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FÖR SVERIGES BÄSTA:  
EN REFORMAGENDA FRÅN MITTEN 
 

Sverige är ett fantastiskt land. Vi är ett av världens rikaste, mest 
klimatsmarta och mest jämställda länder. Få andra länder, någonsin i 
historien, är en bättre plats för en ung flicka att födas och växa upp i.  
Vi tillhör den absoluta världstoppen när det gäller rättssäkerhet, 
pressfrihet och frånvaro av korruption. Medellivslängden är lång och 
barnadödligheten är låg. Sammanhållningen är god och möjligheten att 
göra klassresor är stor. 

Sverige har dock ett antal mycket allvarliga samhällsproblem. Rysslands 
fullskaliga och olagliga krig mot Ukraina skördar människoliv och orsakar 
ett oerhört lidande. Det hotar i förlängningen också Sverige. Klimatet 
förändras i allt snabbare takt. Gängkriminaliteten sätter skräck i hela 
bostadsområden. Kvinnor mördas av män i sin närhet och hundratusentals 
flickor och pojkar lever under hedersförtryck. Skolan är inte tillräckligt bra. 
Våra sjukhus klarar inte bemanningen på akutmottagningar och BB. 
Inflationen, högre räntor och fallande huspriser skapar oro kring 
hushållsekonomin. 

Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi är också ett av de länder i 
världen som har högst skattetryck. Samtidigt finns det uppenbara brister i 
det offentligas kärnverksamhet. Så kan vi inte ha det. Vi måste bli bättre 
på att prioritera det som är viktigt på riktigt. 

Olika politiska partier har olika ideologier och värderingar. De har olika 
uppfattningar om hur stor del av samhället som ska organiseras av det 
offentliga och hur stor del som ska lämnas fritt för det privata. Det är helt 
legitimt och en förutsättning för ett bra demokratiskt samtal. Men i 
grunden finns det också en bred enighet mellan de flesta av Sveriges 
partier om vad vi ska vara för land: ett modernt, jämställt, klimatvänligt och 
rikt land. Ett land där det är människors strävan och arbete, inte deras 
historia och bakgrund, som är det viktiga. Där alla ges chansen att nå sin 
fulla potential och leva i frihet. Ett tryggt land som vill och kan försvara sig 
mot hot. Ett land där saker fungerar. 

Svensk politik präglas tyvärr av en dynamik där Socialdemokraterna och 
Moderaterna känner sig nödgade att anpassa sig till de partier som söker 
splittring, snarare än samarbete. Socialdemokraterna måste blidka 
Vänsterpartiet. Moderaterna måste hålla Sverigedemokraterna nöjda. 

Vi tror på en annan väg. Utan polarisering. Där de ansvarstagande 
partierna förutsättningslöst kan samarbeta om en politik förankrad  
i mitten för Sveriges bästa. Vi är övertygade om att ett antal av de 
viktigaste samhällsproblemen skulle tjäna på mer av samarbete.  
Endast så skapas förutsättningar för att få bredare stöd, både i 
befolkningen och i Sveriges riksdag. 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

4 (21) 

För att hantera många av Sveriges utmaningar är det helt nödvändigt 
med en bred förankring och långsiktighet. Därför behöver nästa 
regering vara stabil, ha bred förankring i riksdagen och vara förmögen 
att hantera de stora frågorna med fokus på Sveriges bästa.  

 

1. Säkerhetspolitiken. Högst upp på agendan, oavsett valresultat, 
under nästa mandatperiod kommer vara att i brett samförstånd ta 
Sverige in i Nato och stärka vår försvarsförmåga. Omvärlden, såväl 
våra vänner som de som inte vill oss väl, ska veta att Sverige kan 
och vill försvara sig och kommer att bli fullvärdiga medlemmar i 
Nato. 
 

2. Klimatet. Det finns meningsskiljaktigheter kring hur klimatmål bör 
formuleras och uppnås. Men dessa skillnader får inte överskugga 
det faktum att alla egentligen vet, förstår och accepterar vad som 
behöver göras: Utsläppen av växthusgaser måste minska snabbt. 
Fossil energi måste bytas mot utsläppsfri. Det är genom ökad 
inblandning av biobränslen i bensin och diesel, elektrifiering, 
energilagring och utbyggda elnät som industrin och 
transportsektorn kan ställa om. Elproduktionen behöver 
fördubblas. Det är inte läge att lägga ner befintlig produktion eller 
försvåra för nybyggd produktion. Vi måste sluta att ställa energislag 
mot varandra. Vi behöver mer av alla klimatsmarta energikällor. För 
att påskynda utbyggnaden måste politiken ge näringslivet 
långsiktiga och teknikneutrala villkor. Då krävs en ny 
energiöverenskommelse. 
 

3. Brottsligheten. För att trycka tillbaka brottsligheten krävs både 
förebyggande insatser, som tidigt fångar upp unga pojkar på glid, 
och hårdare tag, där den som bryter mot lagen möts av direkta och 
tydliga konsekvenser. För att ge polisen bättre förutsättningar att 
växa behövs en överenskommelse om dess långsiktiga finansiering. 
Såväl brotts- som rättegångsbalken behöver ses över brett, för att 
säkerställa straff som är förankrade i det allmänna 
rättsmedvetandet och som är proportionella, samtidigt som 
rättssäkerheten och allas likhet inför lagen värnas. 
 

4. Skolan. Det råder bred enighet om målet med skolpolitiken: 
Sverige ska ha en skola i världsklass, som ger eleverna de 
kunskaper de behöver och har rätt till. Samtidigt förs en politisk 
debatt, i högt tonläge, om driftsformer, skolval och vinster. Sverige 
kan och bör inte gå tillbaka till den skola som vi hade för flera 
decennier sedan. Men friskolereformen måste vårdas och 
förbättras. Här finns möjlighet till breda överenskommelser om ett 
bättre och mer rättvist skolval, höjda krav på huvudmän, en mer 
rättvis ersättning till kommunala respektive fristående skolor och 
åtgärder ämnade att minska betygsinflationen. 
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5. Vården. Det finns en bred och blocköverskridande enighet om att 
Sverige ska ha en skattefinansierad vård av hög kvalitet, med god 
tillgänglighet, som ges efter behov. I förhållande till denna breda 
enighet är skillnaderna, på nationell nivå, i synen på 
sjukvårdspolitiken mycket små. Vården har dock stora utmaningar. 
Inte minst gäller det vårdpersonalen. För få medarbetare förväntas 
göra för mycket för alltför många. Vårdens medarbetare behöver bli 
fler. Då krävs bättre arbetsvillkor. 
 

6. Jämställdheten. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. 
Men vi är inte jämställda. Kvinnor tjänar och äger mindre än män 
Varje år mördas kvinnor av män i sin närhet. Hundratusentals 
pojkar och flickor lever under hedersnormer. Unga pojkar hamnar 
efter i skolan och män är överrepresenterade i 
självmordsstatistiken. Arbetet för ökad jämställdhet måste 
fortsätta framåt. Kvinno- och tjejjourer bör ges en långsiktig och 
trygg finansiering, aborträtten grundlagsskyddas och straffen för 
sexual- och hedersbrott höjas samt bli mer heltäckande. Vården 
behöver bli mer jämställd, psykisk ohälsa motverkas och 
förlossningsvården stärkas. 
 

7. Öppenheten. Olika partier har, och kommer fortsatt att ha, olika 
uppfattningar kring migrationspolitiken. Det får inte hindra oss från 
att enas om vissa grundläggande värden. Sverige måste, som ett 
litet handelsberoende land, fortsatt vara öppet och utåtblickande. 
Vi måste arbeta tillsammans för gemensamma lösningar på EU-
nivå. Och vi måste göra vad vi kan för att motverka farliga resor över 
hav, för att i stället prioritera ett ordnat mottagande av de med 
störst skyddsbehov. Asylrätten måste försvaras och barn ges 
möjlighet att återförenas med sina föräldrar. Ett ja ska vara ett ja; 
ett nej ska vara ett nej. 
 

8. Sammanhållningen. Ska Sverige stå starkt, måste vi bygga ett 
Sverige som håller ihop. I våra utsatta områden känner många som 
bor här inte att de är en del av det svenska samhället. I vissa orter 
på landsbygden finns en känsla av att ha glömts bort.  
 
Sammanhållning byggs genom att människor känner tillhörighet 
och tillit. Jobb och företagande skapar möjlighet till samhörighet, 
självförsörjning och trygghet. Alla, såväl kvinnor som män samt 
inrikes och utrikes födda, ska förväntas försörja sig själva. Fler 
måste få kvalificera sig till trygghetssystemen genom arbete. 
Arbetslinjen – att det ska löna sig att arbeta – måste värnas genom 
sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare. 
 
Sammanhållning handlar också om olika landsändar. Vi reformera 
tillståndsprocesser som hindrar investeringar, prioritera att 
infrastrukturen fungerar i hela landet och reformera strandskyddet 
för att öka byggandet.  
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9. Konkurrenskraften. Den politiska debatten handlar mycket om 
fördelning av resurser. Fördelning mellan olika grupper av 
människor. Fördelning mellan olika sakpolitiska områden. Men 
viktigare än fördelningen av vårt välstånd, är skapandet av mer 
välstånd. En växande ekonomi, med växande företag och 
människor som arbetar, är en förutsättning för en bättre välfärd och 
större livskvalitet. 
 

10. De offentliga finanserna. Starka offentliga finanser är en 
förutsättning för handlingsfrihet, såväl i den ekonomiska politiken 
som i säkerhetspolitiken. De institutioner som lagt grunden för 
Sveriges starka offentliga finanser utmanas nu från flera håll. Extra 
ändringsbudgetar läggs i en aldrig sinande ström. Ofinansierade 
och fleråriga utskottsinitiativ river upp gällande budget. Så kan vi 
inte ha det. Vi måste tillbaka till en ordning där budgetprocessen är 
samlad och där den ekonomiska politiken inte avgörs av hoppande 
majoriteters dagsform. 

 

Problemen kan och måste lösas. Men det kommer att kräva ett brett 
samarbete. Förutsättningslösa och raka diskussioner. Kompromissvilja.  

Det kommer att kräva en politik för Sveriges bästa. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

7 (21) 

SVERIGE SKA VARA ETT FRITT, SJÄLVSTÄNDIGT OCH 
TRYGGT LAND 
 

Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina har lett till ett enormt lidande. 
Krigsbrott har begåtts. Barn, kvinnor och män har mördats. Även om det är 
Ukraina som anfallits, är Sverige inte opåverkat. Ryssland har visat att man 
inte accepterar den europeiska säkerhetsordningen. I förlängningen hotar 
detta Sverige och vår rätt att vara ett fritt och självständigt land.  

Sverige kan och vill försvara sig. Men vår försvarsförmåga måste stärkas. 
Det kräver att det militära försvaret förstärks. Anslagen till försvaret måste 
öka kraftigt och uppgå till minst två procent av BNP. Ökningen måste ske i 
en takt och med en inriktning som maximerar förmågeförstärkningen. 
Också det civila försvaret måste förstärkas, för att totalförsvaret ska klara 
de hot och risker som vi står inför. 

Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra. En av nästa 
mandatperiods viktigaste processer är att föra Sverige in i Nato, i tätt 
samarbete med Finland. Det är en styrka för Sverige att det nu råder bred 
politisk enighet om detta. Det är en enighet som ska värnas och vårdas. 
Sverige har inte råd med otydlighet i dessa viktiga frågor, utan måste på ett 
trovärdigt sätt kunna tala med en stark och enad röst.  

Hoten mot vår trygghet kommer dock inte enbart utifrån. Också den 
inhemska gängbrottsligheten sprider otrygghet och skräck i allt fler 
områden och stadsdelar. Samtidigt fortsätter våldet i nära relationer att 
leda till att kvinnor mördas. Fram till 15 juni rapporterar Polisen totalt 183 
bekräftade skjutningar. Det är ett snitt på mer än en skjutning per dag. 
Samtidigt misstänkts 13 kvinnor ha mördats av en man de har eller har haft 
en nära relation med under 2022 – mer än två varje månad. Ett stort antal 
fler fall, där motiv och gärningsman är okänd, är under utredning. Det är en 
situation som är oacceptabel och som vi inte får vänja oss vid. 

Det finns ingen enkel och snabb lösning på problemet. Samtidigt är det 
uppenbart vad som behövs. Vi behöver fler poliser med bättre verktyg och 
fler befogenheter, som griper fler gärningsmän. Det kräver i sin tur en 
bättre organiserad polis. Vi behöver ett rättsväsende som snabbt och 
rättssäkert dömer brottslingar. Vi behöver en lagstiftning som ger 
kännbara straff och som säkerställer att farliga människor inte ges 
möjlighet att begå nya brott.  

Men vi behöver mer än så. Vi måste ha ett samhälle där färre lockas av 
kriminalitet och där nyrekryteringen till gängen stoppas. Vi behöver mer av 
förebyggande åtgärder. Det kräver en förskola där alla barn ges 
förutsättningar att lära sig språket. Det kräver en skola där alla ges 
möjlighet att lyckas. Det kräver en socialtjänst som har tid och möjlighet 
att fånga upp de som hamnat på glid. Och det kräver en jobbpolitik som 
leder till att fler ungdomar får ett arbete och att fler barn får se sin mamma 
och pappa gå till jobbet på morgonen. Alla som bor i Sverige ska ges 
möjlighet att också bli en del av det svenska samhället; att känna 
gemenskap. Det ska alltid löna sig mer att leva ett liv präglat av utbildning, 
arbete och strävan, än ett liv i kriminalitet.  
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För att kunna säkra Sveriges frihet och oberoende, samt för att skydda 
svenska medborgare från brott, behöver Sverige en bred 
överenskommelse som: 

 

• Stärker Sveriges försvarsförmåga och motståndskraft. 
 

o Ta Sverige in i Nato.  
 

o Höj försvarsanslagen till två procent av BNP. 
 

o Säkra ett starkt, sammanhållet och folkförankrat 
totalförsvar i hela landet.  
 

• Ger de rättsvårdande myndigheterna de resurser de behöver. 
 

o Utbilda och anställ fler poliser. Få till stånd en långsiktig 
överenskommelse för ökade anslag till polismyndigheten 
som ger polisen rätt planeringsförutsättningar. 
 

o Säkra resurser till hela rättskedjan. Det krävs ett brett 
samförstånd om den långsiktiga finansieringen av hela 
rättskedjan. Kriminalvården har exempelvis ett stort behov 
av ökade resurser, men också domstolar, åklagare och 
andra rättsvårdande myndigheter behöver ges långsiktiga 
förutsättningar för att klara sitt uppdrag. 
 

• Säkerställer en rättvis och effektiv lagstiftning. 
 

o Reformera brottsbalken och annan strafflagstiftning. Syftet 
är att skapa enhetliga strafflängder med förankring i det 
allmänna rättsmedvetandet och värnar allas likhet inför 
lagen. De senaste åren har flera straff höjts. Vissa brott har 
dock samma straff som tidigare. Det ger olyckliga 
konsekvenser. Fler straff behöver höjas. Även 
straffmätningen, hur man kommer fram till vilket straff som 
ska dömas ut, bör förtydligas. 
 

o Skapa en långsiktig och effektiv rättegångsbalk. 
Rättegångsbalken stadgar grundläggande regler kring det 
rättsliga förfarandet samt hur polisen kan ingripa och utreda 
brott. Vissa regler är dock förlegade och det finns ett behov 
av att skapa en effektivare och mer modern rättegångsbalk 
som garanterar rättssäkerheten.  
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• Stoppar nyrekryteringen till kriminalitet genom förebyggande 
insatser och samordning.  
 

o Utöka möjligheterna för socialtjänsten att ingripa med vissa 
åtgärder innan dess att ett omhändertagande måste ske. 
 

o Se över sekretessregler mellan myndigheter för att uppnå 
effektiv och ändamålsenligt informationsutbyte.  
 

• Stoppar gängens finansiering. Välfärdsbrottslighet, 
arbetslivskriminalitet och skattefusk är centrala inkomstkällor för 
den organiserade brottsligheten. Dessa inkomster måste strypas. 
Det kräver en samordnad utbetalning av bidrag och transfereringar, 
ett fördjupat samarbete mellan myndigheter, reformerade regler 
kring exempelvis assistansersättning och arbetskraftsinvandring 
samt ökade resurser till bland andra Skatteverket och 
Ekobrottsmyndigheten. 
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FÅ KLIMATOMSTÄLLNINGEN GJORD 
 

I Sverige är en överväldigande majoritet av väljarna och riksdagens partier 
överens om att klimatförändringarna är verkliga och orsakade av 
människan. Så är det inte i vissa andra länder.  

Det finns meningsskiljaktigheter kring hur klimatmål bör formuleras och 
uppnås. Men dessa skillnader får inte överskugga det faktum att alla 
egentligen vet, förstår och accepterar vad som behöver göras. Fossil energi 
måste bytas mot utsläppsfri dito. Fordonsflottan måste bli 
fossiloberoende. Industrins utsläpp måste minska. Och de gröna 
näringarna måste bli verkligt gröna, med maskiner som går på 
biodrivmedel och el. 

Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina har förstärkt behovet av den redan 
nödvändiga och brådskande omställningen. Sveriges, Europas och 
världens beroende av fossil energi är en stor säkerhetspolitisk risk. Varje 
krona som betalas för rysk gas eller olja är en krona som finansierar 
robotar och raketer som dödar ukrainska civila. 

Sverige måste kraftigt öka – minst fördubbla – vår egen elproduktion. Och 
vi måste bli Europas gröna batteri, som hjälper övriga medlemsstater i EU 
genom export av utsläppsfri el. EU måste i sin tur effektivisera sin handel 
med utsläppsrätter och införa klimattullar, så att vi inte straffar ut 
europeisk industri till förmån för deras kinesiska konkurrenter. Och 
världens största utsläppare – Kina, USA och Indien – måste genomföra 
åtgärder som speglar de fina tal deras ledare håller. 

Sverige kan och bör gå före i klimatomställningen. Vi kan visa resten av 
världen hur en hållbar omställning, som har ekonomisk tillväxt, bibehåller 
sammanhållningen i samhället och säkrar näringslivets konkurrenskraft, 
kan se ut. Vi kan utveckla och exportera framtidens teknik. Och vi kan 
utveckla en klimatpolitik som tar hänsyn till olika villkor i olika delar av 
landet. 

Ska klimatet räddas måste också de stora globala utsläpparna ta sitt 
ansvar. Kina, USA, Indien och Ryssland står ensamma för långt mer än 
hälften av världens alla utsläpp. Ett fåtal länder tar sig rätten att påverka 
hela världens klimat. Sverige och EU måste agera mer offensivt för att 
påverka dessa länder. Vi kan och bör inte acceptera att kinesisk industri 
ges fördelar bara för att de har lägre klimatambitioner. Samtidigt ska vi 
också hjälpa länder som idag har lägre ambitioner än vi, genom exempelvis 
export av miljöteknik och klimatbistånd. 
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För att få klimatomställningen gjord behöver Sverige en brett 
förankrad politik där vi gör följande: 

 

• Inled nya och breda energisamtal i Sveriges riksdag. Sverige 
behöver minst fördubbla den egna elproduktionen. Stora 
investeringar kräver långsiktiga förutsättningar; förutsättningar som 
bara kan garanteras i breda överenskommelser. 
 

• Nu är inte tiden att lägga ner befintlig produktion, eller att säga nej 
till ny produktion, av utsläppsfri energi. Under nästa mandatperiod 
behövs en kraftig höjning av ambitionen när det gäller utsläppsfri 
energi. 
 

o Bygg ut solenergi genom att avskaffa skatten för 
egenproducerad solel och förenkla reglerna för andelsägd 
solelsproduktion. 
 

o Vindkraften bör byggas ut kraftigt, inte minst till havs. Det 
kräver en översyn av all relevant lagstiftning, att 
kommunerna uppdaterar sina vindkraftsplaner, att det 
införs ett snabbspår i tillståndsprocessen samt att 
regeringen skyndsamt godkänner inkomna ansökningar om 
utbyggnad. Därtill bör ersättning till markägare, närboende 
och kommuner utredas och införas. 
 

o Vattenkraften måste säkras, bland annat genom att 
omprövningen av dess miljötillstånd stoppas. 
 

o Produktionen av inhemskt biodrivmedel bör premieras. Det 
kräver framtagandet av en strategi och införandet av 
produktionsstöd  
 

o Bioenergins roll i energisystemet bör stärkas, genom lägre 
skatt, stöd för investeringar i ny teknik samt regelförenkling 
för småskalig produktion. 
 

o Kärnkraften spelar, och kommer under lång tid fortsatt att 
spela, en viktig roll för Sveriges energiförsörjning. 
Effekthöjande åtgärder i befintliga reaktorer bör 
genomföras. Inga politiska beslut om nedläggning bör fattas.  
 

o Se över alla lagar och regler som idag försvårar och försenar 
investeringar i ökad energiproduktion. Det inkluderar en 
reformering av miljöbalken, så att den i högre grad tar 
hänsyn till klimatnytta. Ett snabbspår i 
tillståndsprocesserna bör införas. 
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• Bygg ut det svenska elnätet. Svenska kraftnät bör ges ett tydligt 
och långsiktigt ansvar för att möjliggöra en kraftig utbyggnad av 
svensk energiproduktion. Överföringen måste förbättras och 
flaskhalsar byggas bort. 
 

• Satsa mer på energiforskning. Öka investeringarna i forskning- och 
utveckling av förnybar energi och biodrivmedel. Energiforskningen 
bör också omfatta kärnkraft. 

 
• Värna biobränslenas roll i omställningen av fordonsflottan. Även 

om elektrifiering är central, fyller biobränslen en viktig roll för att 
sänka utsläppen. Inte minst för tyngre transporter, flyg och sjöfart. 
Skatten på biobränslen inom reduktionsplikten bör sänkas för att 
gynna biodrivmedel samtidigt som priset vid pump hålls nere. 
Också själva reduktionsplikten – en långsiktig ökning av hur mycket 
biobränslen som blandas in – måste värnas. Ska vi möjliggöra 
ökade investeringar i produktionen av biobränslen måste företagen 
ges långsiktiga villkor. 
 

• Se till att världens stora utsläppsländer sänker sina utsläpp. 
 

o EU bör effektivisera handeln med utsläppsrätter och se till 
att denna omfattar fler branscher. 
 

o Länder som inte är medlemmar i EU ska tillåtas att ansluta 
sig till EU:s system för handel med utsläppsrätter. 
 

o EU bör införa klimattullar, så att inte smutsig produktion i 
till exempel Kina gynnas på svensk industris bekostnad. 
 

o EU bör ta fram mål och styrmedel för negativa utsläpp. 
 

• Hjälp fattigare länder att vara en del av omställningen. 
 

o Sverige, EU och resten av världen bör verka för avskaffade 
handelshinder för klimatvänlig teknik. 
 

o Öka klimatbiståndet. Även om man kan ha olika 
uppfattningar om det totala biståndet, bör vi kunna enas om 
att det ligger i Sveriges och världens intressen att sänka 
utsläppen i andra länder. 
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EN SKOLA I VÄRLDSKLASS 
 
Det råder bred enighet om målet med skolpolitiken: Sverige ska ha en 
skola i världsklass, som ger eleverna de kunskaper de behöver och har rätt 
till. Det är i skolan som det första och största jämlikhetsarbetet sker. 
Genom att ge alla elever, oavsett bakgrund, möjligheter till utbildning 
skapas också möjligheter till klassresor.  

Mycket fungerar bra i den svenska skolan. Skolan har reformerats under 
det senaste decenniet med fokus på kunskapsuppdraget och på att stärka 
lärarprofessionen. Resultatfallet i de internationella kunskapsmätningarna 
har bromsats upp och resultaten har börjat vända upp igen.  

Samtidigt har utmaningarna blivit större, så mer behöver göras. Var sjunde 
elev klarar inte grundskolan med godkända betyg och var fjärde elev 
lämnar gymnasiet utan examen. I bruksorter och förorter lämnas tusentals 
barn utan förutsättningar att skapa sig sin egen framtid. Skillnaderna 
mellan klassrum, skolor och kommuner har vuxit. Likvärdigheten har 
försämrats. Konsekvenserna av en skola som inte lyckas jämna ut 
skillnaderna som beror på elevers olika bakgrunder och förutsättningar är 
stora och sätter prägel på resten av livet. Föräldrarnas 
utbildningsbakgrund är tyvärr alltjämt mycket avgörande för hur eleverna 
lyckas i skolan. 

Skolpolitiken har under alltför lång tid präglats av konflikter kring 
driftsformer, specifika betygsystem och valfrihet. Det finns verkliga 
målkonflikter: I vilken mån ska likvärdighet få gå ut över föräldrars och 
elevers möjlighet att välja skola? Och hur kan skolpengen utformas för att 
premiera höga kunskaper, snarare än höga betyg? Dessa målkonflikter är 
dock hanterbara.  

Vi kan göra det svenska skolsystemet bättre, med sikte på en skola i 
världsklass, där långsiktiga förutsättningar för kommunala och fristående 
skolor läggs fast. Med ett ökat kunskapsfokus, tryggare skolmiljö, bättre 
förutsättningar för lärare och rektorer samt med rättvisa villkor för skolans 
huvudmän. Vi måste kontinuerligt arbeta för att förbättra skolan, samtidigt 
som vi är ödmjuka inför att lärare och rektorer ges arbetsro och inte 
ständigt lever i en rörig omorganisation. 

Centerpartiet tror att partier både till höger och till vänster kan enas om en 
rad sådana förbättringar. Om viljan finns.  
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För att få en skola i världsklass föreslår Centerpartiet att en långsiktig 
överenskommelse om skolan innefattar: 

 

• Vårda friskolereformen.  
 

o Förbättra skolvalet.  
 

§ Alla föräldrar och elever ska välja skola i ett aktivt, 
obligatoriskt och samordnat skolval som genomförs 
på kommunal nivå med full transparens i 
antagningen. Rimliga och förutsägbara urvalskriterier 
ska användas. Köernas betydelse för urvalet till 
friskolor ska begränsas. Maximalt 50 procent av 
platserna bör få fördelas efter kötid. Anmälan ska 
ske tidigast två år innan skolstart. 
 

§ Ökad öppenhet och tillgänglighet för relevant 
information. För samtliga skolor skärps kraven på 
vilka uppgifter som ska inrapporteras till Skolverket. 
 

o Förtydliga villkor för att få starta och driva skolor. 
 

§ Ge Skolinspektionen explicit rätt att neka tillstånd 
på säkerhetspolitiska grunder. Ge Skolinspektionen 
ökade möjlighet att bedöma om en etablering av en 
fristående skola skulle innebära påtagliga negativa 
följder. Särskilt bör behovet av skolor, inklusive 
skolor med annan huvudman och inriktning i hela 
den berörda kommunen, beaktas. I sammanhanget 
ska förutsättningarna för fristående skolor att driva 
skolor på orter där kommunala skolor är under 
nedläggning särskilt beaktas.  
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o Höj kvalitetskraven. 
 

§ Skärp tillsynen av både kommunala och fristående 
förskolor och skolor. Skolinspektionen bör överta 
kvalitetsgranskningen och tillsynen över 
förskoleverksamheten från kommunerna. 
Undermåliga förskolor och skolor ska stängas. 
Skolinspektionen ska också i utökad omfattning 
kvalitetsgranska och utöva tillsyn över hur skolor 
efterlever lagkraven för elevhälsa, skolbibliotek och 
behöriga lärare.  
 

§ Inför krav för vinstutdelning. Huvudmän vars skolor 
efter tillsyn från Skolinspektionen har ålagts åtgärder 
i form av förelägganden eller anmärkningar ska inte 
ha rätt att fatta beslut om utdelning av vinst förrän 
huvudmannen rättat till bristerna.  
 

§ Stärk rättssäkerheten i betygsystemet. Fokus måste 
skifta från betyg till kunskaper. Reformera 
betygssystemet, bland annat så att det blir lättare 
för lärare att tillämpa betygskriterierna och för elever 
och vårdnadshavare att förstå vad som krävs. 
Påskynda digitaliseringen av de nationella proven 
och skärp uppföljningen av skolor som 
återkommande avviker från provresultaten i sin 
betygssättning. Utred ytterligare åtgärder för att 
stävja betygsinflation, i linje med vad 
betygsutredningen pekat på. 
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• Tydligare skolpeng och långsiktiga resurser till skolan. 
 

o Minska antalet kortsiktiga och riktade statsbidrag, för att 
skapa mer långsiktiga förutsättningar för skolan. 
 

o Tillsätt en ny utredning om ersättningen till fristående 
skolor (skolpeng) i syfte att åstadkomma ett transparent, 
robust och förutsägbart ersättningssystem som tar hänsyn 
till skolors olika förutsättningar samt säkerställer resurser 
utifrån elevers förutsättningar och behov. Ett sådant förslag 
bör bygga på en analys av faktiska kommunala kostnader, 
till exempel för ansvaret att tillhandahålla utbildning för alla 
barn, och konsekvenser för alla typer av fristående aktörer. 
Om kommunerna har högre kostnader för sitt ansvar, så bör 
det avspeglas i skolpengen. 
 

o Stärk möjligheterna för Skolinspektionen att stoppa, liksom 
en kommuns möjlighet att dra tillbaka, skolpengen om det 
förekommer brottslighet i en huvudmans verksamhet. 
 

o Se över hanteringen och tydliggör regleringen av så kallade 
tilläggsbelopp, det vill säga den högre skolpeng en skola kan 
få för elever med omfattande behov av särskilt stöd. 
 

• Säkerställ att det finns bra skolor i hela landet. 
 

o Tydliggör kraven på samtliga huvudmän att bidra till 
verksamhetsförlagda utbildningsplatser i hela landet. 
 

o Frigör lärarnas tid genom att minska onödig administration. 
Tillsätt en utredning för att se hur administrationen för 
lärare och rektorer kan minskas.  
 

o Genomför en särskild satsning på karriärtjänster för skolor 
med långvarigt låga resultat för att bryta den pedagogiska 
segregationen, såväl i utanförskapsområden som på 
landsbygden.  
 

o Inför studiemedelsavskrivning för de som tar lärarexamen 
och väljer att arbeta som lärare på mindre orter och 
landsbygden.  
 

o Öka möjligheterna till fjärrundervisning för skolor som har 
svårt att få behörig personal. 
 

o Öppna upp fler möjligheter till utbildning, genom 
lärcentrum och distansutbildning. 
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ETT JÄMSTÄLLT SVERIGE FRITT FRÅN HEDERSKULTUR 
 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Kvinnor förväntas, på 
samma sätt som män, att försörja sig själva. Barnomsorgen är utbyggd. 
Skolan och utbildningssystemet ger flickor och kvinnor goda möjligheter 
att nå sin fulla potential. 

Men Sverige är inte jämställt. Mer än var fjärde kvinna i åldern 20–24 år 
uppger att de blivit utsatta för ett sexualbrott det senaste året. Varje år 
mördas kvinnor av närstående män. Alla flickor och kvinnor ska känna sig 
trygga på vägen hem. Ingen ska heller behöva vara rädd i sitt hem, oavsett 
var i landet man bor. 

Just nu utmanas aborträtten i världen och Europa. Kvinnor fråntas rätten 
att bestämma över sin kropp och hänvisas i stället till olagliga och osäkra 
aborter. Det kommer att leda till lidande, krossade livsdrömmar och, i 
värsta fall, att kvinnor dör. 

Kvinnor tjänar betydligt mindre än män. Inte minst beror det på att kvinnor 
generellt tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet, inklusive att ta 
hand om barnen. Män har mer än dubbelt så höga kapitalinkomster som 
kvinnor och äger mer än kvinnor. Denna ojämställdhet sprider sig till alla 
delar av ekonomin och till exempel att kvinnor har lägre pension än män. 

Hundratusentals unga flickor och pojkar misstänks leva under 
hedersrelaterat förtryck i Sverige. De får inte delta i undervisningen på 
samma sätt som andra barn. De får inte välja sina kompisar eller sin 
partner. Och, i värsta fall, riskerar de att mördas för att återupprätta en 
familjs eller släkts heder. Alltför många flickor och pojkar får sina liv 
kringskurna av patriarkala normer och värderingar. Vid varje terminsstart 
står stolar tomma i skolor runt om i landet; både flickor och pojkar rycks 
upp från sin vardag och tvingas till uppfostringsresor eller tvångsgifte. 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men vi är inte jämställda. 
Det finns fortfarande mycket som behöver göras för att pojkar och flickor 
ska växa upp med samma möjligheter.  
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För att göra Sverige mer jämställt behöver Sverige en brett förankrad 
politik där vi gör följande: 

 

• Grundlagsskydda aborträtten. Även om det inte finns ett akut hot 
mot aborträtten här och nu behöver skyddet för den reproduktiva 
hälsan stärkas genom att rätten till abort grundlagsskyddas. 
 

• Stoppa mäns våld mot kvinnor. 
 

o Höj straffen för sexualbrott och för grov fridskränkning och 
grov kvinnofridskränkning. 
 

o Förbättra stödet till brottsoffer. Alla som bestämmer sig för 
att polisanmäla ska kunna känna sig trygga i att få det stöd 
och det skydd de behöver. 
 

o Elektronisk fotboja ska användas i större utsträckning vid 
kontaktförbud.  
 

o Säkra långsiktig finansiering för kvinno- och tjejjourerna. 
 

o Stöd civilsamhällesorganisationer som arbetar mot mäns 
våld mot kvinnor. 
 

o Öka kunskapen och kompetensen hos de myndigheter som 
kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor och kartlägg det 
så kallade eftervåldet. 
 

o Kvinnor med skyddad identitet ska enklare kunna byta 
efternamn på sina barn.  
 

• Bekämpa hedersbrott och hederskultur. 
 

o Kriminalisera kontrollerande beteende. 
 

o Kriminalisera oskuldskontroller. 
 

o Alla grund- och gymnasieskolor ska upprätta 
handlingsplaner mot hedersförtryck och skolpersonal 
utbildas för att snabbare kunna upptäcka hedersvåld. Det 
bör införas bättre nationell frånvarostatistik, som en del i att 
säkerställa alla elevers rätt till skolgång. 
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• Öka den ekonomiska jämställdheten. 
 

o Genomför särskilda insatser för att gynna kvinnors 
företagande. Föräldraförsäkringen bör exempelvis anpassas 
till företagares villkor och det offentliga riskkapitalet 
fördelas mer jämställt. 
 

o Genomför ökade satsningar på psykisk ohälsa och inrätta 
forskningsprogram kring kvinnors hälsa, för att minska 
kvinnors sjukskrivningar. 
 

o För att kvinnor och män ska ges lika förutsättningar att 
kombinera jobb med ansvar för hemmet måste hemarbetet 
och föräldraledigheten fördelas mer jämställt. 
 

o Stärk arbetsvillkoren för vårdens medarbetare. Eftersom 
kvinnor är överrepresenterade inom vårdyrken är detta 
också en jämställdhetssatsning.  
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ETT RIKT SVERIGE MED STARKA OFFENTLIGA 
FINANSER 
Den enskilt viktigaste faktorn som gör Sverige till ett bra land att leva i är 
vårt välstånd. Det är vårt välstånd som finansierar välfärden, som gör att vi 
har råd med klimatomställningen och som minskar risken för det lidande 
och de umbäranden som fattigdom för med sig.  

För att svensk ekonomi ska ges så goda förutsättningar som möjligt för att 
växa, måste vi ge människor möjlighet att vara med och bidra efter sin 
egen förmåga. Alla som kan arbeta ska arbeta. Arbetslinjen ska värnas. Det 
är viktigt, inte bara för svensk ekonomi utan för den enskilde. Det är genom 
ett arbete som dörren till samhället och gemenskap öppnas. Såväl en 
arbetsgemenskap, som en större samhällelig gemenskap där vi alla bidrar 
till att bygga Sverige starkt. Centerpartiet har, såväl med alliansregeringen 
som under januariavtalet, drivit en ekonomisk politik som kombinerar 
sänkta skatter för människor och företag med ökade resurser till välfärden. 
Det behöver vi fortsätta med. 

Grunden för Sveriges välstånd och välfärd är en stark ekonomi. En stark 
ekonomi förutsätter starka offentliga finanser. Det är genom goda 
säkerhetsmarginaler som Sverige har möjlighet att bedriva en aktiv 
stabiliseringspolitik, utan att oro för den långsiktiga hållbarheten för våra 
offentliga finanser leder till högre räntor. 

Starka offentliga finanser är också en förutsättning för politisk 
handlingsfrihet när det gäller säkerhets- och utrikespolitik. Rysslands 
upptrappade och fullskaliga krig mot Ukraina visar vikten av starka 
offentliga finanser, för att långsiktigt kunna implementera och upprätthålla 
sanktioner. Ryssland har systematiskt försökt att förstärka sin ekonomi i 
syfte att vara motståndskraftigt mot sanktioner. Vi måste göra detsamma. 
Och vi måste göra det bättre. Det är genom stora säkerhetsmarginaler som 
vi har möjlighet att stödja hushåll och branscher som drabbas negativt av 
sanktionerna. Och det, i sin tur, möjliggör att vi med brett folkligt stöd kan 
leva långsiktigt med nämnda sanktioner. 

Det finanspolitiska ramverket utmanas för närvarande på flera fronter. För 
det första har överskottsmålet inte nåtts på flera år. För det andra, vilket är 
mer allvarligt, har den samlade statliga budgetprocessen gravis 
underminerats de senaste åren.  

På lång sikt riskerar detta att underminera vår förmåga att bedriva en 
ansvarsfull finanspolitik. Det är exempelvis sannolikt att en grupp partier 
kan enas om att höja en viss utgift och att en annan grupp partier 
samtidigt kan enas om att sänka en viss skattesats. Om finanspolitiken är 
det sammanlagda resultatet av hoppande majoriteters nycker, hur ska 
väljarna på ett rimligt sätt kunna utkräva ansvar? 

Alla ansvarsfulla partier bör kunna enas om regler och processer som 
säkerställer att politisk oenighet kan debatteras och diskuteras, utan att 
det äventyrar Sveriges ekonomiska styrka. 
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För att säkerställa starka offentliga finanser, för Sveriges bästa, 
behöver Sverige en brett förankrad politik där vi gör följande: 

 

• Värna arbetslinjen och ett gott företagsklimat. Det måste löna sig 
mer att arbeta, att konkurrera och att investera. Sänk skattetrycket 
och höj inte skatterna på arbete, företagande och boende. Med hög 
inflation och vikande tillväxt, krävs utbudsreformer som gör att fler 
arbetar och investerar samt att konsumentpriser pressas tillbaka. 
 

• Inled parlamentariska samtal om ett reformerat budgetramverk. 
En central del i detta arbete bör vara att höja kraven för när 
riksdagens finansutskott får ta initiativ till ändringsbudgetar. För att 
regeringen ska kunna lägga en extra ändringsbudget krävs, enligt 
riksdagsordningen, ”särskilda skäl”. Samma krav bör gälla 
riksdagen. Dagens situation, där en falsk majoritet i finansutskottet 
har ohämmad rätt att föreslå nya och förändrade budgetar, 
samtidigt som en faktisk riksdagsmajoritet inte har den 
möjligheten, är inte hållbar. 
 

• Stärk det så kallade reservationsförbudet, som säkerställer att 
förslag som följer av den budget som röstats igenom också går 
igenom i riksdagen. Så undviks att motstridiga beslut fattas. 
  

• Värna de institutioner som försvarar den ekonomiska 
hållbarheten, som exempelvis pensionsgruppen. Pensionssystemet 
är en central del av överskottsmålet och bör behandlas med den 
respekt det förtjänar. Det krävs en förnyad överenskommelse 
mellan alla partier som står bakom det svenska pensionssystemet, 
för att undvika att den situation som uppstod i våras upprepas. 

 


