortfarande 
sämre än för majoritetsbefolkningen. Jämlika livsvillkor och värderingar 
grundade i öppenhet och alla människors lika värde är avgörande både för 
människor som bor här och stadens utveckling.

Flera undersökningar har visat att unga HBTQ-personer löper betydligt 
större risk för psykisk och annan ohälsa än majoriteten. Särskilt utsatta 
är unga transpersoner. Skolan är en viktig plats som måste erbjuda en 
trygg, säker och identitetsstärkande miljö. Även vården och socialtjänsten 
är viktiga, särskilt för de som inte har en hemmiljö som är stödjande. För 
gruppen unga HBTQ-personer är det viktigt att långsiktigt främja trygga 
mötesplatser.

Även äldre HBTQ-personer har rätt till en värdig ålderdom med 
en högkvalitativ äldreomsorg och vård. Bemötande i kommunens 
verksamheter och kunskap vid biståndsbedömningar är avgörande. 
Centerpartiet vill därför stärka och kvalitetssäkra HBTQ-kompetensen 
i kommunens verksamhet inom skolan, vården, socialtjänsten och 
äldreomsorgen.

Närmare vård och bättre tillgänglighet
En stärkt primärvård med god valfrihet är grundläggande för en nära och 
tillgänglig vård när du behöver den. Många patienter, inte minst äldre 
och multisjuka, upplever dock att de ständigt får byta läkare mellan de 
olika besöken. Centerpartiet driver på för att alla patienter ska ha rätt till 
en fast läkarkontakt som känner till patientens sjukdomshistoria och kan 
hjälpa till att hålla ihop vårdinsatserna. På så vis kan primärvården i ännu 
större utsträckning vara den första självklara kontakten med sjukvården. 
Vi vill att primärvården ska vara mer tillgänglig än den är idag, bland 
annat genom längre öppettider, fler bokningsbara tider och fler digitala 
tjänster. Genom att stärka primärvården ökar tryggheten för patienten 
vad gäller olika besök, medicingenomgångar och vårdkedjor. Kontakten 
med primärvården ska finnas där genom hela sjukdomsförloppet samt 
i den viktiga uppföljningen efteråt. I Stockholms län är väntetiderna till 
specialistvård och behandling betydligt kortare än i övriga landet, men 
fortfarande nås inte den skärpta vårdgarantin för alla behandlingar. 
Arbetet för att korta vårdköerna ytterligare är viktiga både för patienters 
och anhörigas livskvalitet och för vårdresultatet. Här behövs fortsatt starkt 
fokus. 
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Stockholm behöver intensifiera arbetet med att möta rekryteringsbehovet 
för yrken inom vård- och omsorg. Pensionsavgångar och ökad efterfrågan 
på välfärdstjänster gör att trycket på nyrekrytering ökar de kommande 
åren. Genom att arbeta för goda villkor, en bra arbetsmiljö, möjliggöra 
en långsiktig professionell utveckling samt ta tillvara ungdomars ökade 
intresse för vård- och omsorgsyrken kan staden bidra aktivt.

Delaktighet och självständighet för människor med 
funktionsvariation
Centerpartiet arbetar för att människor med funktionsvariation så 
långt det är möjligt ska kunna leva ett självständigt liv och att ha ett 
arbete att gå till. Genom den internationellt beprövade SE-metoden, 
Supported Employment, vill Centerpartiet att Stockholm ska förbättra 
för funktionsvarierades delaktighet i arbetslivet. Metoden bygger på 
att arbetsplatser tar emot individer med funktionsvariation utan att 
tidskrävande utredningar behöver göras innan mottagandet sker. Istället 
sker anpassningsbehov successivt på arbetsplatsen vilket innebär en 
kortare väg till arbetslivet. För att hitta de bästa lösningarna för att 
förbättra tillgängligheten, inte minst i den fysiska miljön, krävs mer 
förståelse och kunskap om hur olika situationer ser ut för personer med 
funktionsvariation. Insiktsutbildningar innebär att få testa hur det är att 
ha nedsatt syn, hörselnedsättning eller liknande. Centerpartiet vill att 
utbildningen genomförs för fler målgrupper bland stadens anställda för att 
utveckla tillgängligheten i stadens verksamheter.

Centerpartiet vill att personer med funktionsvariation själva ska kunna 
välja boende samt utförare av daglig verksamhet, hemtjänst, ledsagning, 
avlösning och personlig assistans. Informationssystemen ska utformas så 
att tjänsteleverantörer lättare kan jämföras för individen och anhöriga. 
Centerpartiet vill åtgärda problem med att ledsagningstid fryser inne 
om den inte genomförs inom en månad, detta oavsett orsak. Genom att 
införa en timbank kan mängden ledsagningstid istället baseras på antalet 
beviljade timmar per månad. Lagen om stöd och service (LSS) bygger 
på principen att de som behöver assistans ska ha makten att själva 
bestämma både vem som ska ge assistansen och hur den ska utföras. För 
Centerpartiet är LSS en viktig reform att värna och utveckla. Regeringens 
attack mot LSS är ett allvarligt hot mot många stockholmares trygghet och 
rätt att leva ett självständigt liv. 

Förebygg hemlöshet och tiggeri
Hemlöshet är fortfarande ett problem i Stockholm. En vanlig orsak till 
hemlöshet är att personen befunnit sig i en ekonomiskt utsatt situation 
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och blivit vräkt från sin bostad. Därför vill Centerpartiet att staden jobbar 
mer aktivt förebyggande genom att erbjuda skuldsanering för att förhindra 
hemlöshet. För akut hemlösa personer vill Centerpartiet att staden 
permanentar arbetet inom projektet Bostad först. Ett projekt som utgår 
ifrån att en fast bostad inte bara är en trygghet utan gör det också lättare 
att nå och rehabilitera hemlösa personer. I stället för att se ett hem som 
något personen förtjänar som ett slutmål erbjuds bostad som ett första 
steg mot att våga be om hjälp och komma ur missbruk. Bostad först 
har visat goda resultat och kunnat nå hemlösa personer med komplexa 
stödbehov. Därutöver behöver staden utveckla boendeformer där hemlösa 
utöver en sängplats också kan få den vård de behöver, exempelvis mot 
missbruk.

Fattigdom och utanförskap gör att människor söker sig till Stockholm 
för att tigga vilket ökar den upplevda otryggheten i staden. Det finns 
inga enkla och snabba lösningar på att utrota fattigdom och utsatthet, 
framförallt inte när det gäller långvarig diskriminering och utanförskap. 
Centerpartiet anser inte att generella tiggeriförbud är en lösning på 
problemen. Däremot måste alla som vistas i Stockholm rätta sig efter 
rådande lagar och regler där exempelvis otillåtna bosättningar inte kan 
accepteras. Därutöver ska EU:s regelverk följas om att EU-medborgare 
ska ha resurser att försörja sig själva i annat EU-land. Därtill driver 
Centerpartiet på för att staden ska förhindra otillåtna bosättningar på 
stadens mark samt kan bistå med hemresa för EU-medborgare som inte 
kan försörja sig. Stockholms stad ska ta sitt ansvar för att lindra akut 
nöd genom tillfälliga boendelösningar, ingen ska frysa ihjäl på Stockholms 
gator. Genom stöd till civilsamhällets organisationer och alternativa 
boendeplatser med sanitära lösningar kan staden bidra för att lindra 
den humanitära misären som finns på vissa platser i Stockholm. Den 
långsiktiga lösningen på tiggeriet handlar om att förbättra villkoren för 
utsatta grupper i EU och göra det lättare att skaffa sig utbildning och en 
egen försörjning. Centerpartiet vill att Sverige och EU sätter press på 
medlemsländer som inte tar sitt ansvar för fattiga och utsatta medborgare. 

Bekämpa missbruket
Missbruk förstör livet och orsakar mycket lidande för många människor. 
Samhället måste därför göra sitt yttersta för att hjälpa dem som drabbats 
att komma ur sitt missbruk samt förebygga att fler människor fastnar 
i missbruk. Inte sällan förekommer psykiska sjukdomar samtidigt med 
medicinska problem. Det krävs därför medicinsk kompetens i missbruks- 
och beroendevården, utöver social och psykologisk expertis. Centerpartiet 
anser därför att huvudansvaret för missbruksvården ska flyttas från 
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staden till landstinget. På så sätt kan den medicinska kompetensen säkras, 
och samarbetet med psykiatrin fördjupas. Staden behåller dock ansvaret 
för boende, försörjningsstöd och sociala insatser. Arbete är en viktig 
del i vägen ur ett missbruk och beroende. Centerpartiet vill därför att 
staden möjliggör anpassade arbeten med låg tröskel för människor som 
genomgår behandling mot missbruk och beroende. 

Våld i nära relationer 
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och orsakar mycket 
skada. Förutom för den direkt våldsutsatta kan det exempelvis vara barn 
som lider skada av att bevittna våldet. Socialtjänsten i Stockholm ska 
ges kraftfulla verktyg och kunskap att upptäcka, förebygga och motverka 
dessa problem. Största delen av det våld som sker i nära relationer är 
mäns våld mot kvinnor och våldet sker ofta i hemmet. Men vi vet också 
att våld förekommer i andra typer av relationer. Personer som döms måste 
få behandling så att upprepat våld kan förhindras. Ett sätt att förebygga 
våld i hemmet är att kunna ge grannar verktyg att agera där ”Huskurage” 
är en etablerad metod för att kunna uppmärksamma att någon far illa. 
Det handlar om att boende, hyresvärdar och föreningar antar en policy 
och informerar de boende hur de ska agera, exempelvis dörrknackning 
om någon misstänker våld. Centerpartiet vill att stadens bostadsbolag 
inför huskurage. Organisationer som arbetar för rätten att inte bli utsatt 
för våld i nära relationer, exempelvis tjej- och kvinnojourer, utgör en 
grundbult i skyddet för våldsutsatta kvinnor. Centerpartiet vill trygga 
dessa organisationernas långsiktiga planering och verksamhet genom 
finansieringsavtal som tar hänsyn till hur organisationerna bäst behöver 
arbeta för att uppfylla behoven för de våldsutsatta kvinnorna.

Hedersrelaterade brott och kränkningar
I Stockholms län finns tusentals unga som lever under hedersrelaterat 
förtryck. Det är helt oacceptabelt. Socialtjänsten måste ha kunskaper och 
verktyg att upptäcka, förebygga och motverka dessa problem. Att förstå 
skillnaden mellan hedersvåld och annat våld i nära relationer är centralt 
för att nå resultat. Origo, ett resurscentrum för hedersrelaterat förtryck 
och våld, är en viktig verksamhet som vänder sig till personer mellan 13–
26 år. Här samverkar länets kommuner, polisen, och landstinget med team 
av olika yrkesgrupper under samma tak. Centerpartiet vill öka stadens 
stöd till Origo.
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Centerpartiet vill:

1. Förbättra arbetsvillkoren för stadens socialsekreterare.
2. Öka tillgången till barn och ungas stöd vid psykisk ohälsa genom en  
 tydlig och stärkt omsorgskedja via elevhälsan i skolorna till BUP.
3. Öka den vuxna närvaron miljöer där ungdomar genom fler    
 fältassistenter som arbetar lokalt med uppsökande verksamhet i   
 samarbete med civilsamhället.
4. Skapa en närmare vård genom en primärvård som finns nära och är  
 lättillgänglig.
5. Öka attraktiviteten i yrken inom vård- och omsorg för att möta   
 omfattande rekryteringsbehov.
6. Öka delaktigheten i samhället för människor med funktionsvariation  
 genom metoden Supported Employment som ger fler chansen till en  
 arbetsplats.
7. Öka valfriheten gällande ledsagarservice för personer med    
 funktionsvariation.
8. Införa ett system med timbank för ledsagning för att motverka att  
 timmar fryser inne vilket drabbar den enskilde.
9. Värna och utveckla rätten till personlig assistans.
10. Att staden jobbar aktivt med skuldsanering som en del i att   
 förebygga hemlöshet.
11. Permanentera projektet Bostad först där hemlösa erbjuds bostad  
 som ett första steg.
12. Att staden lindrar humanitär nöd på Stockholms gator genom   
 alternativa boendeplatser och stöd till civilsamhället för att förhindra  
 otillåtna bosättningsplatser på stadens mark.
13. Flytta huvudansvaret för missbruksvården från staden till landstinget  
 för bättre medicinsk missbruks- och beroendevård.
14. Att Huskurage införs i stadens bostadsbolag.
15. Öka stödet till Origo för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld  
 och förtryck. 
16. Stärka tjej- och kvinnojourerna genom långsiktiga     
 finansieringslösningar som förbättrar förutsättningarna att kunna  
 hjälpa de våldsutsatta.
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8. En trygg äldreomsorg i hela Stockholm 

Stockholm står inför en stor demografisk utmaning när gruppen äldre i 
staden på sikt ökar kraftigt. Förutom vikten av att planera för välfärdens 
framtida finansiering där en större andel av befolkningen inte kommer 
att arbeta behöver Stockholm inta ett äldreperspektiv stadsplaneringen. 
Centerpartiet vill att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad med målet 
att stockholmarna ska kunna känna trygghet inför ålderdomen. All 
äldreomsorg i Stockholm ska hålla bra kvalitet oavsett utförare kombinerat 
med hårda kvalitetskrav och goda arbetsvillkor för personalen.

Valfrihet och inflytande
Centerpartiet arbetar för en äldreomsorg i Stockholm som präglas av 
mångfald och nytänkande. Många äldre upplever sig ha alltför begränsat 
inflytande över vilken hjälp de kan få och i vilken omfattning. Många 
som blir biståndsbedömda befinner sig redan i en utsatt situation som 
förstärks när de upplever att de inte själva får avgöra vilka hjälpinsatser 
de behöver. Centerpartiet vill att Stockholm stärker den enskildes 
inflytande i biståndsprocessen med syftet att låta den enskilde släppas in 
i processen när hemtjänst och omsorg utformas. Alla över 85 år ska utan 
biståndsbedömning garanteras en tryggt boende om önskemål finns. 

En fungerande valfrihet kräver att det finns tillgänglig information om 
verksamheterna. Den information som idag är tillgänglig baseras på den 
information som boendena väljer att presentera vilket inte är tillräckligt 
för att kunna jämföra olika alternativ. Centerpartiet vill att staden ansvarar 
för ett lättillgängligt webbaserat verktyg där samtliga vårdenheter finns 
beskrivna på ett standardiserat sätt genom att exempelvis beskriva antal 
anställda per boende, personalomsättning och kundnöjdhet. Informationen 
ska finnas tillgänglig på flera språk. Fungerande valfrihet kräver också en 
mångfald bland utförare och verksamheter där kommunala och fristående 
alternativ kan verka på samma villkor och ha full etableringsfrihet. 
Genom valfriheten kan fler nischade boenden möjliggöras, exempelvis där 
personalen talar det egna språket, möjlighet till husdjur, HBTQ-boenden 
eller andra inriktningar. För att utveckla mångfald och valfrihet vill 
Centerpartiet stoppa alla återkommunaliseringar av fungerande fristående 
verksamheter inom äldreomsorgen i Stockholm.

Livskvalitet på ålderns höst
Livskvalitet är kopplat till självbestämmande, trygghet, god mat och 
dryck, tillgång till kultur och respektfullt bemötande. För Centerpartiet är 
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det självklart att äldre människor ska kunna bo kvar i det egna boendet 
så länge viljan och orken finns. Genom att bygga anpassade bostäder 
utrustade för att klara en äldre persons behov kan vi underlätta för äldre 
som vill bo kvar hemma. Det är viktigt att den som bor kvar hemma inte 
blir isolerad mot sin vilja. Tid för promenader, utevistelse, samtal över 
en kopp kaffe ökar välbefinnandet och förbättrar hälsan. Det ska även 
vara möjligt att bo tillsammans med sin livspartner och par ska därför 
inte splittras när vård- och omsorgsbehovet ökar, även i fall de har olika 
omvårdnadsbehov. Det ska finnas tid för hemtjänstpersonalen att se till 
den enskilda människans behov även utöver det mest grundläggande. 
För att ge trygghet och kontinuitet bör personalen som den äldre möter 
i största möjliga mån vara densamma från dag till dag. Därför arbetar 
Centerpartiet för att kontinuiteten och bemanningen i hemtjänsten ska öka 
där den äldre sätts i centrum.

Matglädje och kvalitet är en förutsättning för att många äldre ska 
äta tillräckligt. I upphandlingar är det viktigt att ta hänsyn till dessa 
aspekter och inte alltid lägsta pris. Centerpartiet vill att staden höjer 
ambitionen i matupphandlingar genom att ställa krav på miljöhänsyn och 
djurskyddsregler motsvarande svensk nivå. Därutöver vill Centerpartiet 
att staden ger serveringstillstånd till samtliga äldreboenden och fler 
tillagningskök runtom på stadens äldreboenden. Vällagad mat tillsammans 
med möjligheten att ta ett glas vin skulle uppskattas av många. 

Teknik och hjälpmedel
Centerpartiet vill att teknikens möjligheter att utveckla individuella 
hjälpmedel ska prövas i större skala. Forskning har bland annat upptäckt 
positiva effekter av digitala verktyg för att minska eller förebygga psykisk 
ohälsa bland äldre personer. Vidare kan utbildning och användning av 
data och internet minska ensamhet. Digitala hjälpmedel kan vidare hjälpa 
äldre personer att bo hemma längre, och ger bland annat ökad säkerhet, 
underhållning och kommunikation. Centerpartiet vill att staden växlar upp 
tempot i att utnyttja tekniska apparater som kan underlätta vardagen för 
äldre. Det finns idag många smarta hjälpmedel för tryggare hemmiljöer 
för äldre. Rörelsedetektorer som larmar om den äldre inte går upp på 
morgonen, tillsyn på natten genom kamera och påminnelser om öppna 
kylskåpsdörrar. Tekniska lösningar där äldre kan känna trygghet 
samtidigt som integriteten kan värnas. Det finns även ekonomiska 
incitament i detta där smartare system kan frigöra tid för 
hemtjänstpersonal. Till exempel har försök visat på att tillsyn på natten 
med kamera kan vara ett bra verktyg för hemtjänst samtidigt som oron 
kan minska hos brukarna när fysisk tillsyn på natten kan undvikas vilket 
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ibland innebär att den äldre vaknar. Många gånger föredrar boende 
kameratillsyn framför att någon kommer in och stör sömnen. Äldre är 
generellt positiva till välfärdsteknik, bara de förstår hur larm, kameror och 
sensorer används. Oron för att tekniken skulle ta över personalens arbete 
kan mötas med insikten att personalen istället kan arbeta där de verkligen 
behövs, exempelvis med mänskliga relationer.

Centerpartiet vill:

1. Garantera att Stockholm kan erbjuda en äldreomsorg med hög   
 kvalitet oavsett utförare genom tydliga kvalitetskrav kombinerat   
 med goda arbetsvillkor för personalen.
2. Stärka den enskildes inflytande i biståndsprocessen när hemtjänst  
 och omsorg utformas. 
3. Att alla över 85 år ska utan biståndsbedömning garanteras ett tryggt  
 äldreboende om önskemål finns.
4. Att staden ansvarar för ett lättillgängligt webbaserat verktyg där   
 samtliga äldreboenden beskrivs och kan jämföras.
5. Att kommunal och fristående äldreomsorg ska verka på samma   
 villkor och ha full etableringsfrihet.
6. Stoppa återkommunaliseringar av fungerande fristående    
 verksamheter.
7. Att äldre människor ska kunna bo kvar i det egna boendet så länge  
 viljan och orken finns och därför anpassa fler bostäder för att klara  
 en äldre persons behov.
8. Att hög kvalitet ska vara styrande inom hemtjänsten där kompetens  
 och kontinuitet ska säkras.
9. Underlätta för serveringstillstånd till alla äldreboenden.
10. Att nya digitala och tekniska lösningar utvecklas och prövas i   
 äldreomsorgen för att underlätta för äldre, anhöriga och personal.
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9. Ett levande kultur- och idrottsliv 

I Centerpartiets politik skapas kultur av människor själva, fri från politisk 
påverkan. Kulturen har ett centralt och viktigt värde i människors liv, 
den utgör det salt som behövs för att människan ska kunna skapa sig 
mening i en föränderlig värld. Centerpartiet verkar för ett fritt och öppet 
kulturliv, med jämställda strukturer, som präglas av mångfald och ett stort 
spektrum av röster och berättelser. Staden behöver både breddkultur och 
spetskultur. Den urbana livskvaliteten skapas i skärningspunkten mellan 
människors möten, kreativa intryck, kultur och marknad. 

Bättre förutsättningar för kulturarrangörer
Centerpartiet vill se ett förenklat regelverk för kulturarrangörer att 
genomföra kulturevenemang i staden. En ansökan skall vara enkel att 
fylla i och ett ärende ska kunna följas med transparens och engagemang 
från stadens handläggare. Idéer som leder till att människa ska kunna 
påverka sin närmiljö genom kreativa idéer är särskilt viktig. Exempelvis 
genom nyttjandet av tomma lokaler till gallerier och scener, eller att 
ogästvänliga ytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas 
som mötesplatser och scener. Därutöver vill Centerpartiet att staden tar 
mer hänsyn till kulturen stadsplaneringen. Genom att inkludera kulturen 
tidigt i stadsplanering och byggprocesser skapar vi ett mer levande 
samhälle och en stad som människor vill bo i, och besöka. Likaså vill vi 
skapa fler möjligheter för en utmanande och nyfiken arkitektur och en 
levande stadsmiljö där gatukonsten och spontankulturen sätter sin prägel 
på stadsrummet. 

Kultur, entreprenörskap och spel
Kulturen har en viktig roll att spela för att låta Stockholm vara en plats för 
innovation, inspiration och kreativitet. Därför är det viktigt att vi säkrar 
möjligheterna och utvecklingen av det befintliga kulturlivet, men också 
att vi hittar verktyg som bygger morgondagens kulturentreprenörer. 
Genom nya finansieringsalternativ som till exempel crowdfunding, 
tillgång till spetsinnovation och bryggor till startup-världen fortsätter vi 
att utveckla såväl Stockholm som framtidens kulturaktörer, institutioner 
och företagare.  Stockholm är idag ett världsledande centrum för spel 
och e-sport. För Centerpartiet har spelkulturen ett naturligt hem inom 
populärkulturen och politiken kan, liksom in andra kulturella sammanhang, 
bidra på många olika sätt för att möjliggöra och säkra Stockholm som en 
fortsatt världsledande aktör i skärpunkten av kultur och digitalisering. 
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Kultur och evenemang i hela staden
Ett rikt kulturliv ska vara tillgängligt för alla i hela Stockholm. Både för 
besökare, professionella utövare och kulturintresserade. Genom att verka 
för en bred geografiskt spridning av arrangemang och kultursatsningar 
skapar vi en mer levande, trygg och attraktiv stad. Likaså är det viktigt 
att skapa öppna, tillgängliga och jämställda mötesplatser där kulturen 
kan froda. Som kultur- och evenemangsstad ska Stockholm vara modern, 
nyskapande och tillåtande. Stockholm ska vara en attraktiv stad för de 
kreativa näringarna och ska bejaka initiativ för att göra Stockholm till en 
upplevelserik stad. Stockholm ska stärka sin besöksnäring genom att vara 
en internationell världsstad för turism, evenemang och kongresser.

Jämställd och öppen föreningsidrott
Bra förutsättningar för stockholmarna att kombinera storstadslivet 
med ett levande idrotts-, motions- och friluftsliv är en viktig källa till 
livskvalitet. Centerpartiet värnar breddidrott och möjlighet för alla barn 
och unga att utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar. Det är särskilt 
angeläget att barn och ungdomar grundlägger vanor kring idrottande och 
motion. Därutöver utgör föreningsidrotten en källa till fler mötesplatser 
för ungdomars integration och gemenskap. Centerpartiet vill att staden 
aktivt stödjer föreningsidrotten och ger den förutsättningar att växa. 
Föreningsidrotten ska vara jämställd och öppen för alla och därmed kunna 
vara en motvikt till segregation och utanförskap. Alla barn oavsett kön 
ska ges samma förutsättningar i idrottsutövandet och en demokratisk 
grundsyn ska vara en förutsättning för att ideella organisationer att få 
bidrag. Centerpartiet vill förbättra tillgången till idrottsytor och lokaler i 
Stockholm genom ökat samarbete mellan näringslivet, fastighetsägare och 
stadens bostadsbolag.
Centerpartiet vill:
1. Att Stockholm har ett fritt och öppet kulturliv med jämställda   
 strukturer om präglas av mångfald och ett stort spektrum av röster  
 och berättelser.
2. Att staden bättre nyttjar tomma lokaler eller ogästvänliga ytor till  
 kulturutövning samt tar hänsyn till kulturen i stadsplaneringen.
3. Att Stockholm ska vara en mötesplats för kulturens innovation,   
 inspiration och kreativitet genom enkla och frikostiga tillståndsregler.
4. Ha en bred geografiskt spridning av arrangemang och    
 kultursatsningar i Stockholm.
5. Stödja föreningsidrotten i Stockholm och ge den bättre    
 förutsättningar att växa.
6. Förbättra tillgången till idrottsytor och lokaler genom ökat samarbete 
 mellan näringslivet, fastighetsägare och stadens bostadsbolag.
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I september finns chansen att rösta för förändring 

Stockholmarna kan nu se tillbaka på snart fyra år av spretig politisk 
styrning i staden. Trots en internationellt driven högkonjunktur ökar 

klyvningen mellan människorna i Stockholm. I valet i september finns 
chansen för alla att använda sin röst för förändring. Avgörande frågor 
i valet är starka värderingar, en tydlig färdriktning och förmåga att ta 

ansvar för att leda Stockholm. 

Centerpartiets färdriktning vägleds av en stark reformagenda för att 
utveckla hela Stockholm. Vi har erfarenheten och förmågan att omsätta 
våra idéer och förslag så att de leder till påtagliga resultat. En röst på 

Centerpartiet är en röst för att byta ut det rödgrönrosa styret i Stockholm 
och stoppa slöseriet med skattebetalarnas pengar. Det är också en röst 
för att säkerställa att Sverigedemokraterna inte får inflytande över hur 

Stockholm styrs. 

Du som röstar har möjlighet att ge Stockholm  
ett nytt ledarskap i september.

Framåt!  
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