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Centerpartiets politik – för Västerås bästa 

 

Vi tycker att alla människor är lika mycket värda.  

Vi tycker att du ska få bestämma över ditt liv.  

Du ska ha rätt att säga sin åsikt och bli lyssnad på. 

När människor får vara med och tycka till blir besluten bättre.  

 

Centerpartiet är ett liberalt och grönt parti i mitten i svensk politik.  

Vi tycker att det är viktigt att tänka på miljön och minska skräp och  
gifter i naturen.  

Vi tycker att företagen är viktiga för att de skapar arbete så människor 
kan betala skatt.  

Med skatten betalar vi alla för skola, bussar, cykelvägar, daglig 
verksamhet, fotbollsplaner, äldreboenden med mera.  

Vi vill inte höja kommunalskatten i Västerås.  
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För demokratins bästa  

Centerpartiet vill styra kommunen tillsammans med andra partier som 
också står upp för alla människors lika rätt och värde.  

Därför kan vi inte samarbeta med ett parti som Sverigedemokraterna. 

Vi tycker också väldigt olika i frågor om ekonomi och företagande 
jämfört med Vänsterpartiet.    

Vi tycker inte om rasism, när man gör skillnad på människor på grund av 
sin hudfärg eller kultur. 

 

Vi tycker att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma 
rättigheter och möjligheter.  

Vi tycker att du som har en funktionsnedsättning ska ha samma rätt 
som alla andra att leva ett fritt och självständigt liv.  

Vi vill att alla beslut ska utgå från FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

Vi vill att alla beslut ska utgå från FN:s barnkonvention som nu är lag i 
Sverige.  
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Ett samhälle för alla  

 

En funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att du ska kunna 
utbilda dig, arbeta, ha en aktiv fritid eller engagera dig i samhället.  

Om du har en funktionsnedsättning ska du få den hjälp du behöver.  

Personlig assistans gör att människor kan leva ett aktivt liv.  

Du ska kunna arbeta, studera, ha ett familjeliv och en aktiv fritid.  

Idag får många tyvärr avslag på sina ansökningar. Det är inte ok. 

Centerpartiet vill se över riktlinjer för LSS så kommunen ger den hjälp 
som människor har rätt till.  

 

Vi vill prova nya former av LSS-boenden med mer inflytande.  

Vi vill höja kompetensen för de som jobbar på korttidsboenden, daglig 
verksamhet, LSS-boenden och boenden enligt SoL.  

Vi vill öka andelen stödpedagoger på daglig verksamhet och i boenden.  

Vi vill ha mer rörelse och hälsa bland annat på daglig verksamhet och i 
boenden. 

 

Fler människor med funktionsnedsättning måste komma ut i jobb.  

Du som har möjlighet ska få ett arbete utan att förlora din 
aktivitetsersättning.   

Vi att du som har daglig verksamhet ska kunna jobba i resursjobb åt 
kommunen.  

Du ska också kunna arbeta genom driva ett socialt företag. Vi vill att 
kommunen handlar mer varor och tjänster från sociala företag.  

Vi vill att 1,5 % av kommunens jobb går till personer med någon form av 
funktionsnedsättning.  
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För trygghetens bästa  

Vi vill att du ska kunna ha en bra fritid.                                                   

Vi vill att kommunen ger pengar till föreningar och studieförbund för att 
kunna ordna aktiviteter för alla.  

Det ska finnas till exempel mötesplatser, öppna förskolor, fritidsklubbar, 
fritidsgårdar, bibliotek, idrottsplatser och motionsspår.  

Vi vill att du ska kunna ta del av kultur och idrott oavsett hur mycket 
pengar du har.  

Paraidrotten är en viktig del av all idrott.  

Genom Fritidsbanken och Kulturbanken kan du låna till exempel 
idrottsutrustning och instrument gratis.   

 

Vi vill öka tryggheten genom att stötta föräldrar och barn tidigt.     

Vi vill göra mer för att barn och unga inte ska luras in i kriminalitet.                     

Kommunen ska fortsätta samarbeta med polis, företagare, föreningar, 
kyrkor och andra religiösa samfund för att öka tryggheten.                                                                                                

Vi vill att kommuen ska anställa fler unga i årskurs 8, 9 och gymnasiet 
under loven så de kan tjäna egna pengar.   

Om man tjänar egna pengar är det mindre risk att man luras in i 
kriminalitet.  
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En skola för elevens bästa 

 

Vi vill att du ska kunna välja den förskola och skola som är bäst för dig 
och ditt barn.  

Det är viktigt att det finns utbildade förskollärare och lärare så att 
förskolan och skolan håller hög kvalitet.  

Vi vill att förskolor och skolor byggs för att passa även barn och elever 
med olika svårigheter.  

Så att barn kan att gå undan och vila och få undervisning i mindre 
grupp.  

Det ska vara lätt att gå, rulla, leka och röra sig både inomhus och 
utomhus.  

Skolgården ska vara levande med både odling, vatten och träd som 
skuggar. 

 

Vi vill anställa fler specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, logopeder 
och fysioterapeuter som jobbar i skolan.   

Tecken och bildstöd ska användas tidigt och till alla som behöver.  

Du som är elev i anpassad grundskola (särskola) ska få rätt stöd för att 
kunna lära dig så mycket som möjligt.  

Vi vill fortsätta behålla förskoleklass i den anpassade grundskolan.  

Vi vill att du som elev ska känna dig trygg när du åker i skolskjutsen till 
och från skolan. 

Du som elev i anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) ska få hjälp 
att komma ut i arbete om det är möjligt. 

Du ska också kunna läsa vidare efter gymnasiet 

Studieförbunden är viktiga för att ge dig möjlighet att utvecklas hela 
livet.  
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För landsbygdens och miljöns bästa 

Västerås är en stor kommun med både landsbygd, små orter och stad. 

Vi vill att du ska kunna bo och leva i hela kommunen. 

Därför vill vi bygga ut både cykelvägar och busstrafiken i hela 
kommunen.    

 

Det finns för mycket koldioxid i luften vilket gör att vi får ett varmare 
klimat med mer torka, stormar och översvämningar.  

Landsbygden kan hjälpa till att klara klimatförändringarna.  

När växter och träd växer tar de upp kolidoxid. 

På landsbygden finns djur som betar i hagar. Det gillar både blommor 
och insekter som bin och fjärilar.   

Spannmål och djur föds upp och blir till mat vi kan äta.  

Vi vill att kommunen köper in mer svensk mat som serveras i skolor och 
på äldreboenden.  

 

Djurens gödsel rötas till biogas och blir sen ny näring till åkrarna.  

Skog blir virke för att bygga hus och flis och ved som kan värma hus.  

Solceller, biogas, vätgas och vindkraft ger energi som är bra för klimatet.  

Vi vill bygga fler solceller på hus som kommunen äger.  

Då får vi fram mer el utan att öka de farliga utsläppen.   

 

Det är viktigt att vi har en ren och fin kommun.  

Centerpartiet vill minska skräpet och mikroplaster som är dåligt för 
både djur, fiskar och människor.  

Vi vill att man slutar använda onödig engångsplast  

Vi vill att kommunen slutar använda plast om det finns bättre alternativ.    
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Hållbara transporter för miljöns bästa  

Vi vill ha mer kollektivtrafik i hela kommunen.  

Genom att använda de pengar man idag lägger på skolskjuts på 
landsbygden vill vi istället bygga ut med nya busslinjer över hela 
kommunen.  

Vi vill att det ska vara billigare att åka buss. Vi vill utreda om det går att 
ha gratis buss.  

Vi vill att taxan för färdtjänsten ska vara i samma som busstaxan och att 
ledsagare får åka med gratis.  

Du ska känna dig trygg när du åker färdtjänst.  

Därför vill vi ställa högre krav på att chaufförerna vet hur man ska 
behandla människor med funktionsnedsättning. 

   

Vi vill att fler transporter sker med stora båtar på Mälaren.  

Då blir det färre lastbilar på vägarna.   

Vi vill fortsätta bygga ut cykelvägar både i stan och på landsbygden.  

Vi vill att tågen ska stanna i Tillberga.  

Flygplatsen behövs för resor, sjuktransporter och vid kris eller krig.  

Vi vill att Västerås flygplats är med i utvecklingen av flyg som drivs av det 
som inte är dåligt för klimatet, till exempel el, biogas och vätgas.  
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Bygga och bo för trygghetens bästa  

Det är viktigt att bygga bostäder på ett sätt som är bra för naturen.  

Vi måste bygga hus som klarar ett varmare klimat med mer skyfall och 
värmeböljor.  

Därför måste det finnas idrottsplaner, blommande parker, gröna ytor 
träd som skuggar och odlingslotter.  

Vi vill bygga så att både människor, bin och andra djur trivs.  

För oss i Centerpartiet är de självklart att vi ska bygga utifrån universell 
utformning.  

Det ska vara lika lätt röra sig i samhället oavsett om du går med käpp, 
rullator, permobil eller har nedsatt hörsel eller svårt att läsa.  

 

Vi vill minska hemlösheten och hjälpa tidigt så människor inte börjar 
med droger och kriminalitet.  

Vi måste få stopp på våldet mot kvinnor!  

Vi måste jobba tidigt med att stötta barn och familjer innan det gått för 
långt.  

Alla barn har samma rättigheter att leva ett fritt och självständigt liv.  

Vi kan aldrig accepetera att barn och unga blir bortgifta eller inte får 
delta i aktiviteter på grund av sitt kön.  
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Centerpartiet – för Västerås bästa  

 

Det här är en kort sammanfattning av Centerpartiets politik.  

Vi hoppas att du nu vet lite mer om Centerpartiet i Västerås och vad vi 
vill.  

Det finns många fler frågor som vi driver. 

Bland annat att höja och utveckla Vedbobacken  

Att bygga fler fotbollsplaner med konstgräs. 

Och flytta Hamre ridskola och bygga en ny ridskola vid Branthovda.  

Vi vill också bygga en ny arena för friidrotten både utomhus och 
inomhus  

och en ny multisportarena för hockeyn och andra idrotter.   

 

 

Håller du med oss? Vill du veta mer? Vill du bli medlem?  

Skanna den här QR-koden.  

 

Eller kontakta oss på vasteras@centerpartiet.se   

mailto:vasteras@centerpartiet.se

