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Centerpartiet vill:

att Agenda 2030 ska genomsyra alla beslut. 

att barnkonventionen ska vara levande i alla nivåer i 
kommunen. 

utveckla tidiga dialoger med olika grupper – nationella 
minoriteter, pensionärsrådet, rådet för personer med 
funktionsnedsättning med fl era. 

utveckla arbetet med det fi nska förvaltningsområdet.  

fortsätta utveckla infl ytandet genom fl er kommundels-
nämnder.  

att kommunen inleder fl er internationella 
samarbeten, till exempel genom ICLD. 

Vi vill ge KRAFT åt varje människa. Grunden i vår politik 
är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på männ-
iskors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin 
egen framtid. Det är så vi tillsammans får människor och 
hela kommunen att växa. Det är så vi vill vara med och 
styra Västerås. 

Vi går till val som ett självständigt, liberalt och grönt alter-
nativ för samarbete i mitten av svensk politik. Med fötterna 
fast förankrade i jorden, både på landsbygden och i sta-
den. 
     Den liberala demokratin utmanas idag från fl era olika 
håll av mer auktoritära krafter. Därför måste demokratin 
ständigt hållas levande på alla nivåer i samhället. När de-
mokratin hotas är det också ett hot mot människors frihet 
att styra över sina liv och mot freden i världen. 

Scanna mig!

HÅLLBARA TRANSPORTER FÖR  

MILJÖNS BÄSTA



HÅLLBARA TRANSPORTER FÖR  

MILJÖNS BÄSTA



verka för att Västerås fl ygplats blir en testbädd för ut-
veckling av klimatsmart fl yg och autonoma fl ygplatser. 

arbeta aktivt för att Västerås fl ygplats blir en bered-
skapsfl ygplats. 

färdigställa cykelvägarna till Tidö-Lindö och Tortuna 
snarast och fortsätta bygga ut cykelvägar på lands-
bygden.

ta fram en plan för snabbcykelstråk.

underlätta för cykel som färdmedel i all stadsplanering.

omgående låta CSN-berättigade studenter resa till 
rabatterat pris inom kollektivtrafi ken.

låta personer med barn i barnvagn resa avgiftsfritt 
inom kollektivtrafi ken.

utreda möjligheten till en avgiftsfri kollektivtrafi k.

arbeta för att vägar BK4 säkras för bättre bärighet som 
möjliggör tyngre och färre transporter. 

verka för en spårbunden eller BRT ringlinje runt 
Västerås med anslutning till tågstopp för enklare 
pendling i framtiden.

att kommunen i samarbete med Trafi kverket, med ut-
gångspunkt från barnkonventionen, gör Rv56/665 säker 
för oskyddade trafi kanter, barn, boende och pendlare 
som dagligen måste korsa vägen.

utreda möjligheten att införa ”hop on - hop off ” bussar 
i centrala Västerås.

arbeta för en kollektivtrafi kringlinje Västerås – 
Skultuna – Tillberga.

att tågen stannar i Tillberga och Dingtuna, 
samt utbyggd kollektivtrafi k på 
landsbygderna i hela kommunen.

Scanna mig!

Centerpartiet vill:

förverkliga tågstoppet på Finnslätten för att underlätta 
tågpendling mellan Stockholm och Västerås. 

ersätta den upphandlade skolskjutsen så långt som 
möjligt med kollektivtrafik genom nya sträckningar som 
täcker in hela kommunen.

förbättra kollektivtrafiken genom en ny tvärgående 
bussförbindelse t ex Viksäng - Finnslätten - Erikslund - 
Hacksta.

arbeta för att hålla så låga biljettpriser som möjligt i 
kollektivtrafiken, återinföra bussbiljett med 3-timmars 
övergång, att taxan för färdtjänst harmoniseras med 
busstaxan och att personer i asylprocess eller som har 
uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan er-
bjudas kostnadsfria resor med kollektivtrafiken. 

ta fram en långsiktig sammanhållen trafikplan för alla 
transportslag. 

verka för att bokning och betalning av de olika trans-
portslagen är sammankopplad och användarvänlig. 

arbeta för att sjöfarten får rättvisa villkor och att en 
ny Hjulstabro blir verklighet. 

att kommunen fortsätter investera i hållbara mobilitets-
lösningar där människor och varor transporteras på det 
mest klimatsmarta sättet. 

I framtidens Västerås rör sig barn och vuxna, varor och 
information snabbt, tryggt och tillgängligt, till, från och 
inom hela kommunen. Alla transportslag, på mark, räls, 
vatten och luft, samverkar digitalt i ett smidigt flöde. Det 
är enkelt att göra medvetna val samtidigt som lokal och 
hållbar energi nyttjas till alla transporter. 
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Centerpartiet vill:
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Centerpartiet vill:

att Västerås stad jobbar aktivt med livsmedelsstrategin och 
för att stimulera en ökad lokal produktion av livsmedel, biogas 
och grön energi. 

att kriterierna för prioriteringen vid inköp av mat ska ändras 
till att i första hand handla svenskproducerade livsmedel och 
underlätta upphandlingen av lokala leverantörer genom 
samordnad varudistribution. 

värna den produktiva åkermarken. 

ta fram en strategi för att fler fastigheter frivilligt kan ansluta 
till vatten- och avloppsnätet. 

fortsätta bygga ut bredband i hela kommunen. 

att Västerås stad jobbar aktivt med landsbygdsutveckling 
bland annat genom Leader. 

utveckla besöksnäringen bland annat med gårdsförsäljning. 

landsbygdssäkra kommunala beslut.

förstärka landsbygdskompetensen inom stadens förvaltningar
samt införa en landsbygdsenhet.

att Västerås stad låter bygdegårdarna ingå i mötesplats-
arbetet för äldre. 

att tågen stannar i Tillberga och Dingtuna samt utbyggd 
kollektivtrafik på landsbygderna i hela kommunen genom mer 
anropsstyrd trafik och att skolskjutsen så långt som möjligt 
ersätts med kollektivtrafik på nya linjesträckningar som täcker 
in hela kommunen.

bygga en gång- och cykelväg till Tortuna och färdigställa gång- 
och cykelvägen till Tidö-Lindö under mandatperioden. 

Hela Västerås ska växa och utvecklas. Människor ska ha lik-
värdiga förutsättningar att leva och förverkliga sina drömmar 
oavsett var man bor i kommunen. Då behövs kollektivtrafik, 
cykelvägar, förskolor, skolor, äldreboenden och ett aktivt för-
eningsliv även på landsbygden. 

FÖR LANDSBYGDENS 

BÄSTA

Scanna mig!
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Centerpartiet vill:

värna valfriheten och rätten att välja pedagogisk omsorg, 
förskola och skola. 

arbeta aktivt för att minska segregeringen i skolor och för-
skolor. 

fortsätta höja resurserna till förskola och skola för att kunna 
locka och behålla skickliga pedagoger, lärare och skolledare.

underlätta möjligheterna att kombinera arbete och studier 
till bland annat barnskötare, förskollärare, lärare, special-
lärare, specialpedagog och lärare i fritidshem. 

förbättra processerna för att bygga förskolor och skolor i tid.

utreda om alla skolfastigheter ska läggas i ett eget bolag. 

att förskolors och skolors inomhus- och utomhusmiljöer ska 
utgå från universell utformning för att säkerställa att alla 
barn, elever och personal kan vara full ut delaktiga. 

utveckla  förskole- och skolors pedagogiska utemiljöer 
med odling, träd, ökad biologisk mångfald och andra eko-
systemtjänster. 

att skolan ska vara en trygg plats fri från kränkningar och 
mobbning.

att Västerås stad arbetar aktivt med att stärka elevhälsan. 

att fortsätta arbeta aktivt mot hedersrelaterat våld 
och förtryck och könsstympning. 

anställa fl er yrkeskategorier i skolverksam-
heten som socialpedagoger, beteende-
vetare, stödpedagoger, logopeder och 
fysioterapeuter. 

Det livslånga lärandet startar redan hos det lilla barnet. Vi vill 
göra allt för att barn och elever ska lyckas i livet och få ut-
vecklas efter sina förutsättningar till trygga och självständiga 
individer. Som går ut från gymnasiet och vidare till studier, 
arbete och egen försörjning. 

Scanna mig!

EN SKOLA FÖR ELEVENS EN SKOLA FÖR ELEVENS EN SKOLA FÖR ELEVENS 
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Centerpartiet vill:

planera för ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster, inget 
konstgräs i rondeller. 

sänka hastigheten till 30 km/timme på fler områden där gång- 
och cykeltrafiken lämnas företräde. 

fortsätta utveckla fler platser för fritidsfartyg för boende.

ta fram en handlingsplan för bredband, kommunalt vatten och 
avlopp och  laddinfrastruktur i hela kommunen.

planera in ytor för spontanidrott och odlingslotter i bostads-
områden.

samordna samhällsfastigheter, exempelvis förskolor och
äldreboende.

att samtliga lekplatser i hela kommunen besiktas varje år.

ta fram en lokal färdplan för klimatneutralt byggande i Västerås 
med inspiration från Malmömodellen.

stärka jämställdhetsintegreringen i samhällsplaneringen och den 
fysiska stadsplaneringen.

att Västerås ska bli känt som landets mest tillgängliga kommunen. 

värna produktiv åkermark.

utveckla kommun- och stadsdelscentra som exempelvis Bäckby 
torg.

att ägardirektiven i Västerås kommunala bolag återspeglar gemen-
samma mål i hållbarhetsarbetet.

att kommunala bolag som hanterar samhällsviktig infrastruktur ska 
fortsätta vara i kommunal ägo.

öka självförsörjningsgraden genom att utveckla stadsnära odling i 
bostadsområden och på ledig mark, kommersiellt eller i kollektiv.

Alla behöver någonstans att bo. Trångboddhet och bostads-
brist finns i stora delar av Sverige, även i Västerås. Många 
vill bo och leva i hela kommunen. Vi har ett ansvar att bygga 
kommunen hållbar där människor kan förverkliga sina 
drömmar oavsett storlek på plånboken.

SAMHÄLLSPLANERING 
OCH BYGGNATION FÖR  

VÄSTERÅS BÄSTA

Scanna mig!



Centerpartiet vill:

planera för ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster, inget 
konstgräs i rondeller. 

sänka hastigheten till 30 km/timme på fler områden där gång- 
och cykeltrafiken lämnas företräde. 

fortsätta utveckla fler platser för fritidsfartyg för boende.

ta fram en handlingsplan för bredband, kommunalt vatten och 
avlopp och  laddinfrastruktur i hela kommunen.

planera in ytor för spontanidrott och odlingslotter i bostads-
områden.

samordna samhällsfastigheter, exempelvis förskolor och
äldreboende.

att samtliga lekplatser i hela kommunen besiktas varje år.

ta fram en lokal färdplan för klimatneutralt byggande i Västerås 
med inspiration från Malmömodellen.

stärka jämställdhetsintegreringen i samhällsplaneringen och den 
fysiska stadsplaneringen.

att Västerås ska bli känt som landets mest tillgängliga kommunen. 

värna produktiv åkermark.

utveckla kommun- och stadsdelscentra som exempelvis Bäckby 
torg.

att ägardirektiven i Västerås kommunala bolag återspeglar gemen-
samma mål i hållbarhetsarbetet.

att kommunala bolag som hanterar samhällsviktig infrastruktur ska 
fortsätta vara i kommunal ägo.

öka självförsörjningsgraden genom att utveckla stadsnära odling i 
bostadsområden och på ledig mark, kommersiellt eller i kollektiv.

Alla behöver någonstans att bo. Trångboddhet och bostads-
brist finns i stora delar av Sverige, även i Västerås. Många 
vill bo och leva i hela kommunen. Vi har ett ansvar att bygga 
kommunen hållbar där människor kan förverkliga sina 
drömmar oavsett storlek på plånboken.

SAMHÄLLSPLANERING 
OCH BYGGNATION FÖR  

VÄSTERÅS BÄSTA

Scanna mig!



Centerpartiet vill:

att de som jobbar i äldreomsorgen ska ha tillräckliga 
kunskaper i svenska, samtidigt som fl erspråkighet är en 
tillgång.

underlätta den digitala utvecklingen med bland annat 
välfärdsteknik inom vård och omsorg.

fortsätta utveckla samverkan med regionen kring Nära 
vård och fast läkarkontakt.

höja ersättningen för hemtjänst på landsbygden.

öka användningen av terapihundar, hästar och andra 
djur.

öka kompetensen kring demenssjukdomar.

bygga boenden för äldre i hela kommunen.

att samma valfrihet inom hemtjänsten måste gälla alla, 
såväl i staden som på landsbygden.

att kommunen tillsvidareanställer fl er yrkesgrupper än 
undersköterskor inom äldreomsorgen.

att hemtjänstens zonindelning helt görs om för en 
rättvis valfrihet för kunder i staden såväl som på lands-
bygden och för lika villkor för aktörer/leverantörer av 
hemtjänst.

stärka samhällets insats för att öka 
möjligheten att lära den nya tekniken 
och för att möta dem som står 
utanför digitaliseringen.

Äldre ska ha möjlighet till god vård och omsorg. När du 
blir gammal ska du ha samma rätt att själv bestämma 
över din välfärd som när du var yngre. Vi vill att val-
friheten är lika stor i äldreomsorgen som inom skolan 
och barnomsorgen.

Scanna mig!

FÖR DE ÄLDRES 

BÄSTA
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FÖR DE ÄLDRES 

BÄSTA



Centerpartiet vill:

förtydliga riktlinjerna kring LSS personlig assistans som 
säkerställer att lagen följs. 

öka andelen stödpedagoger inom daglig verksamhet 
och på boenden. 

öka fokus på människors hälsa och aktivitet, särskilt på 
boenden och inom daglig verksamhet. 

öka möjligheten till nya boendeformer som ökar 
infl ytande för personer som har rätt till LSS-boenden. 

ha ett tydligare fokus på arbete för personer med funk-
tionsnedsättningar, till exempel genom att införa Gävle-
modellen, att 1,5 procent av kommunens tjänster går till 
personer med någon form av funktionsnedsättning.

ta fram en modell för att växla resurser från daglig 
verksamhet till resursjobb så fl er kan komma i arbete.

Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Det är 
en viktig demokratifråga. En funktionsnedsättning ska 
inte vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, 
jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. 
Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om 
man har en funktionsnedsättning har man rätt till hjälp 
och det stöd man behöver, anpassat efter den unika 
situation som gäller för varje människa.

Scanna mig!

ETT SAMHÄLLE SOM ÄR  

TRYGGT OCH 
TILLGÄNGLIGT 

FÖR ALLA



Centerpartiet vill:

förtydliga riktlinjerna kring LSS personlig assistans som 
säkerställer att lagen följs. 

öka andelen stödpedagoger inom daglig verksamhet 
och på boenden. 

öka fokus på människors hälsa och aktivitet, särskilt på 
boenden och inom daglig verksamhet. 

öka möjligheten till nya boendeformer som ökar 
infl ytande för personer som har rätt till LSS-boenden. 

ha ett tydligare fokus på arbete för personer med funk-
tionsnedsättningar, till exempel genom att införa Gävle-
modellen, att 1,5 procent av kommunens tjänster går till 
personer med någon form av funktionsnedsättning.

ta fram en modell för att växla resurser från daglig 
verksamhet till resursjobb så fl er kan komma i arbete.

Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Det är 
en viktig demokratifråga. En funktionsnedsättning ska 
inte vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, 
jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. 
Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om 
man har en funktionsnedsättning har man rätt till hjälp 
och det stöd man behöver, anpassat efter den unika 
situation som gäller för varje människa.

Scanna mig!

ETT SAMHÄLLE SOM ÄR  

TRYGGT OCH 
TILLGÄNGLIGT 

FÖR ALLA



Centerpartiet vill:

fortsätta kompetensutveckla kommunens 
personal om HBTQI+-frågor.

Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rät-
tigheter som människor som älskar personer av motsatt 
kön. Samma rättigheter ska gälla människor som identi-
fi erar sig som något annat än kille eller tjej. Fortfarande 
utsätts många HBTQI+-personer för diskriminering, våld 
och hatbrott, vilket leder till att många mår dåligt, blir 
deprimerade och i värsta fall begår självmord. 

Familjer kan se olika ut. Det fi nns familjer med enbart en 
mamma eller en pappa. Det fi nns familjer med två mam-
mor eller två pappor, eller både och. Därför tycker vi att 
det är viktigt att det fi nns kunskap om hur olika familjer 
fungerar vid föräldrautbildningar. 
HBTQI+-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter i 
off entlig verksamhet. Inom äldrevården är dock hetero-
normen vanlig. Det förutsätts att en äldre person är 
heterosexuell men det ska vara lika självklart att kunna 
dela sitt äldreboende med en samkönad partner. 
Vi vill att all personal inom äldrevården ska utbildas i 
HBTQI+ frågor. Alla ska känna sig välkomna hos vård- 
och omsorgsutförarna.
Centerpartiet har de senaste åren bidragit till att öka 
HBTQI+-kompetensen på grundskolor och gymnasiet. 
Även om det har blivit bättre fi nns det mycket kvar att 
göra. 

Scanna mig!

ETT SAMHÄLLE SOM ÄR  

JÄMSTÄLLT 
FÖR HBTQI+



Centerpartiet vill:

fortsätta kompetensutveckla kommunens 
personal om HBTQI+-frågor.

Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rät-
tigheter som människor som älskar personer av motsatt 
kön. Samma rättigheter ska gälla människor som identi-
fi erar sig som något annat än kille eller tjej. Fortfarande 
utsätts många HBTQI+-personer för diskriminering, våld 
och hatbrott, vilket leder till att många mår dåligt, blir 
deprimerade och i värsta fall begår självmord. 

Familjer kan se olika ut. Det fi nns familjer med enbart en 
mamma eller en pappa. Det fi nns familjer med två mam-
mor eller två pappor, eller både och. Därför tycker vi att 
det är viktigt att det fi nns kunskap om hur olika familjer 
fungerar vid föräldrautbildningar. 
HBTQI+-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter i 
off entlig verksamhet. Inom äldrevården är dock hetero-
normen vanlig. Det förutsätts att en äldre person är 
heterosexuell men det ska vara lika självklart att kunna 
dela sitt äldreboende med en samkönad partner. 
Vi vill att all personal inom äldrevården ska utbildas i 
HBTQI+ frågor. Alla ska känna sig välkomna hos vård- 
och omsorgsutförarna.
Centerpartiet har de senaste åren bidragit till att öka 
HBTQI+-kompetensen på grundskolor och gymnasiet. 
Även om det har blivit bättre fi nns det mycket kvar att 
göra. 

Scanna mig!

ETT SAMHÄLLE SOM ÄR  

JÄMSTÄLLT 
FÖR HBTQI+

Centerpartiet vill:

minska långtidsarbetslösheten genom tydligare fokus 
på jobb i samverkan med företag som behöver anställa.  

göra det lättare att validera och synliggöra kompetenser 
där formell utbildning  saknas.  

utreda möjligheten att 1,5 % av kommunens totala an-
tal tjänster går till personer med någon form av funk-
tionsnedsättning.  

införa Boråsmodellen fullt ut, det vill säga fl ytta över 
ansvaret för försörjningsstödet från Individ- och familje-
nämnden till den nämnd som ansvarar för arbetsmark-
nad och har kontakter med företag och andra 
arbetsgivare.  

minska antalet personer i behov av 
försörjningsstöd. 

öka antalet välfärdsjobb. 

Västerås har en hög andel människor i långtidsarbets-
löshet. Samtidigt som företagen har behov av att anstäl-
la är det svårt att hitta personer med rätt kompetens. 
Ska Västerås fortsätta ha en stark utveckling så måste 
andelen personer i utanförskap minska. Fler personer 
måste ha ett arbete att gå till.  

För att lyckas behövs ett fl exiblare utbildningssystem och 
en fl exiblare arbetsmarknad. Bland de arbetslösa idag 
fi nns ungdomar som har haft svårt att klara av skolan. 
Människor som har en utbildning men i ett yrke med be-
gränsade jobbmöjligheter och människor som på grund av 
sjukdom inte längre klarar av att jobba med det man en 
gång utbildade sig till, och de som har kommit till Sverige i 
vuxen ålder med eller utan utbildning och arbetslivserfar-
enhet.   

Scanna mig!



Centerpartiet vill:

minska långtidsarbetslösheten genom tydligare fokus 
på jobb i samverkan med företag som behöver anställa.  

göra det lättare att validera och synliggöra kompetenser 
där formell utbildning  saknas.  

utreda möjligheten att 1,5 % av kommunens totala an-
tal tjänster går till personer med någon form av funk-
tionsnedsättning.  

införa Boråsmodellen fullt ut, det vill säga fl ytta över 
ansvaret för försörjningsstödet från Individ- och familje-
nämnden till den nämnd som ansvarar för arbetsmark-
nad och har kontakter med företag och andra 
arbetsgivare.  

minska antalet personer i behov av 
försörjningsstöd. 

öka antalet välfärdsjobb. 

Västerås har en hög andel människor i långtidsarbets-
löshet. Samtidigt som företagen har behov av att anstäl-
la är det svårt att hitta personer med rätt kompetens. 
Ska Västerås fortsätta ha en stark utveckling så måste 
andelen personer i utanförskap minska. Fler personer 
måste ha ett arbete att gå till.  

För att lyckas behövs ett fl exiblare utbildningssystem och 
en fl exiblare arbetsmarknad. Bland de arbetslösa idag 
fi nns ungdomar som har haft svårt att klara av skolan. 
Människor som har en utbildning men i ett yrke med be-
gränsade jobbmöjligheter och människor som på grund av 
sjukdom inte längre klarar av att jobba med det man en 
gång utbildade sig till, och de som har kommit till Sverige i 
vuxen ålder med eller utan utbildning och arbetslivserfar-
enhet.   

Scanna mig!

  
FÖR ARBETSMARKNADENS

BÄSTA



Centerpartiet vill:

minska långtidsarbetslösheten genom tydligare fokus 
på jobb i samverkan med företag som behöver anställa.  

göra det lättare att validera och synliggöra kompetenser 
där formell utbildning  saknas.  

utreda möjligheten att 1,5 % av kommunens totala an-
tal tjänster går till personer med någon form av funk-
tionsnedsättning.  

införa Boråsmodellen fullt ut, det vill säga fl ytta över 
ansvaret för försörjningsstödet från Individ- och familje-
nämnden till den nämnd som ansvarar för arbetsmark-
nad och har kontakter med företag och andra 
arbetsgivare.  

minska antalet personer i behov av 
försörjningsstöd. 

öka antalet välfärdsjobb. 

Västerås har en hög andel människor i långtidsarbets-
löshet. Samtidigt som företagen har behov av att anstäl-
la är det svårt att hitta personer med rätt kompetens. 
Ska Västerås fortsätta ha en stark utveckling så måste 
andelen personer i utanförskap minska. Fler personer 
måste ha ett arbete att gå till.  

För att lyckas behövs ett fl exiblare utbildningssystem och 
en fl exiblare arbetsmarknad. Bland de arbetslösa idag 
fi nns ungdomar som har haft svårt att klara av skolan. 
Människor som har en utbildning men i ett yrke med be-
gränsade jobbmöjligheter och människor som på grund av 
sjukdom inte längre klarar av att jobba med det man en 
gång utbildade sig till, och de som har kommit till Sverige i 
vuxen ålder med eller utan utbildning och arbetslivserfar-
enhet.   

Scanna mig!

  
FÖR ARBETSMARKNADENS

BÄSTA



Centerpartiet vill:

ha låg kommunalskatt och låga kommunala avgifter. 

förbättra företagsklimatet genom att kommunen erbjuder 
en snabb, säker och digital hantering med hög service.  

fortsätta utveckla Vision Finnslätten med tågstopp och 
utveckla kollektivtrafi ken med tvärgående busslinjer.  

att Västerås stad jobba aktivt med livsmedelsstrategin 
och för att stimulera en ökad lokal produktion av mat, 
biogas och grön energi.  

förverkliga samordnad varudistribution med krav på 
transporter som drivs med förnyelsebara bränslen och 
upphandling även av lokala leverantörer.  

värna den produktiva åkermarken och använda den be-
fi ntliga och möjliga industrimarknaden smartare.  

arbeta aktivt för att det fortfarande ska fi nnas spannmåls-
mottagning i Västerås. 

att kommunen stimulerar till fl er arbetsintegrerande 
sociala företag bland annat genom att ta 
social hänsyn i upphandlingar. 

att kommunen köper in eller förmedlar 
mer mark för företagsetableringar. 

Västerås är en kommun som växer och utvecklas starkt. 
Vi har gått från bruksort till en universitets- och teknikstad. 
Människor vill bo, leva, studera, arbeta och driva företag i 
hela kommunen. De fl esta nya jobben skapas av företag, 
särskilt småföretagen. Det ska vara enkelt att växa och 
anställa. Det är avgörande för att förbättra integrationen 
och ge människor chans till arbete. Därför är det viktigt att 
Västerås har en eff ektiv och serviceinriktad kommunal or-
ganisation, låg kommunalskatt och låga kommunala avgifter.   

Scanna mig!

  
FÖR FÖRETAGENS

BÄSTA



Centerpartiet vill:

ha låg kommunalskatt och låga kommunala avgifter. 

förbättra företagsklimatet genom att kommunen erbjuder 
en snabb, säker och digital hantering med hög service.  

fortsätta utveckla Vision Finnslätten med tågstopp och 
utveckla kollektivtrafi ken med tvärgående busslinjer.  

att Västerås stad jobba aktivt med livsmedelsstrategin 
och för att stimulera en ökad lokal produktion av mat, 
biogas och grön energi.  

förverkliga samordnad varudistribution med krav på 
transporter som drivs med förnyelsebara bränslen och 
upphandling även av lokala leverantörer.  

värna den produktiva åkermarken och använda den be-
fi ntliga och möjliga industrimarknaden smartare.  

arbeta aktivt för att det fortfarande ska fi nnas spannmåls-
mottagning i Västerås. 

att kommunen stimulerar till fl er arbetsintegrerande 
sociala företag bland annat genom att ta 
social hänsyn i upphandlingar. 

att kommunen köper in eller förmedlar 
mer mark för företagsetableringar. 

Västerås är en kommun som växer och utvecklas starkt. 
Vi har gått från bruksort till en universitets- och teknikstad. 
Människor vill bo, leva, studera, arbeta och driva företag i 
hela kommunen. De fl esta nya jobben skapas av företag, 
särskilt småföretagen. Det ska vara enkelt att växa och 
anställa. Det är avgörande för att förbättra integrationen 
och ge människor chans till arbete. Därför är det viktigt att 
Västerås har en eff ektiv och serviceinriktad kommunal or-
ganisation, låg kommunalskatt och låga kommunala avgifter.   

Scanna mig!

  
FÖR FÖRETAGENS

BÄSTA



Centerpartiet vill:

utveckla idrott och rörelse på alla nivåer och stimulera 
till fysisk aktivitet och goda levnadsvanor för alla hela 
livet.  

öka resurserna för att kunna arrangera fl er större täv-
lingar och event i Västerås. 

investera i nödvändiga idrottsanläggningar som Vedbo-
backen och en ny arena för friidrotten och ett nytt rid-
center på öster.  

bygga en ny kommersiell multisportarena på Rocklunda 
tillsammans med andra intressenter.  

utveckla Fritidsbankens verksamhet, bland annat med 
en samordnartjänst. 

fortsätta utveckla friluftslivet och båtlivet i Västerås.  

ta hänsyn till demografi  för kulturen och idrotten. 

öka samverkan med skolor, fastighetsägare och sam-
fällighetsföreningar för att få till fl er arenor för spontan-
idrott i närheten där man bor.  

satsa mer på rekreation och motion genom att öka 
investeringar i trygga och tillgängliga motionsspår 
och badplatser, anpassade för alla, till exempel med       
sensorstyrda ledlampor.

Idrottslivet i Västerås är otroligt brett och omfattande. 
Från minsta fotbollsknatte, till den elitsatsande friidrot-
taren och den tennisspelande pensionären. Alla är lika 
viktiga. Idrott är folkhälsa. 

Scanna mig!
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Centerpartiet vill:

utveckla idrott och rörelse på alla nivåer och stimulera 
till fysisk aktivitet och goda levnadsvanor för alla hela 
livet.  

öka resurserna för att kunna arrangera fl er större täv-
lingar och event i Västerås. 

investera i nödvändiga idrottsanläggningar som Vedbo-
backen och en ny arena för friidrotten och ett nytt rid-
center på öster.  

bygga en ny kommersiell multisportarena på Rocklunda 
tillsammans med andra intressenter.  

utveckla Fritidsbankens verksamhet, bland annat med 
en samordnartjänst. 

fortsätta utveckla friluftslivet och båtlivet i Västerås.  

ta hänsyn till demografi  för kulturen och idrotten. 

öka samverkan med skolor, fastighetsägare och sam-
fällighetsföreningar för att få till fl er arenor för spontan-
idrott i närheten där man bor.  

satsa mer på rekreation och motion genom att öka 
investeringar i trygga och tillgängliga motionsspår 
och badplatser, anpassade för alla, till exempel med       
sensorstyrda ledlampor.

Idrottslivet i Västerås är otroligt brett och omfattande. 
Från minsta fotbollsknatte, till den elitsatsande friidrot-
taren och den tennisspelande pensionären. Alla är lika 
viktiga. Idrott är folkhälsa. 

Scanna mig!
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Centerpartiet vill:

aktivt arbeta för att minska löneskillnaderna mellan 
kvinnliga och manliga medarbetare i Västerås Stad. 

stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag.  

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Jäm-
ställdhet ur ett liberalt perspektiv handlar om rätten 
att själv bestämma över sitt liv. Med samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter. Så ser det inte ut idag. 

För oss i Centerpartiet handlar jämställdhet om att un-
danröja de hinder som begränsar människors frihet på 
grund av kön. Kvinnor ska ha lika möjlighet till ägande, 
makt och infl ytande, lika lön för lika arbete och kunna 
leva fritt från våld och förtryck. 
     Vi vill se ett Västerås där kvinnor och män har lika 
förutsättningar och möjligheter. Där man främst är männ-
iska och inte kvinna eller man. Kvinnor och män ska kun-
na försörja sig själva och inte vara ekonomiskt beroende 
av sin partner. I par-relationer där båda uppbär försörj-
ningsstöd skall det betalas ut individuellt och inte till den 
ena partnerns konto. Vi vill se ett jämställd ägande och 
fl er kvinnor som äger och driver företag. Den off entliga 
företagspolitiken får inte bidra till att förstärka den manli-
ga dominans som redan fi nns i näringslivet, utan behöver 
ha ett jämställdhetsperspektiv,  
     Vi vill aktivt arbeta för att minska löneskillnaderna 
mellan kvinnliga och manliga medarbetare i Västerås 
Stad och minska sjuktalen. 

Scanna mig!

=
  

FÖR JÄMSTÄLLDHETENS 

BÄSTA



Centerpartiet vill:

aktivt arbeta för att minska löneskillnaderna mellan 
kvinnliga och manliga medarbetare i Västerås Stad. 

stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag.  

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Jäm-
ställdhet ur ett liberalt perspektiv handlar om rätten 
att själv bestämma över sitt liv. Med samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter. Så ser det inte ut idag. 

För oss i Centerpartiet handlar jämställdhet om att un-
danröja de hinder som begränsar människors frihet på 
grund av kön. Kvinnor ska ha lika möjlighet till ägande, 
makt och infl ytande, lika lön för lika arbete och kunna 
leva fritt från våld och förtryck. 
     Vi vill se ett Västerås där kvinnor och män har lika 
förutsättningar och möjligheter. Där man främst är männ-
iska och inte kvinna eller man. Kvinnor och män ska kun-
na försörja sig själva och inte vara ekonomiskt beroende 
av sin partner. I par-relationer där båda uppbär försörj-
ningsstöd skall det betalas ut individuellt och inte till den 
ena partnerns konto. Vi vill se ett jämställd ägande och 
fl er kvinnor som äger och driver företag. Den off entliga 
företagspolitiken får inte bidra till att förstärka den manli-
ga dominans som redan fi nns i näringslivet, utan behöver 
ha ett jämställdhetsperspektiv,  
     Vi vill aktivt arbeta för att minska löneskillnaderna 
mellan kvinnliga och manliga medarbetare i Västerås 
Stad och minska sjuktalen. 

Scanna mig!

=
  

FÖR JÄMSTÄLLDHETENS 

BÄSTA



Centerpartiet vill:

göra Västerås till en levande student- och kulturkommun med 
fler musikscener, tillfälliga konstutställningar utomhus på 
sommaren och ljusinstallationer i Vasaparken på vintern kan fler 
få kulturupplevelser och ett mer levande och tryggt city. 

säkerställa att kommunen bidrar med sin del när förenings-
drivna samlingslokaler söker medel via Boverket för nödvändiga 
renoveringar. 

säkerställa driftsstödet till samlingslokaler.  

att politiken ska ha armlängds avstånd till kulturen för att värna 
det öppna samtalet. 

riva upp beslutet att införa en egen kommunal kvalificerings-
modell för vilka studieförbund som ska erhålla bidrag.  

underlätta för fler att arrangera konserter, utställningar och upp-
sättningar och göra processen så snabb och smidig som möjligt.  

Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen med hjälp av 
biblioteksbussen och pop-up bibliotek.  

göra en särskild kultursatsning för äldre som bor på särskilda 
boenden och  biblioteken. 

utveckla goda möjligheter för spontankultur i hela Västerås. 

kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela Västerås oavsett tjock-
lek på plånbok, var man bor och oavsett funktionsnedsättning. 

förenkla regelverket för ideella föreningar som söker ekonomiskt 
stöd. 

underlätta för föreningar och studieförbund att hyra skollokaler 
under kvällar och helger till låg eller ingen kostnad.

Vi ser vikten av att människor möts och organiserar sig för sin 
egen skull och för att påverka vårt gemensamma samhälle och 
Centerpartiet möter framväxande engagemang i föreningar 
och rörelser med stor öppenhet och nyfikenhet. Västeråsarnas 
möjlighet till delaktighet och inflytande i det demokratiska sam-
hället är avgörande för att vi ska ha både råd och möjlighet att 
utveckla och behålla vår välfärd.  

FÖR KULTUREN, CIVILSAMHÄLLETS 
OCH FOLKBILDNINGENS

BÄSTA

Scanna mig!



Centerpartiet vill:

göra Västerås till en levande student- och kulturkommun med 
fler musikscener, tillfälliga konstutställningar utomhus på 
sommaren och ljusinstallationer i Vasaparken på vintern kan fler 
få kulturupplevelser och ett mer levande och tryggt city. 

säkerställa att kommunen bidrar med sin del när förenings-
drivna samlingslokaler söker medel via Boverket för nödvändiga 
renoveringar. 

säkerställa driftsstödet till samlingslokaler.  

att politiken ska ha armlängds avstånd till kulturen för att värna 
det öppna samtalet. 

riva upp beslutet att införa en egen kommunal kvalificerings-
modell för vilka studieförbund som ska erhålla bidrag.  

underlätta för fler att arrangera konserter, utställningar och upp-
sättningar och göra processen så snabb och smidig som möjligt.  

Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen med hjälp av 
biblioteksbussen och pop-up bibliotek.  

göra en särskild kultursatsning för äldre som bor på särskilda 
boenden och  biblioteken. 

utveckla goda möjligheter för spontankultur i hela Västerås. 

kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela Västerås oavsett tjock-
lek på plånbok, var man bor och oavsett funktionsnedsättning. 

förenkla regelverket för ideella föreningar som söker ekonomiskt 
stöd. 

underlätta för föreningar och studieförbund att hyra skollokaler 
under kvällar och helger till låg eller ingen kostnad.

Vi ser vikten av att människor möts och organiserar sig för sin 
egen skull och för att påverka vårt gemensamma samhälle och 
Centerpartiet möter framväxande engagemang i föreningar 
och rörelser med stor öppenhet och nyfikenhet. Västeråsarnas 
möjlighet till delaktighet och inflytande i det demokratiska sam-
hället är avgörande för att vi ska ha både råd och möjlighet att 
utveckla och behålla vår välfärd.  

FÖR KULTUREN, CIVILSAMHÄLLETS 
OCH FOLKBILDNINGENS

BÄSTA

Scanna mig!






