
Lag och ordning

#17

Inskickad av: Alexi Strandberg

Motionär: Alexi Strandberg Nacka

Förbjud Nätkasinoreklam

Vart vi än vänder oss i samhället idag ser vi kasinoreklam, på tunnelbanan, på 

pendeltåget, på busstationer, inne i stan, i tidningen, på radio, på din dator, i din mobil 

och i ditt hem på TVn. Jag minns senaste jag kollade på tv4 så såg jag minst 7 styckena 

kasinoreklamer på en reklampaus på cirka 10 minuter. Och då pratar vi om reklam som 

sänds ifrån Sverige.

Vi har redan starka restriktioner/förbud för reklam på alkohol och reklam för barn i 

Sverige så varför har vi inte förbud mot kasinoreklam? Det är ingen som nyttjas utav 

kasinoreklam, folk som är spelberoende fastnar bara ännu mer i sitt spelberoende och 

personer som inte spelar på nätkasino bryr sig inte om dessa reklamer och tycker dem 

bara är jobbiga. Flera länder i Europa pratar och funderar på att förbjuda kasinoreklam i 

sina länder och Italien har redan förbjudit alla former av kasinoreklam i hela sitt land, så 

varför kan inte Sverige göra detta? Det mest ohälsosamma med kasinoreklam är att 

personer som redan är beroende utav spel kommer i ett än mer beroende. Det är som att 

Tv4 skulle visa reklam om alkohol och sprit till en alkoholist. Med all dessa 
kasinoreklamer borta så skulle samhället kunna visa reklam om något bättre eller kanske 

visa konst i tunnelbanan som det har gjorts förr men som nu börjar ersättas med 

kasinoreklam istället.  Vi ska inte ha ett samhälle där redan en drabbad grupp i samhället 

ska utsättas ännu mer i sin vardag med kasinoreklam.

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Att alla former av nätkasinoreklam och kasinoreklam förbjuds i Sverige.

Att alla former av nätkasinoreklam och kasinoreklam förbjuds i Europa.

#18

Inskickad av: Anthon Gyllensten

Motionär: Anthon Gyllensten, Haninge

Återinför Beredskapspolis

Polismyndigheten går idag på knäna. Både polisen, politiker och medborgarna 

använder uttrycks om polis i kris. Så verkar det också vara. Många poliser byter jobb i 

andra myndigheter av olika anledningar. Men viktigast av allt, polisen kan inte lösa 

tillräckligt många brott.

Bara under 2018 har vi sett skjutning efter skjutning och fler människor har fått livet 

berövat i våldsbrott med och utan dödliga vapen.

Polisen behöver helt enkelt bli fler, polisen behöver utbilda och anställa mer personal. 

Men viktigast av allt. Polisen måste lösa brott som anmäls.

Vi lever i en orolig tid där terrordåd och demokratihotande grupperingar sätter skräck hos

befolkningen. Därför tror jag att det är bra om polismyndigheten vrider klockan tillbaka 

till 1986 återupprättar beredskapspolisen. Beredskapspolisens uppgift var i huvudsak att 

avlasta ordinarie polis med uppgifter som exempelvis upprätthållande av ordning vid 

tillställningar som krävde avspärrning, trafikdirigering och bevakning av skadeplatser. 

Men också för att utgöra en förstärkning till yrkespoliser i exempelvis kris, höjd 

beredskap eller annan särskild händelse. Vid höjd beredskap eller annan särskild händelse



torde det vara behövligt för yrkespoliser att disponeras för mer kvalificerade uppdrag, 

men då få avlastning i dem verksamheter (exempelvis trafikdirigering och avspärrningar) 

som måste fortgå, även i skarpt läge.

Beredskapspolisen medverkade i händelser som exempelvis stormen Gudrun, husrasen i 

Tuve, tågolyckan i Borlänge samt under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Och kan 

användas vid stora olyckor, naturkatastrofer, sökoperationer, hot och påverkan från 

främmande makt.

När beredskapspolisen upphörde 2012 avsågs det att det inte förelåg ett polisiärt 

förstärkningsbehov. Idag är situationen annorlunda. Inte bara det, Centerpartiet har under 

långt tid haft beredskapspolisen i våra budgetmotioner; senast nu för 2019. 

Under senaste åren har vi fått höra och se händelser som skakat vår befolkning och vår 

demokrati. Vid dessa händelserna har statsmakten agerat rätt och kontrollerat, vid sådana 

händelser behöver statsmakten än mer hjälp. Sådan hjälp skulle kunna tillhandahållas av 

utbildad beredskapspolis. Därför måste Sverige påbörja ett arbete med att utveckla den 

tidigare utbildningen och Faktiskt börja att utbilda beredskapspoliser. Med anledning av 

det som händer i samhället och eventuella händelser som kan komma att ske menar jag att

vi måste gå från ord till handling!

Jag/vi föreslår partistämman besluta

yrka bifall till motionen
ställa sig bakom det som anförs i motionen om att tidigare utbildning ses över och att

beredskapspoliser börjar att utbildas

verka för att beredskapspoliser utbildas under 2019

verka för att det ska finnas minst 500 utbildade till 2020

#125

Inskickad av: GUNNAR KJELLDAHL

Motionär: Gunnar Kjelldahl, Norrtälje

Motion om Ordningslagens tillämpning

Vi ser att möjligheten att med stöd av Ordningslagen införa lokala 

ordningsföreskrifter mot passiv insamling, i en och annan kommun nu av vissa partier 

börjar användas för något som liknar riktade s.k. ”tiggeriförbud” mot folkgrupper, vilket 
absolut inte har varit lagstiftarens mening. Jag menar därför att det bör förtydligas vad 

som är lagens intentioner. De undantag som beslutas i kommunerna ska vara väl 

motiverade och grundade på uttalade ordningsproblem kopplat till just den aktuella 

platsen, och till följd av insamlingen ifråga. Det ska också vara uttalat hur stor 

förbudszonen är vid den specifika plats där man vill införa begränsningar, så att detta inte

blir en trend mot generella lokala regler som avser hela köpcentrum, torg eller stadsdelar. 

Trubaduren som drygar ut studiemedlen genom att spela på torget, eller skolklassen som 

bedriver insamling till sin resa, måste likväl som den fattiga kvinnan från Rumänien 

kunna få veta hur nära just den aktuella t.ex. entrédörren de får idka passiv insamling, och

framförallt varför det är ett ordningsproblem om de befinner sig närmare.

Vi har i vårt land en frihet som vi måste värna, och där passiv insamling utan 

polistillstånd är en del. Vi har aldrig ifrågasatt denna rättighet, som nyttjats frekvent av 

enskilda individer, församlingar och föreningsliv. Om vi ser problem i den nyare 

företeelsen av sådan insamling som bedrivs i försörjningssyfte av fattiga människor från 

andra delar av EU, så bör vi bemöta de problemen med andra åtgärder än med att göra 

lokala inskränkningar i våra medborgares frihet och lagstadgade rättigheter.



 

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Att som partiets inriktning verka för att den möjlighet som medges i Ordningslagen 

att med stöd av lokala ordningsföreskrifter av ordningsskäl förhindra passiv 

insamling utan tillstånd, inte missbrukas för andra syften.

#194

Inskickad av: Anne-Li Hilbert

Motionär: Annika Simonsson Österåkerkretsen

Tillse att båda föräldrarna får all information gällande omyndiga barn

Barn till separerade föräldrar och som har delad vårdnad om dessa är idag skrivna 

hos en förälder.

All myndighetspost kommer således bara till den ena vårdnadshavaren. Detta 

innebära att det ligger i den ena vårdnadshavarens ansvar att underrätta den andra 

vårdnadshavaren, i många fall är det konflikter emellan föräldrar och information som rör

barnet/barnen stannar hos en förälder.

Jag anser att många barn hamnar i kläm mellan vårdnadshavarnas konflikter och att 

nödvändig information som berör barnet inte kommer båda vårdnadshavarna tillhanda.

Jag yrkar därför att:

- Centerpartiet arbetar för att alla barn som växelvis bor hos föräldrarna folkbokförs 

på båda platserna.

- Centerpartiet skall jobba för att all myndighetspost skall skickas till båda 

föräldrarna.

 

/Annika Simonsson

 

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Österåker krets yrkar bifall

#250

Inskickad av: Peter Svanäng

Motionär: Anthon Gyllensten

Återinför beredskapspolisen

Polismyndigheten går idag på knäna. Både polisen, politiker och medborgarna 

använder uttrycks om polis i kris. Så verkar det också vara. Många poliser byter jobb i 

andra myndigheter av olika anledningar. Men viktigast av allt, polisen kan inte lösa 

tillräckligt många brott. Bara under 2018 har vi sett skjutning efter skjutning och fler 

människor har fått livet berövat i våldsbrott med och utan dödliga vapen. Polisen behöver 



helt enkelt bli fler, polisen behöver utbilda och anställa mer personal. Men viktigast av 

allt. Polisen måste lösa brott som anmäls.

Vi lever i en orolig tid där terrordåd och demokratihotande grupperingar sätter 

skräck hos befolkningen. Därför tror jag att det är bra om polismyndigheten vrider 

klockan tillbaka till 1986 återupprättar beredskapspolisen. Beredskapspolisens uppgift var

i huvudsak att avlasta ordinarie polis med uppgifter som exempelvis upprätthållande av 

ordning vid tillställningar som krävde avspärrning, trafikdirigering och bevakning av 

skadeplatser. Men också för att utgöra en förstärkning till yrkespoliser i exempelvis kris, 

höjd beredskap eller annan särskild händelse. Vid höjd beredskap eller annan särskild 

händelse torde det vara behövligt för yrkespoliser att disponeras för mer kvalificerade 

uppdrag, men då få avlastning i dem verksamheter (exempelvis trafikdirigering och 

avspärrningar) som måste fortgå, även i skarpt läge.

Beredskapspolisen medverkade i händelser som exempelvis stormen Gudrun, 

husrasen i Tuve, tågolyckan i Borlänge samt under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Och 

kan användas vid stora olyckor, naturkatastrofer, sökoperationer, hot och påverkan från 

främmande makt. När beredskapspolisen upphörde 2012 avsågs det att det inte förelåg ett

polisiärt förstärkningsbehov. Idag är situationen annorlunda. Inte bara det, Centerpartiet 

har under långt tid haft beredskapspolisen i våra budgetmotioner; senast nu för 2019.

Under senaste åren har vi fått höra och se händelser som skakat vår befolkning och 

vår demokrati. Vid dessa händelser har statsmakten agerat rätt och kontrollerat, vid 

sådana händelser behöver statsmakten än mer hjälp. Sådan hjälp skulle kunna 

tillhandahållas av utbildad beredskapspolis. Därför måste Sverige påbörja ett arbete med 

att utveckla den tidigare utbildningen och Faktiskt börja att utbilda beredskapspoliser. 

Med anledning av det som händer i samhället och eventuella händelser som kan komma 

att ske menar jag att vi måste gå från ord till handling! 

Kretsstämman i Haninge anser motionen behandlad och överlämnar motionen till 

distriktsstämman. 

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Centerpartiet ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidigare utbildning 

ses över och att beredskapspoliser börjar att utbildas.

 Centerpartiet verkar för att beredskapspoliser utbildas under 2019.

 Centerpartiet verkar för att det ska finnas minst 500 utbildade till 2020

#454

Inskickad av: Anna Kläppe

Motionär: Carina Höglund CK

Motion om kränkningsersättning till anhöriga till våldsdödade

Då svenska domstolar är bundna av lagstiftarens uttalade att kränkningsersättning 

inte kan utgå till anhöriga krävs det nu en ny lagstiftning som i likhet med norsk 

lagstiftning ger rätt till ersättning för den upprördhet, förtvivlan, vanmakt, hat och 

kränkning av sinnesfriden som någon kan känna om en nära anhörig har dödats genom 

brott mot dennes person.

I Norge finns det sedan lång tid tillbaka en bestämmelse i den norska 

ersättningslagen där make/maka, sambo, barn eller föräldrar till den avlidne har rätt till 



kränkningsersättning om gärningsmannen uppsåtligen eller av grov vårdslöshet orsakat 

dödsfallet.

Vid mordförsök ligger kränkningsersättning enligt praxis på 100-150,000 kr till 

brottsoffret, men om brottsoffret avlider faller kränkningsersättningen helt bort då 

anhöriga inte anses direkt drabbade av dödsfallet.

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Att lagstiftaren inför en bestämmelse i skadeståndslagen som ger anhöriga till 

våldsdödade rätt till kränkningsersättning.

#459

Inskickad av: Anna Kläppe

Motionär: Centerkvinnornas förbundsstyrelse

Verka för lagstiftning som skyddar från kontrollerande beteenden

I Storbritannien har en ny lag trätt ikraft som kriminaliserar kontrollerande 

beteenden eller tvångsbeteenden som syftar till att inskränka andra människors liv. 

Möjligheten att införa motsvarande lag i Sverige bör utredas.

Kvinnojourerna vittnar om att teknikutvecklingen, med enkla spårningsmöjligheter 

av personer via deras mobiltelefoner, påverkar utsatta kvinnors säkerhet negativt. Det har 

lett till att kvinnor får lära sig att av-installera spårningen och/eller att Kvinnojourerna får 

uppsöka utsatta kvinnor på deras arbetsplatser eller i hemmet istället för tvärt om. 

Resultatet är att kvinnor och Kvinnojourer anpassar sig efter den kontrollerande partens 

agerande. Ny lagstiftning skulle istället kunna kriminalisera vederbörandes agerande.

I Storbritannien beskrivs lagen enligt följande: Ett brott anses ha begåtts om en 

person upprepat eller kontinuerligt beter sig på ett kontrollerande och tvingande sätt om:

Personerna har en personlig koppling, till exempel att de är gifta, bor ihop, tillhör samma 

familj eller har eller har haft en relation.
Beteendet har allvarlig effekt på den utsatte.

Gärningsmannen vet eller borde ha förstått att beteendet skulle ha allvarlig effekt på 

brottsoffret.

Med allvarlig effekt åsyftas att brottsoffret vid minst två tillfällen ska ha trott att våld

skulle användas eller att det skapar allvarlig rädsla som har en betydande negativ effekt 

på brottsoffrets dagliga liv. Ett brott har inte begåtts om gärningsmannen har ett ansvar 

för brottsoffret för att han eller hon är dennes vårdnadshavare; samt om brottsoffret är 

under 16 år.

Kontrollerande beteende anses vara handlingar som syftar till att brottsoffret ska 
känna sig undergiven och beroende av gärningsmannen genom att till exempel isolera 

personen från deras nätverk, kontrollera inkomsten, förneka personen tillgång till sådant 

som behövs för att kunna vara självständig eller reglera deras dagliga liv till exempel 

genom att ringa och kontrollera att personen kommit hem vid en viss tid.

Tvingande beteende anses vara handlingar som till dels redan är kriminaliserade i 

Sverige såsom ofredande eller olaga hot, men även till exempel förlöjligande.

I Sverige kan delar av ovanstående handlingar vara brottsligt om det till exempel rör 

sig om förolämpning, ofredande eller olaga hot, men många handlingar går i praktiken 



straffria. I dagsläget är psykisk misshandel straffbart om en medicinsk effekt går att 

påvisa. Vid fall av psykisk misshandel då en medicinsk påvisbar effekt inte kan styrkas 

utdöms inte något straff även om det finns bevis för att den förekommit. Den drabbade 

kan även ha lidit härav, trots att denne inte visar några tecken på att ha åsamkats tydliga 

psykiska skador.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerkvinnornas förbundsstyrelse;

Att Centerpartiet verkar för en utredning av lag som skyddar en person från andra 

personers kontrollerande beteenden och tvångsbeteenden. 

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Att Centerpartiet verkar för en utredning av lag som skyddar en person från andra 

personers kontrollerande beteenden och tvångsbeteenden.

#460

Inskickad av: Anna Kläppe

Motionär: Centerkvinnornas förbundsstyrelse

Verka för mer skyndsamma bodelningar

Ungefär hälften av alla äktenskap i Sverige slutar idag med skilsmässa. I en svår tid 

ska människor med gemensamt hem och kanske också barn komma överens om 

praktikaliteter. Situationen blir självklart svårare om någon av parterna inte vill gå vidare 

med en bodelning, känner sig förfördelad eller orättvist behandlad.

Vi vet att många kvinnor lider ekonomiskt och känslomässigt av att män de tidigare varit 

gifta med förhalar bodelningsprocessen. Idag saknas åtgärder och effektiva verktyg för att

kunna påskynda en part som inte vill vara behjälplig. Avsiktlig förhalning av 

bodelningsprocesser orsakar lidande. Därför behöver det bli enklare att genomföra 

bodelning inom ett års tid efter separation. Kostnaden för bodelning ska delas lika och 

vite ska kunna utgå vid underlåtenhet att bidra till avslut av bodelningsprocess.

 

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Att Centerpartiet verkar för en utredning av regler för en mer skyndsam bodelning 

där vite ska kunna utgå vid underlåtenhet att bidra till avslut av bodelning.

Att Centerpartiet verkar för att kostnader som uppstår i samband med bodelning 

delas lika mellan parterna.

#462

Inskickad av: Anna Kläppe

Motionär: Centerkvinnornas förbundsstyrelse

Höj straffvärdet för sexköp

Människohandel och prostitution är slavhandel och något som vi aldrig kan 

acceptera. Vi har kommit långt i Sverige, i och med den svenska sexköpslagen, men det 

krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa att ingen människa köps eller säljs.



Straffskalan för köp av sexuell tjänst är böter eller fängelse i högst ett år. Den som 

köper sex av ett barn (en person under arton år) döms för brottet ‘köp av sexuell handling 

av barn’ (BrB 6:9) till böter eller fängelse i högst två år.

Straffskalan skärptes av den borgerliga regeringen 2010. I propositionen som ligger 

till grund för beslutet konstateras att mer än 85 procent av alla lagföringar för brottet 

medfört påföljden 50 dagsböter. 

Tyvärr har inte straffskärpningen medfört önskad effekt. Fängelsestraff döms i 

princip aldrig ut. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, finns tre sådana domar – mellan 
1999, då lagen kom, och 2016. Men inte heller i de fallen är det säkert att det varit själva 

sexköpet som gett fängelse, eftersom andra brott i samma dom kan ligga till grund för 

straffet.

Inte heller i fall som gäller köp av sexuell handling av barn är fängelsestraff vanligt 

förekommande. Bakgrunden till detta är svårigheten att bevisa att förövaren är medveten 

om barnets ålder. Organisationen Talita, som arbetar för att lyfta kvinnor och flickor ur 

prostitution, ger ett exempel på sin hemsida;

”En 40-årig man har sex med en 14-årig flicka i en lägenhet i Stockholm. Mannen, 

som på sin fritid arbetar ideellt med flyktingbarn, betalar 1500 kronor till flickan för 

vaginalt samlag och oralsex. Han grips av Stockholmspolisens prostitutionsgrupp, åtalas 

och döms i tingsrätten. Påföljden? Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.”

Vi anser inte att nuvarande straffsats speglar allvaret i brottet att köpa någon annans 

kropp. En jämförelse kan vara straffsatsen för brottet ”stöld av normalgraden” är fängelse

i max två år. Att stjäla någons prylar ger med andra ord ett strängare straff än att utnyttja 

någons kropp. Det är inte rimligt.   

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Att Centerpartiet ska verka för att straffet för sexköp skärps så att minimistraffet höjs

från böter till fängelse i minst 14 dagar, vilket motsvarar straffsatsen för misshandel 

av normalgraden. 

Att Centerpartiet ska verka för att straffskalan för brottet köp av sexuell handling av 

barn skärps dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse och att 

brottsbeteckningen för köp av sexuell handling av barn ändras till utnyttjande av 

barn genom köp av sexuell handling för att bättre återspegla brottets allvar.

#609

Inskickad av: Christian Ottosson

Motionär: Christian Ottosson, Kommunalråd Huddinge kommun

Försökslagstiftning för tryggare bostadsområden

Det finns i vårt land idag mycket engagemang för att skapa trygga och trivsamma 

stadsmiljöer. Det är tämligen uppenbart att lokala aktörer kan uträtta mer om de jobbar 

tillsammans. De kan förena sina nätverk och sina ekonomiska resurser och om det finns 

gemensamma projekt och aktiviteter i ett område kommer det också att stärka invånarnas 

och företagarnas uppfattning av området.

Genom olika typer av partnerskap mellan fastighetsägare, till exempel de som går 

under den engelska beteckningen Business improvement districts, kan tryggheten öka och

kriminaliteten motverkas. Det har flera andra länder visat, och dessa har också 



lagstiftning för att stödja detta – några exempel är Tyskland, Holland och USA. I en 

rapport om modellen beskrivs arbetet som en institutionaliserad form av långsiktigt 

samarbete mellan lokala partners. Genomgående är också att försöka samverka kring 

uppgifter som gynnar invånarna och där varje aktör annars får uppfinna hjulet på nytt. 

Exempel på insatser är förbättrad belysning, städning, områdesväktare och sommarjobb.

Partnerskap för trygghet är ett närodlat och resurseffektivt statsutvecklingsarbete där 

lokala aktörer samarbetar för bästa effekt av varje satsad krona. Så kallat 

snålskjutsbeteende, där oseriösa fastighetsägare agerar friåkare, kan motarbetas och fler 

aktörer än bara kommunen involveras i den lokala stadsutvecklingen.

Några av framgångsfaktorerna med lokal områdesutveckling är kontinuitet (att vara 

uthållig), fastighetsägare (som är nyckelaktörer med både resurser och en närhet till 

boende) och en gemensam plattform för att kanalisera allt engagemang som finns på 

orten.

Partnerskap för trygghet, där fastighetsägare och kommuner samverkar på olika sätt 

utifrån lokala förutsättningar, skulle främjas av en lagstiftning som främjar detta 

beteende. Då kan dessa partnerskap utvecklas snabbare och bli den plattform som både 

fastighetsägare och myndigheter använder sig av för att göra en viss områdessatsning 

långsiktigt hållbar.

Ett BID-samarbete skulle underlättas av en lagstiftning som främjar detta, precis som

i andra länder. Därför vill vi att Centerpartiet arbetar för en lagstiftning som skapar 

åtminstone en försöksverksamhet där intresserade kommuner kan pröva sig fram genom 

olika lösningar.

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Att Centerpartiet vill skapa en försökslagstiftning i syfte att kommuner och 

fastighetsägare kan skapa lokala partnerskap för trygghet

#617

Inskickad av: Christian Ottosson

Motionär: Christian Ottosson, Kommunalråd Huddinge kommun

Närodlad kommunal polis

Motionen syftar till att ta nästa steg för en närodlad politik för säkerhet och trygghet,

genom att förespråka en särskild kommunal polis. I idéprogrammet från 2013 slår vi i 

Centerpartiet fast betydelsen av en lokalt förankrad polis. Det har dock länge varit tydligt 

att det krävs en förändring för att detta ska bli verklighet. Centerpartiets närodlade politik 

handlar om att se verkligheten som den är i landets olika delar, och anpassa 

polisorganisationen därefter.

Vår utgångspunkt måste nu vara den enskilde invånaren. Den invånare som knappast

kan vänta så många år som det teoretiskt skulle ta att komma upp i det antal poliser som 

partierna talar om. Den invånare som vill att de lokalt förtroendevalda tar ansvar för 

situationen. Den invånare som följer nya polisorganisationen med intresse, men inte ser 

fler poliser.

En ny kommunal polis i Sverige bör framför allt ha som uppgift att jobba lokalt 

brottsförebyggande och för att upprätthålla den allmänna ordningen, det vill säga de 

uppgifter i polislagen som inte ges tillräcklig prioritet idag. Låt oss också vara tydliga 



med att tydligt nationella uppgifter som till exempel terrorbekämpning förstås inte 

påverkas negativt av att man inför en kompletterande lokal funktion med andra uppgifter.

Utgångspunkten bör vara att kommunala polisen inte ansvarar för större 

polisutredningar utan att istället fokusera på det som många invånare idag saknar: en 

lokalt förankrad polis. I grunden bör de ha samma befogenheter på gator och torg som 

dagens poliser har. Deras fokus ska ligga på att vara närvarande i människors vardag, att 

förebygga brottslighet och att bötfälla och utreda mindre grova brott. Allt utifrån lokala 

prioriteringar i de kommuner som önskar införa dem och där de kommer att vara 

anställda i någon form.

I korthet finns många fördelar med förslaget:

• En kommunal polis ger fler arbetsgivare för den enskilde polisen och därmed fler 

karriärvägar. Kommunpolisen skulle kunna locka fler till yrket.

• Kommunerna får ett tydligt mandat istället för att som idag använda ordningsvakter.

• Om polisen får en högre lokal närvaro så kommer också lokalkännedomen att öka.

• En kommunal polis kan prioritera det brottsförebyggande arbetet.

• Med kommunal polis kan invånarna utkräva ansvar. I den nya polismyndigheten har 

invånarnas insyn via sina folkvalda tvärtom minskat.

Centerpartiet ska inte vara det parti som alltid har staten som svaret på alla de stora 

samhällsutmaningarna. Precis som i andra länder som har kommunal polis som ett 

komplement så finns här ett behov av en lokalt förankrad polis – på riktigt.

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Att Centerpartiet vill utreda en kommunal polis med ansvar för exempelvis 

brottsförebyggande arbete och den allmänna ordningen




