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HANDLINGSPROGRAM FÖR CENTERPARTIET I ENKÖPING 
Centerpartiet är ett parti med landsbygdsfokus! 
Vi vill att hela Enköping ska vara en bra kommun att bo, 
arbeta och verka i. Alla kommuninvånare ska känna sig 
trygga, få en bra utbildning, möjlighet att bo och bygga där 
de behöver, ha en meningsfull fritid och få nödvändig hjälp i 
alla åldrar. 

Vi vill driva Enköpings kommun på ett miljömässigt hållbart, 
ekonomiskt och inkluderande sätt. 

Enköping behöver ett politiskt ledarskap som tar vara på 
varje människas drivkraft att forma sitt eget liv och få ett 
jobb, en kommun där småföretagen kan växa sig starkare 
och där utanförskapet ska minska. Vi tror på en politik som 
får människor att känna samhörighet. 

Centerpartiet är Enköpings röst för hela kommunen och vi 
vill arbeta för en rad förändringar. En del hinner vi med under 
kommande mandatperiod, resten kan ta lite längre tid. 
 

LANDSBYGD 
Centerpartiet vill ha en levande landsbygd, där kransorternas, byarnas och gårdarnas kraft och 
företagsamhet tas tillvara. Det ska vara likvärdiga villkor i staden och på landsbygden. Vi vill värna 
om lantbrukare och andra småföretagare på landsbygden och vill underlätta för dem på olika sätt. 
Kontakterna mellan kommunen och företag, föreningar och invånare på landsbygden måste 
förenklas. 

I en kommun som Enköping, där varannan invånare bor på landsbygden är områdena utanför 
centralorten viktiga. Vi vill bevara åkermark, öppna landskap och biologisk mångfald, ta tillvara 
alternativa energikällor. Vi värnar också om det privata ägandet, inte minst skogen. Vi inser vikten 
av stabilt Internet via fiber på landsbygden. Med kommunen som en aktiv part i utbyggnaden kan 
vi påverkan så att alla hushåll i kommunen erbjuds fiberbredband. Vi ser landsbygden som en kraft 
i hela kommunen. 

Centerpartiet vill underlätta för dig som vill leva på landsbygden, skapa utökade möjligheter att få 
bygglov på landsbygden och i strandnära områden och vi vill ha en förändring av 
strandskyddslagen. Genom att förbättra det kommunala bidraget till enskilda vägar, skapa säkrare 
hållplatser för skolskjutsar och säkrare cykelvägar i kransorter försöker vi underlätta dina 
transporter i vardagen. Bättre parkeringsmöjligheter i stan för landsbygdsbor gärna med 
laddstolpar. Vi ser behovet av fler utegym, vandringsleder, spontanidrottsplatser och badplatser 
över hela kommunen samt konstgräsplaner, fritidsbanker och offentliga cykelpumpar i alla 
kransorter. 

Vi ser ett utökat behov av att möjliggöra etablering av servicetjänster och se till att 
trygghetsboenden, skolor och förskolor finns i alla kransorter. Den nya landsbygdsstrategin 
behöver införas och utvecklas, därför vill vi inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare, en 
kontaktperson och utredare i landsbygdsfrågor för hela kommunen. Vi behöver bli bättre på att 
beakta landsbygdens möjligheter och behov genom att göra landsbygdskonsekvensanalyser. 

Centerpartiet vill främja en ökad svensk livsmedelsproduktion och en förstärkt kommunal 
livsmedelsberedskap. Mat som serveras i kommunens regi ska upphandlas och tillagas av en 
mycket högre andel närproducerat råvaror, som producerats med omsorg. Skapa möjligheter för 
fler viltslakterier och gårdsförsäljning av lokalproducerade livsmedel, öl och vin direkt från 
producent till konsument. 

Centerpartiet vill arbeta för: 
• Främja byggande och tillväxt på landsbygden och bevara odlingsbar åkermark 
• Stärka den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft och öka den svenska 

matproduktionen och beredskapen genom att upphandla mer svenska och 
närproducerade matråvaror 

• Servicetjänster på landsbygd – Vård, skola, omsorg och säker infrastruktur 
• Samlingslokaler och mötesplatser för föreningsliv och enskilda i alla tätorter 
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FÖRETAGANDE 
Centerpartiet vill att fler företag ska etablera sig i kommunen för fler jobb och skatteintäkter och 
för att vi ska kunna behålla våra unga invånare i kommunen. De små och medelstora företagen och 
de som har en ny affärsidé behöver särskilt stöd från kommunen. Näringslivsenheten har i 
samarbete med företagarföreningar och företagarråd har tagit fram en företagarstrategi som ska 
genomföras. Kommunen ska leverera det företagen vill ha. Näringslivsenheten måste vara mer 
lättillgänglig för företagare och arbeta mer aktivt för att bygga nätverk mellan företagarna. 

Företag på landsbygden måste stöttas mer och särskilt turism- och besöksverksamheten i 
samarbete med Leader Mälardalen och Fjärdhundraland. Marknadsföringen av Enköping som 
besöksmål för turister måste utvecklas. Det är inte bara våra fina parker och Trädgårdsdagen, som 
kan få växa, utan även andra mål som Vattenparken, hantverksföretag, gårdsbutiker och alla våra 
fornminnen, hällristningar och vår vackra natur ihop med historiska kändisar som J-P Johansson 
och Dr Westerlund som behöver lyftas upp. Ett sätt att möjliggöra det är att det finns tillräckligt 
med övernattningsmöjligheter i kommunen, ytterligare hotellrum och andra former av logi. 
Digitaliseringen i kommunen behöver utvecklas med högre grad av E-tjänster för förenklade 
kontakter åt alla håll. 

Bland annat måste tillsynsavgifter för exempelvis företag och större lantbruk göras mer rättvisa. 
Rättviksmodellen, som innebär att rådgivning sker före tillsyn och att avgifter tas ut i efterhand, 
ska vara en förebild. Snabbare besked vid tillståndsprövningar och möjlighet att följa sitt ärende 
digitalt. En tydlig kontaktväg in i kommunen för företag, med minskad byråkrati, ökad rådgivning 
och ökad tillgänglighet – prata direkt med din handläggare om ditt ärende. Gör LOU mer 
tillgängligt i mindre tuggor för små företag och skapa kultur avtalsuppföljning. 

Centerpartiet vill arbeta för: 
• Ökade möjligheter att etablera, driva och utveckla företag i hela kommunen 
• Enklare och tydligare vägar in i kommunen 
• Utveckla turism- och besöksnäringen i hela kommunen 
• Utveckla kommunens rådgivande service och införa efterdebitering 

MILJÖ 
Centerpartiet anser att Enköpings kommun måste göra allt vad som står i dess makt för att bidra 
till ett hållbart samhälle och en bra miljö. Det är viktigt att kommunen följer de riktlinjer för 
upphandlingar, som finns och ställer krav på produktionen. Ett tydligt exempel där det offentliga 
kan göra betydligt mer är att köpa in återbrukade möbler och inredning. Fler och bättre 
återvinningsstationer runt om i kommunen behövs. Kommunens använda möbler och inredning 
ska kunna återanvändas via en central lagringsplats. Kommunen behöver också upplåta mark för 
odlingslotter i stan. 

Det är också viktigt att kommunen är ett föredöme i utvecklingen genom att göra miljövänliga 
resor, använda hållbara material och vara rädd om resurserna. Teknik som använder lite vatten och 
energi ska installeras vid nybyggnation av kommunala lokaler och hållbara byggmaterial användas. 
Arbetet inom Viable City projektet ska prioriteras och målet ska vara att Enköping blir 
klimatneutralt år 2030. 

Kommunens många olika parter och naturområden ska utvecklas och den biologiska mångfalden 
stärkas. Ett naturrum som beskriver naturförhållanden i kommunen behöver inrättas i 
Hjälstaviken. Vi vill att Enköping ska bli en grön kommun. 

Vi vill jobba för att hela Enköpings kommun blir klimatneutralt, i första hand inom de verksamheter 
som kommunen rår över och i andra hand underlätta för våra medborgare att göra omställningen – 
Det ska vara lätt att göra rätt. Vi vill hålla fortsatt fokus på energiomställning och effektiviseringar i 
kommunala samhällsfastigheter, bland annat genom att installera solceller på nya fastigheter. 

Centerpartiet vill arbeta för: 
• Prioritera arbetet inom Viable City projektet med målsättningen om ett klimatneutralt 

Enköping år 2030 
• Stärka den biologiska mångfalden i kommunens park- och grönområden 
• Underlätta miljövänligt resande i samhällsplaneringen och vid kommunala resor 
• Bygga ut cykelinfrastrukturen i hela kommunen 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3 (7) 

SKOLA OCH UTBILDNING 
Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Alla elever har rätt till en bra 
utbildning, oavsett var i kommunen man bor, oavsett bakgrund eller kön. Utbildningen ska hålla 
hög kvalitet, från förskolan, ända upp till universitets- och forskningsnivå. Utbildning är en av 
grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. 

Centerpartiet vill att alla elever ska få möjlighet att ta del av den skolform och den undervisning de 
behöver och önskar. Varje skola måste därför skapa en tydlig profil. Efter grundskolan ska alla 
elever ha grundläggande kunskaper så att de uppnår behörighet till gymnasieskolan. Elever som 
behöver ökad stimulans ska få möjlighet att utvecklas och de som behöver stöd för att klara 
undervisningen ska få det. Därför behövs fler specialpedagoger och pedagogiska resurser i skolan. 
För att sprida goda erfarenheter och idéer är det kollegiala lärandet överlägset och forum för detta 
behöver upprättas. Elever måste må bra för att kunna prestera bra och elevhälsan behöver därför 
förstärkas och fler vuxna i olika yrken måste finnas i skolan. 

Gymnasieskolan ska vara anpassad efter varje individs behov och förutsättningar och övergången 
mellan grundskola och gymnasium måste ske smidigare. Kopplingen mellan gymnasieskolan och 
arbetsmarknaden måste utökas i syfte att hjälpa elever till rätt utbildningsväg. Studie- och 
yrkesvägledarnas roll behöver stärkas. Mer praktik måste kunna införas vid behov. Entreprenöriellt 
lärande gör att eleverna blir bättre på att ta ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta och 
ska införas mer i skolan. Möjligheten till ungt företagande ska finnas på alla gymnasieprogram. 

För att elever ska lyckas i skolan behövs bra och engagerade lärare. Enköping behöver fler lärare 
och för att fler ska vilja arbeta som lärare måste vi höja yrkets status. Vi vill därför se tydliga 
karriärvägar, högre lön till bra lärare, kompetensutvecklingsgaranti och mer tid i klassrummet med 
eleverna. Ett exempel är partnerlärarskap, vilket innbär att man har större grupper men också flera 
lärare och klassrum som ger en flexiblare undervisning och större tillgång till stöd. 

Vid nybyggnation av skollokaler ska de anpassas för lägerverksamhet och föreningsaktiviteter. Det 
vill säga att skolsalar ska vara enkelt tillgängliga med lås och larm samt godkända för övernattning 
och att slöjdsalar och mötesrum kan hyras ut till föreningar och grupper. Fritidsgårdar ska byggas i 
alla nya skolor, även för gymnasieelever och elever i behov av särskilt stöd. Ett utökat behov finns 
av privata alternativ och mer valfrihet och i alla kransorter. 

En väg in i kommunen för kommunmedlemmar som står långt från arbetsmarknaden och har 
passerat skolan är Jobbcentrum. Vi vill vidareutveckla och stärka Jobbcentrum, bland annat 
genom att utöka samverkan med skola och näringsliv med fler lärlingsjobb och praktikplatser. 

Centerpartiet vill arbeta för: 
• En högre andel elever som fullföljer grundskolan och gymnasiet 
• Ökad samverkan med andra aktörer, fler specialpedagoger, pedagogiska resurser och 

partnerlärarskap för mer stöd till elever. Det behövs fler lärare med specialpedagogisk 
kompetens i skolan, som kan se till att eleverna får det stöd de behöver 

• Stärkt samverkan mellan skola och näringsliv med lärlingsjobb och praktikplatser 
• Införa utbildning i entreprenörskap i gymnasieprogrammen 
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SOCIAL VÄLFÄRD OCH HÄLSA 
Centerpartiet vill att alla invånare i Enköping ska må bra och få den hjälp de behöver för att kunna 
ta ansvar för sin egen hälsa. Förebyggande hälsovård är viktig i livets alla skeden och 
folkhälsoperspektivet måste genomsyra hela samhället. Äldre personers erfarenheter och 
kunskaper ska tas tillvara bättre än nu och en del i det är mötesplatser med möjlighet att ta del av 
kulturarrangemang och nätverk för socialt umgänge. 

Personer med funktionsvariationer och äldre personer som inte klarar sig själva, ska få det stöd de 
behöver utifrån sitt behov och närstående ska få anhörigstöd och möjlighet till avlastning. 
Samhället ska vara tillgängligt för alla. Det ska finnas valfrihet i vården, privata eller kommunala 
tjänster och boenden ska erbjudas alla som behöver. Goda arbetsförhållanden inom vården är 
viktigt och det ska finnas karriär- och utvecklingsmöjligheter för kommunens vårdpersonal. 
Digitalisering av vissa moment inom vården kan frigöra resurser för mer angelägna arbetsuppgifter. 

Kommunen och polisen behöver samarbeta mer för att förebygga kriminalitet i unga år, genom 
bland annat medborgarlöften och samverkansavtal. BID (Business Improvement Districts) kan 
användas i vissa geografiska områden i kommunen. De som får försörjningsstöd behöver få hjälp 
att komma i arbete eller utbildning och kunna stå på egna ben. Även arbetet med ungas syn på sitt 
vuxenliv är viktigt – de måste känna hopp. Åtgärder inom vård, hälsa och social omsorg ger på sikt 
inte bara sociala, utan även ekonomiska, vinster för kommunen. 

Centerpartiet vill arbeta för: 
• Utökad valfrihet, förebyggande service och fler trygghetsboende för äldre i alla kransorter, 

både kommunala och privata 
• En ökad satsning på digital utveckling inom vård och omsorg i hela kommunen 
• Investeringar i föreningar och lokalsamhället med förebyggande dialog för en ökad 

integration 
• Förberedelseklasser för invandrarelever ska inrättas i fler skolor vid behov 

EKONOMI 
Centerpartiet vill fortsätta ta ansvar för kommunens ekonomi och fortsätta hålla höga resultatmål 
på en hållbar nivå. Det innebär ekonomisk stabilitet för framtiden och möjliggör kommunala 
investeringar. Kommuninvånarnas skatter behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd, men 
ska tas ut med måtta. På kort sikt har Enköpings kommun en ekonomi i balans, men för att kunna 
ha det på längre sikt behöver vi vidta åtgärder. Resultatmålet kan därför behöva kunna justeras 
och kommande investeringar för framtiden prioriteras. Här kan privata intressenter bidra. 

Formerna för styrning och uppföljning behöver ständigt utvecklas ihop med fortsatt införande av 
analyskultur och måluppföljning. Investerings- och internhyresmodellen behöver ses över liksom 
koncernens totala lokalkostnader. För att vi ska kunna planera en långsiktigt hållbar ekonomi 
behöver vi både 4-års verksamhetsplaner och en långsiktig ekonomisk plan som sträcker sig över 
en 10-årsperiod. Först då kan vi nå riktig hållbarhet i hur vi leder och hanterar den ökande 
tillväxten och de ökade behoven från våra innevånare – För hela Enköpings kommun. 

Centerpartiet vill arbeta för: 
• En god kommunal hushållning nu och en långsiktig plan för en ekonomi i balans 
• En utveckling av formerna för styrning och uppföljning 
• Högre prioritering av investeringar i vård, skola och omsorg 
• Våga prova nytt och stötta innovationsprojekt för att hitta nya smarta arbetssätt 
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TRYGGHET 
Även om Enköping till stor del är en trygg kommun till skillnad mot andra kommuner i nationell 
jämförelse, behöver vi ändock förebyggande säkerställa tryggheten i hela Enköping – Du ska kunna 
leva utan att vara rädd för att bli utsatt för brott, oavsett var du bor. Polisen ska vara närvarande, 
tillgänglig och synlig. För oss innebär trygghet att du kan somna utan att vara orolig för inbrott, låta 
barnen gå till skolan utan oro för mobbning och andra övergrepp – eller gå och handla utan rädsla 
för att bli rånad. Det handlar givetvis också om att kvinnor ska kunna känna samma trygghet som 
män, tryggheten ska gälla oavsett vem du är. Du ska veta att samhället står på din sida. De män 
som utsätter kvinnor för sexuella övergrepp och kränkningar ska straffas hårdare och kvinnor ska 
kunna känna sig trygga i att få det skydd de behöver för att kunna lämna en skadlig relation. 

Vi vill att kommunen ska ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Bland annat när 
det gäller att jobba förebyggande och när det gäller attityden till brott. Även tidiga sociala insatser 
mot dem som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk är viktiga. Polisen måste vara 
närvarande och sambandet mellan socialtjänst, skola och polis måste byggas starkare, så att 
ungdomar och barn på glid fångas upp tidigare och skiljs från destruktiva miljöer. Det är också 
viktigt med ordentliga satsningar på jobb och fritidsaktiviteter, eftersom vi vet att det bidrar till 
färre sociala problem. Vi vill därför se ökad samverkan mellan kommunen, civilsamhälle och 
näringsliv för att erbjuda en värdefull fritid och en tillgänglig arbetsmarknad för unga. Även stödet 
till barn och ungdomar med psykisk ohälsa behöver stärkas för att ge ungdomar framtidshopp. 

Vi tycker det är viktigt att det läggs mer kraft på levande, trygga och attraktiva miljöer där 
människor bor och jobbar. För att antalet brott ska minska och tryggheten öka, behöver vi 
investera förebyggande i trygg och tillgänglig infrastruktur. Ett exempel är att öka belysningen och 
minska antalet buskar och träd på mörka och skymda platser. I Falkenberg har en modell haft 
stora framgångar i bostadsområdet Falkagård. Vi vill att Falkenbergsmodellen undersöks och på 
sikt kanske kan används i Enköping. 

Ingen, absolut ingen, ska behöva vara rädd för någon som man är, eller har varit, tillsammans med. 
Men våld i nära relationer är ett akut, brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av 
våra största jämställdhetsfrågor. Det är oacceptabelt att tusentals kvinnor inte kan känna sig 
trygga i sina egna hem. Många som befinner sig i skadliga relationer hör av sig till tjej- och 
kvinnojourerna och en del av dessa går på knäna. Man ska aldrig känna att man inte får den hjälp 
man behöver för att lämna en våldsam relation och därför vill vi öka satsningarna på tjej- och 
kvinnojourer i Enköping. 

Centerpartiet vill arbeta för: 
• Vi vill att kommunen ska ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet 
• Vi vill att Falkenbergsmodellen undersöks och på sikt kanske kan används i Enköping 
• Öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer och återinföra tjejjouren i Enköping 
• Investera förebyggande i trygg och tillgänglig infrastruktur för ökad trygghet i det 

offentliga rummet 
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FRITID, KULTUR OCH INTEGRATION 
Centerpartiet vill bygga vidare på Enköpings fantastiska förutsättningar och engagemang som 
finns inom förenings- och kulturliv, idrottsverksamhet och besöksnäringen. Särskilt viktigt är det 
att barn, unga och äldre får uppleva kultur i olika former och får möjlighet till eget skapande. Men 
det behövs för alla kategorier kommuninvånare. Personer som har någon funktionsnedsättning har 
ofta svårare att exempelvis testa en ny idrott. Det beror på att det kan behövas speciell utrustning 
som är dyr. Därför vill vi att det ska finnas ett fritidsbanker på fler platser i kommunen där man kan 
låna utrustning för att testa om man tycker idrotten är kul. 

Det är viktigt att kultur, idrott och föreningar finns tillgängligt för alla, var man än bor i kommunen 
och dessa delar i samhället har ett stort egenvärde. Civilsamhället, med föreningsliv, folkbildning 
och kultur, är viktigt för att säkra demokratin, människors möjligheter att påverka sin vardag och 
skapa ett starkt samhälle. Därför behövs anläggningar och samlingslokaler över hela kommunen, 
både i stan och på landsbygden för föreningslivets behov, för idrott och kultur i olika former. Det 
kommunala stödet till bygdegårdarna ska ökas till minst den nivå som gällde fram till 2019. 
Bokbussen behöver köra dit invånare bor och kan besöka den och det nedlagda biblioteket i 
Grillby ska öppnas igen. 

Vi vill att det ska satsas lika mycket på tjejers och killars idrottande. Därför vill vi att det tas fram 
mer fakta om hur det ser ut inom olika idrotter i kommunen, så att man kan hitta rätt lösningar. 
Dessutom vill vi att reglerna för sponsring av idrottsföreningar förändras och blir jämlik. Vi vill 
också att e-sport ska få samma stöd från samhället som övrig idrott. E-sport blir allt populärare 
och vi vill att det ska göras tillgängligt för fler. 

I Enköping behövs ett föreningarnas Hus för att föreningar ska kunna bedriva sin verksamhet på 
ett bra sätt. De fina kultur- och naturmiljöer vi har i kommunen ska bevaras för framtiden, som 
fornminnen, gamla byggnader och naturområden. Men det ska göras med förnuft – det får inte in 
absurdum hindra en utveckling av samhället. För att på bästa sätt arbeta med frågor om fritid, 
kultur och föreningsliv vill vi ha två separata nämnder – fritidsnämnd och kulturnämnd. 

Människor som är på flykt och som invandrat till Sverige behöver snabbt få en chans att bli en del 
av vårt samhälle. Det tar alldeles för lång tid i dag och vi måste bli bättre på att tillvarata 
erfarenheter och kompetenser och få dem att hitta sin rätta plats i vår kommun, både i yrkeslivet 
och civilsamhället i övrigt. För att integrationen ska fungera behöver man snabbt lära sig svenska 
och få en chans att börja jobba. Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) är inte tillräckligt bra och 
måste höjas. Föreningslivet och civilsamhället kan vara väldigt viktiga för den som är ny i Sverige. 
Där finns nätverk, kontakter och jobbmöjligheter. Vi vill stärka civilsamhällets roll för integrationen 
och vill bland annat undersöka hur stöd till civilsamhället kan blir mer långsiktigt. 

Centerpartiet vill arbeta för: 
• En återöppning av den nedlagda biblioteksfilialen i Grillby, till exempel genom att 

anpassa den gamla tillgängliga skolbyggnaden med ett bibliotek i bottenplan och 
möteslokaler för föreningar på övervåningen 

• Vi vill att det ska satsas lika mycket på tjejers och killars idrottande 
• Vi vill stärka civilsamhällets roll för integrationen och vill bland annat undersöka hur stöd 

till civilsamhället kan blir mer långsiktigt 
• Öppna fler fritidsbanker i kransorterna 
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TILLVÄXT OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 
Centerpartiet vill att Enköping ska fortsätta växa. Både i stan och på landsbygd och i de stadsnära 
områdena. För att möta den ökade inflyttningen behövs fler jobb, fler företag, fler bostäder och en 
hållbar tillväxt i hela kommunen. Den kommunala hanteringen av bygglov och planärenden ska gå 
från regelstyrning och kontroll till dialog och uppföljning och digitaliseras mer. 

Samhällsbyggnadsprocessen måste hänga ihop på ett tydligare sätt, så att de som söker kontakt 
med kommunen ska få samma besked oavsett vilken avdelning de möter. Offentliga data ska vara 
öppna och fritt tillgängliga, förutom integritetskänsliga uppgifter. Då kan de som söker information 
spara tid och bättre anpassa sin verksamhet efter kommunens. Kommunala möten där beslut 
fattas ska vara öppna för allmänheten. 

All offentlig byggnation behöver planeras långsiktigt och investeringar göras förebyggande. Detta 
för att få en trygg och tillgänglig infrastruktur och service. Det behövs, och kommer att behövas, 
bostäder, både i stan och på landsbygden. Planeringen måste ligga steget före inflyttningen så att 
kommunen kan växa i en lagom hastighet, servicen måste hinna med i samma takt. Olika former av 
boende ska blandas i bostadsområden och nya former av boende ska skapas för att underlätta 
integrering i samhället. För att kunna växa hållbart måste vi utveckla vår kompetens att planera 
stadsdelar och områden i större skala. Det vi lär oss i projektet Myran ska användas i planering av 
nya stadsdelar som, Annelund, men även när vi ser över befintliga stadsdelar som Lillsidan och 
Bredsand. 

Varje invånare ska ha närhet till grönska. Vi vill se 3-30-300-regeln som norm för att alla boende i 
kommunen ska ha nära till träd och grönområden. Det innebär att alla ska kunna se minst tre träd 
från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, stadskvarter ska täckas av minst 30 procent träd, och 
invånarna i städerna ska ha som längst 300 meter till ett grönområde. 

Staden och landsbygdens tak bör oftare kläs med solceller, planteringar eller gröna takterrasser. 
Alla nya offentliga byggnader bör planeras för att bättre kunna bidra till kommunens lokala 
elproduktion, dagvattenhantering och ekosystemtjänster. Vi vill se en ökad biologisk mångfald i 
stadsmiljön och vi vill också se över detaljplaneinstrumentet för att ta hänsyn till möjligheten att 
bygga tätare, högre och i trä. Centerpartiet vill se att cykling prioriteras i infrastrukturplaneringen, 
som eget trafikslag. Alla nya vägar ska byggas med en tydlig planering för cykel. Vi måste också 
snabba på arbetet för att skapa ett sammanhängande cykelvägnät i kommunen. 

Centerpartiet vill arbeta för: 
• Byggande och inflyttning ska gå hand i hand, men kommunen måste ligga steget före i 

planeringen 
• 3-30-300-regeln som norm för att alla boende i kommunen ska ha nära till träd och 

grönområden 
• Skapa nya former av boende och blanda olika boendeformer i bostadsområdena 
• Detaljplaner som tar möjliggör ökad biologisk mångfald och tar hänsyn till att kunna 

bygga tätare, högre och i trä 


