1 miljard till
civilsamhället
och ökad
trygghet
Datum: 2016-09-23

Sammanfattning:
Till Centerpartiets viktigaste prioriteringar hör att bekämpa tudelningen av Sverige
genom att fler ska få jobb och känna gemenskap. Det är också grundläggande att alla
människor ska kunna känna trygghet i vardagen, var de än bor. Därför lägger vi 250
miljoner om året, totalt en miljard kronor över fyra år på civilsamhället för att förbättra
integrationen och på att öka tryggheten i de allra mest utsatta områdena.
Vi satsar ca 600 miljoner på civilsamhället för att förbättra integrationen och på att fler
ska få jobb.




Mentorsprogram att fler nyanlända ska få jobb
Program för fler praktikplatser via ideella organisationers nätverk
Satsning på organisationer och föreningsliv för att öka delaktigheten i samhället

Vi vill också stärka det brottsförebyggande arbetet i de allra mest utsatta områdena i
Sverige. Vi satsar ca 400 miljoner på:


Tryggare stadsmiljö, förebyggande arbete i skolor, grannsamverkan

Centerpartiets förslag och budgettabeller
Civilsamhällssatsning för jobb och integration:
Mentorskap. Vi vill utvidga stödet riktat till mentorskap med 200 miljoner kronor över
fyra år. Detta ska ske genom att mentorer från det civila samhället matchas med
nyanlända som har kunskaper inom samma yrke. Modellen kommer från Kanada. Där
finns mentorskapsprogram som kraftigt ökat nyanländas möjligheter att få jobb. De
mentorskapsprogram som funnits i Sverige hos t ex Teknikföretagen och Röda Korset
anses också varit framgångsrika men små i omfattning, därför vill vi utvidga detta stöd.
Från praktikplats till jobb. Detta handlar om att förstärka de ideella organisationernas
arbete med att söka praktikplatser i näringslivet med 160 miljoner över fyra år.
Praktikplatserna kan inledningsvis vara inom de ideella organisationernas egen
verksamhet, men målet är att de inom ett år ska mynna ut i riktiga jobb.
Organisationer och föreningar. Idrottsföreningar är en viktig mötespunkt för olika delar
av samhället. För att skapa ytterligare kontaktpunkter för integration vill vi förstärka
stödet till idrotts- och friluftsorganisationer med 200 miljoner över 4 år.
Samlingslokaler. På många ställen, inte minst på landsbygden, utgör samlingslokaler ett
nav kring vilket civilsamhället organiseras. Centerpartiet vill därför öka stödet till
samlingslokaler med 60 miljoner över fyra år.
Dessa insatser ska kontinuerligt utvärderas efter deras effekt på jobbchanser och språk
(20 miljoner över fyra år).

Brottsförebyggande arbete:
Lokalt brottsförebyggande arbete
Centerpartiet vill utöka stödet till lokalt brottsförebyggande arbete som ska involvera
civilsamhällets organisationer. Pengar som går via Brottsförebygganderådet
motsvarande 100 miljoner över fyra år. Exempel på detta kan vara grannsamverkan mot
brott, förebyggande arbete i skolor såsom åtgärder riktade mot elevers normer för att få
dem att avhålla sig från att begå brott etc.
Tryggare stadsmiljö
Kommuner ska kunna söka statligt stöd för att göra insatser i stadsplaneringen för att
skapa tryggare miljöer som efterfrågas i av polisen utvalda utsatta områden, där
exempelvis attacker mot blåljus är vanliga. Exempel på åtgärder för tryggare
stadsplanering är att öppna upp klara siktlinjer för gående, sätta in ordentlig belysning,
bygga bort gångbroar som det är enkelt att kasta sten på blåljus ifrån, upprätthålla
ordentlig skötsel av gångvägar. När dessa resurser förstärks ska förbättringarna ske i nära
samverkan med lokala organisationer. Totalt förväntas förstärkningen motsvara 280
miljoner över fyra år.
Tabell:
Program (miljoner kronor)
Civilsamhällessatsning
Varav §37-medel
Brottsförebyggande arbete (Brå)
Trygghetsskapande
stadsplanering
Summa

2017
160
90
25
70

2018
160
80
25
70

2019
160
70
25
70

2020
160
50
25
70

255

255

255

255

