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Medborgerlig Samling Stockholm
Politiskt program 2018
UTGÅNGSPUNKTER
Den politik som distrikt och lokalavdelningar driver på den lokala nivån utgår från
partiets politik som den kommer till uttryck i idéprogrammet och antagna sakpolitiska
program. De programmen kan av olika skäl inte alltid genomföras oförändrade lokalt.
Programmen på riksnivån innehåller många gånger krav på ändrad eller ny lagstiftning.
Sådana krav är en fråga för Sveriges riksdag, inte för landstings- eller
kommunfullmäktige. Däremot kan de politiska överväganden och mål som ligger till
grund för förslag på riksnivån också vara relevanta på den lokala nivån. På så sätt kan
de omformas till politiska krav som är anpassade till behoven lokalt och till de åtgärder
som landsting och kommun har makt över.
Ett annat skäl till att programmen på riksnivå behöver omtolkas är att förhållandena
inte är lika i alla delar av Sverige. Det finns frågor som partiet driver på riksnivå som i
hög grad är relevanta i Stockholm. Andra frågor kan ha mindre betydelse lokalt. Därför
måste en prioritering ske, så att vi i Stockholm driver just de frågor som är viktigast i
vår region.
Utformningen av den lokala politiken sker på två vägar, dels uppifrån-och-ner, dels
nerifrån-och-upp. Den första vägen är att utgå från rikspolitiken och utveckla den så att
den är relevant på den lokala nivån. Den andra att fånga upp de frågor som engagerar
stockholmarna och erbjuda lösningar utifrån Medborgerlig Samlings politiska linje. I det
senare fallet är det viktigt att inte fastna i en ad-hoc-ansats och låta politiken enbart
styras av opinionen. Opinionen kan ställa frågorna, men de svar vi ger måste alltid vara
fast förankrade i partiets liberalkonservativa politik.
Den följande genomgången av olika politikområden fokuserar på de frågor i respektive
program som bedöms ha särskild betydelse för Stockholm. Därefter listas under varje
område förslag på frågor att driva lokalt fram till valet 2018. Med kommun avses i det
följande såväl primärkommun som landstingskommun.
EN STOCKHOLMSPOLITIK SOM FÖRENAR UTVECKLING OCH BEVARANDE
Medborgerlig Samling vill att Stockholm skall fortsätta att vara en uppskattad och
vacker stad för såväl sina invånare som besökare. Kommunens huvudsakliga uppgift är
att värna invånarnas livskvalitet och se till att staden utvecklas på ett hållbart sätt med
hänsyn till de stora värden som finns bevarade i stadens historia.
Stockholm är i dagsläget en delad stad där stadens service och medborgarnas
livskvalitet väsentligt skiljer sig åt. Det är en effekt av årtionden av politik som skapat
utanförskapsområden där många medborgare inte längre känner sig trygga. Vi vill
verka för att stävja den negativa spiralen genom att prioritera medborgarnas trygghet
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och aktivt verka för att de som står vid sidan av det svenska samhället får stöd i sin
integration.
De äldre är en grupp vars livskvalitet bör uppmärksammas mer än i dag. För äldre med
eget boende svarar inte alltid utbudet mot det som efterfrågas. Och i äldreboendet finns
alltför många exempel på att service och vård inte har fungerat på det sätt som de äldre
har rätt att förvänta sig.
Stockholm är en stor stad och möjligheten att effektivt kunna ta sig till och från arbete,
affärer, rekreation och nöjen är viktig för medborgarna. Staden har länge fört en
bilfientlig politik där stora resurser lagts på att försvåra för de människor som har stora
behov av att kunna transportera sig med bil och buss. Ensidigt byggande av cykelbanor
på bekostnad av annan trafik ska undvikas, cykel är ett bra transportmedel men det är
fungerar inte för alla. Infrastrukturen ska utvecklas där efterfrågan från medborgarna
finns.
Stockholm är en stad som växer och där alltfler väljer att bosätta sig. För Medborgerlig
Samling är det angeläget att bevara Stockholms goda sidor samtidigt som staden skall
fortsätta utvecklas. Det finns platser kvar att bygga på, men stor hänsyn ska tas till hur
livskvaliteten blir för dem som bosätter sig på stadens nya platser.
IDÉPROGRAMMET
Idéprogrammet betonar att vår politik är liberal när det gäller individens rättigheter
och den ekonomiska politiken. Vår politik är konservativ i fråga om synen på samhället,
kulturen och långsiktig hållbarhet. Vi strävar efter att begränsa statens roll till
kärnverksamhet och vill se en starkare roll för det civila samhället.
I den liberalkonservativa traditionen är människan stark, med förmåga att ta ansvar och
att råda över sig själv. Förändringar ska ske med försiktighet och vara väl underbyggda
– evidensbaserade.
I Stockholm vill Medborgerlig Samling
•

Avvisa förslag om snabba förändringar, som utan starka skäl förstör det som visat
sig fungera väl.

•

Begränsa den kommunala verksamheten till egentlig kärnverksamhet och avveckla
sådan verksamhet som bättre kan utföras av det civila samhället eller av den fria
företagsamheten.

•

Slopa stöd till verksamheter som bör vara en uppgift för det civila samhället.

•

Kräva återhållsamhet med offentliga medel och kritiskt pröva förslag till
”satsningar” på stora kostnadskrävande projekt, exempelvis Horsstensleden.
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SKOLAN
Det skolpolitiska programmet föreslår en rad reformer i syfte att återupprätta
kärnuppdraget kunskapsöverföring. En djupgående förändring måste i första hand ske
genom lagstiftning och läroplaner som är enhetliga för riket. Programmet föreslår
bland annat att det fria skolvalet och friskolesystemet behålls och att yrkesgymnasium
som inte är studieförberedande införs. På lokal nivå bör verksamheten på skolans
område stödja den inriktning som det skolpolitiska programmet ger uttryck för.
I Stockholm vill Medborgerlig Samling
•

Inrätta kommunala skolor och stödja etableringen av friskolor i syfte att ge
medborgarna de fördelar som följer av ett fritt skolval.

•

Inrätta och stödja etablering av skolor som erbjuder yrkesförberedande utbildning.

•

Anta riktlinjer för rekrytering av skolledare som stödjer utvecklingen mot en
kunskapsorienterad skola.

NÄRINGSLIV OCH EFFEKTIVA MARKNADER
Det näringslivspolitiska programmet föreslår en rad åtgärder för att genom enklare
regelverk och lägre skattekostnader främja ett dynamiskt och konkurrenskraftigt
näringsliv. Kommuner ska inte bedriva näringsverksamhet där privata företag i
konkurrens kan leverera varor och tjänster eftersom det snedvrider
marknadsförutsättningarna och utgör ett hot mot effektiva privata företag. Däremot har
det allmänna ett ansvar för att tillhandahålla sådan infrastruktur som med befintlig
teknologi inte kan konkurrensutsättas. Det allmännas uppgift är i övrigt i första hand att
skydda medborgarna mot olika slag av risker genom regler och kontrollsystem.
Marknaderna för bland annat vård, omsorg och trafik präglas av en blandning av
kommunalt ansvar och privat verksamhet. Finansieringen sker delvis genom
budgetmedel, delvis genom brukaravgifter. På utförarsidan förekommer såväl
kommunala som privata verksamheter. Området styrs i hög grad av offentlig
upphandling. Det marknads- och konsumentpolitiska programmet pekar på brister i
den offentliga upphandlingen, bland annat i form av lagtrots.
I Stockholm vill Medborgerlig Samling
•

Avveckla kommunala företag som konkurrerar med privata näringsidkare på
marknader där förutsättningar finns för en fungerande konkurrens.

•

Stödja utvecklingen av den infrastruktur som behövs för ett effektivt och
konkurrenskraftigt näringsliv.

•

Kräva en reformerad organisation av upphandlingen i syfte att väsentligt höja de
upphandlande myndigheternas kompetens.
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MEDBORGARNAS TRYGGHET
Det rättspolitiska programmet föreslår en rad åtgärder för att ge högsta prioritet åt
medborgarnas säkerhet och trygghet. Det handlar i första hand om lagar och om
rättsväsendet. Programmet föreslår bland annat en viss uppmjukning av den
hittillsvarande narkotikapolitiken, att ge kommunala ordningsvakter ökade
befogenheter och att stävja tiggeriet genom kommunala ordningsregler.
I Stockholm vill Medborgerlig Samling
•

Samordna sjukvårdens och socialtjänstens insatser mot narkotikamissbruk i
riktning mot minskad repression och tydligare vårdperspektiv.

•

Utnyttja de möjligheter som lagstiftningen erbjuder att ge kommunala
ordningsvakter en viktigare roll i bland annat s.k. utanförskapsområden,
tunnelbanan och skyddsklassade objekt.

•

Tillämpa och vid behov skärpa de kommunala ordningsreglerna så att organiserat
tiggeri och ockupation av kommunal och privat mark stoppas.

CIVILSAMHÄLLET
Det demokratipolitiska programmet konstaterar att när stat och kommun anslår stora
medel till den ideella sektorn skapas ett beroende som riskerar att förvandla denna
sektor till ett lydigt verktyg. På så sätt korrumperas stora delar av civilsamhället
samtidigt som föreningslivet inför medborgarna gör anspråk på att det är
medlemmarna som företräds. När det gäller trossamfund och etniska föreningar
innebär bidragen dessutom att krafter som ofta är extrema och separatistiska i
förhållande till samhället i stort får en dominans och blir legitima företrädare för
grupperna i fråga.
Medborgerlig Samling anser att bidragen till föreningslivet ska minska väsentligt. Inget
offentligt stöd ska gå till etniska och religiösa föreningar/samfund, med undantag för
hjälp med att upprätthålla skydd och säkerhet kring gudstjänstlokaler och liknande.
Undantag kan även göras för barn- och ungdomsverksamhet samt för idrottsrörelsen,
där det kan finnas särskilda skäl för offentligt stöd.
I Stockholm vill Medborgerlig Samling
•

Slopa kommunalt stöd till etniska och religiösa föreningar och samfund utom det
som krävs för att upprätthålla skydd och säkerhet.

•

Slopa kommunalt stöd till föreningslivet utom det som avser barn- och
ungdomsverksamhet samt viss icke-kommersiell idrottsverksamhet.

MILJÖ
Det miljöpolitiska programmet lyfter fram den klassiskt konservativa idén om
förvaltarskap som ser vår miljö, natur och landskapets utseende som fundament i det
goda samhället. Det är viktigt att miljöfrågor drivs utifrån fakta och evidens, där
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helhetssyn måste gå före ineffektiv symbolpolitik. Åtgärder för miljön måste ge reella
effekter och inte bara flytta problemen någon annanstans eller skjuta dem på̊ framtiden.
Kretsloppsprincipen är en central del av ett hållbart samhälle. Genom återvinning och
återanvändning skapas villkor för en hållbar produktion och konsumtion.
Det miljöpolitiska programmet lyfter i första hand fram verkningsmedel i form av
lagregler, skatter, avgifter och subventioner. Men miljöproblem är gränsöverskridande,
och arbetet i EU och andra internationella organ är också viktigt för främja en god miljö.
Den rådande majoriteten i Stockholm har utnyttjat miljöargument för att genomföra en
rad åtgärder som i sak syftar till att försvåra – och i förlängningen omöjliggöra –
biltrafik och bilinnehav i kommunens centrala delar. De argument som har anförts vilar
inte på en solid vetenskaplig grund och har presenterats på ett sätt som ger en felaktig
bild av problemens omfattning och allvar. Medborgerlig Samling anser att utvecklingen
av samhället ska baseras på evidens och pragmatism snarare än ideologiska utopier. I
avsnittet ”Infrastruktur och stadsplanering” redovisas att antal förslag som syftar till att
hejda den politik som utgör ett hot mot stockholmarnas behov av ändamålsenliga
transporter.
I Stockholm vill Medborgerlig Samling
•

Underlätta återvinningen genom att öka tillgängligheten till ÅVC och miljöstationer
samt genom föreskrifter om återvinning i flerfamiljshus.

•

Utforma de lokala miljökraven så att invånarna kan transportera sig på sätt som får
vardagen att fungera och på sikt anpassa sitt bilinnehav till målet att samtliga nya
personbilar är miljöbilar senast 2030.

•

Skapa möjlighet att återvinna mer än en fjärdedel av den sand som samlas upp vid
sopning av gator och vägar.

INTEGRATION
Det integrationspolitiska programmet bryter mot den under senare år förda
integrationspolitiken genom att dels förvandla en tillvaro med hög grad av
bidragsberoende till ett mer självständigt liv med egen motivation och försörjning, dels
introducera invandrare värderingsmässigt i de normer som är bärande i vårt samhälle.
Det kräver en omfattande förändring i gällande lagstiftning, inklusive grundlagar.
Genomförandet av förändrade relationer mellan det allmänna och invandrare kommer i
stor utsträckning att utspelas på den kommunala och landstingskommunala nivån och
vara beroende av de förändringar i regelverket som måste genomföras. Även innan
detta har skett finns mycket att göra på kommunal nivå för att främja invandrares
integration i det svenska samhället.
I Stockholm vill Medborgerlig Samling
•

Införa enhetliga och icke-diskriminerande normer för alla medborgare och
personer med permanent uppehållstillstånd när det gäller bostadsförsörjning.

DS-beslut
2018-04-25
6(7)

•

Anordna sådan kommunal vuxenutbildning som behövs för att invandrare ska
effektivt integreras i det svenska samhället.

•

Förbjuda religiöst präglad klädsel för kommunalt anställda som betjänar
allmänheten.

•

Tillämpa reglerna om försörjningsstöd så att en övergång till egen osubventionerad
försörjning uppmuntras.

•

Ge företräde för svenska språket i kontakterna med allmänheten.

•

Stoppa omedelbart alla bidrag till personer som uppehåller sig olagligt i Sverige.

INFRASTRUKTUR OCH STADSPLANERING
Medborgerlig Samling prioriterar långsiktigt hållbara infrastruktursatsningar och
underhåll av befintlig infrastruktur. Avgiftsfinansiering av infrastrukturprojekt kan i
vissa fall vara en lösning. Partiet har inte antagit något övergripande
infrastrukturpolitiskt program. Däremot har Stockholmsdistriktets stämma 2017 och
2018 antagit flera motioner som behandlar infrastruktur och stadsplanering.
Medborgerlig Samlings skattepolitiska program föreslår att trängselskatterna görs om
så att de regionaliseras och öronmärks för infrastruktursatsningar.
I Stockholm vill Medborgerlig Samling
•

Skyndsamt utveckla eftersatt infrastruktur med särskild prioritering av det som är
mest eftersatt, så att tillbörlig hänsyn tas i stadsplaneringen även till trafik med bil
och motorcykel.

•

Utnyttja de trängselskattefonder som föreslås i Medborgerlig Samlings
skattepolitiska program för utbyggnad och förbättring av infrastrukturen.

•

Stoppa den pågående avvecklingen av befintliga P-platser och skapa incitament för
att förse nya bostadshus med tillräckligt antal garageplatser.

•

Stoppa den pågående utvidgningen av de gator som är belagda med dubbförbud.

•

Stoppa förslaget att inrätta en cykelled i Södertunneln.

•

Att miljözoner som förbjuder användning av vissa äldre bilar inte införs i
Stockholm.

•

Skapa möjlighet att förskottsfinansiera de infrastruktursatsningar som främjar
tillgängligheten till bostäder och arbetsplatser.

•

Stödja förslaget att bygga en ny ingång till den befintliga pendeltågsstationen i
Tullinge.

•

Att Bromma flygplats bevaras och utvecklas

•

Prioritera bevarandet av det befintliga fastighetsbeståndet och traditionella fasader
så länge det är ekonomiskt motiverat och stoppa projekt som hotar känslig
stadsmiljö.
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•

Bevara stadsmiljöer av särskild betydelse för Stockholmarna, exempelvis genom att
bygga Nobelhuset på annan plats än Blasieholmen och att stoppa den planerade
förändringen av Pålsundsområdet.

•

Att skyskrapor ska kunna byggas i de delar av Stockholmsregionen där de inte
skadar stadsbilden.

•

Att snöröjningen i Stockholm blir nyttobaserad.

ÖVRIGA SAKPOLITISKA PROGRAM
Följande sakpolitiska program har tills vidare inte tagits upp i detta program eftersom
förslagen har bedömts vara en fråga för regering och riksdag, inte för den kommunala
eller landstingskommunala nivån. Det utesluter inte att vi i våra kampanjer inför valet
2018 också för fram våra politiska krav på riksnivån.
•

Universitets- och högskolepolitiskt program.

•

Avsnittet om skattepolitik i det näringslivspolitiska programmet.

•

Försvarspolitiskt program

•

Migrationspolitiskt program

