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BESLUTSPROTOKOLL 

Protokoll fört vid Centerpartiets ordinarie partistämma, Karlstad CCC, Karlstad 

den 26 september - 29 september 2019. 

 

 

§ 1 

Invigningsprogram 

Anna-Lena Carlsson, distriktsordförande, Värmland hälsar välkommen till Värmland. 

Henrik Lander, kretsordförande Karlstad, hälsar välkommen till Karlstad. 

Ida Alterå, CUF:s förbundsordförande, håller sitt rikstingstal. 

Partiordförande Annie Lööf, öppnar stämman med ett anförande under temat ” Vi för Sverige 

framåt”. 

 

§ 2 

Stämmans öppnande 

Partiordförande Annie Lööf hälsar inbjudna gäster, stämmoombud, media samt övriga 

intresserade välkomna och förklarar 2019 års partistämma med Centerpartiet öppnad. 

 

§ 3 

Val av stämmopresidium 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, föredrar valberedningens förslag till 

stämmopresidium. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att till ordföranden för stämman välja Anna-Lena Carlsson, Värmland, 

Leif Walterum, Skaraborg, Ingrid Eriksson, Stockholms län, Henrik Lander, Värmland, samt 

Johanna Lundgren Gestlöf, Stockholms län. 

Till föredragande sekreterare väljs Thomas Lind och Marianne Larm- 

Svensson, Riksorganisationen. 

Till protokollssekreterare väljs Ragnhild Elfsö och Fredrik Jöngren, Riksorganisationen. 

 

§ 4  

Val av justerare 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, föredrar valberedningens förslag till 

protokollsjusterare.  

  

BESLUT 

Stämman beslutar att till justerare välja Patrik Buddgård, Stockholms län och Anna Roos, 

Halland. 

 

§ 5 

Val av rösträknare 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, föredrar valberedningens förslag till 

rösträknare.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar att till rösträknare välja Barbro Larsson, Västmanland och Abdulrahman 

Ibrahim Muhammed, Örebro län. 
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§ 6  

Val av redaktionskommitté 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, föredrar valberedningens förslag till 

redaktionskommitté. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att till redaktionskommitté välja Annie Lööf, partiordförande, Anders W 

Jonsson, 1:e vice partiordförande, Anders Åkesson, partistyrelsen, Linda Ylivainio, 

partistyrelsen, Kommittéordföranden i aktuell kommitté, Vice kommittéordföranden i aktuell 

kommitté samt Michael Arthursson, partisekreterare. 

 

§ 7  

Redovisning av kommittéordförande 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, redovisar vilka som varit ordförande 

och vice ordförande i respektive kommitté. 

Kommitté 1 – ordförande Sven Tornberg, Norrbotten och vice ordförande Anna Gunstad 

Bäckman, Västmanland 

Kommitté 2 – ordförande Stina Larsson, Skåne och vice ordförande Erik Evestam, Värmland 

Kommitté 3 – ordförande Ewa-May Karlsson, Västerbotten och vice ordförande Christine 

Lorne, Stockholms län 

Kommitté 4 – ordförande Kjell Helgesson, Halland och vice ordförande Majvor Sjölund, 

Norrbotten 

Kommitté 5 – ordförande Madeleine Jakobsson, Västerbotten och vice ordförande Magnus 

Larsson, Kalmar län 

Kommitté 6 – ordförande Karin Helmersson, Kalmar län och vice ordförande Roger 

Sandström, Östergötland 

Kommitté 7 – ordförande Ingrid Hermansson, Blekinge och vice ordförande Mia Nerby, 

Södermanland 

Kommitté 8 – ordförande Hanna Wagenius, Jämtland och vice ordförande Jörgen Andersson, 

Västra Götaland västra 

Kommitté 9 – ordförande Tobias Bernhardsson, Fyrbodal och vice ordförande Julie Tran, 

Östergötland 

Kommitté 10 – ordförande Christian Ottosson, Stockholms län och vice ordförande Catarina 

Deremar, Uppsala län 

 

§ 8  

Godkännande av kallelse 

Thomas Lind, riksorganisationen, föredrar kallelseförfarandet, vilket har genomförts i 

enlighet med stadgarna § 21 mom. 2. 

Tid och plats för stämman meddelades kretsarna och distrikten i december 2018 i samband 

med att materialet till 2019 års kretsstämmor sändes ut. 

Personlig kallelse skickades till registrerade ombud den 17 juni. 

Stämmohandlingarna publicerades den 30 augusti. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att godkänna kallelsen till stämman. 

 

 

 

 



3 

 

Sign 

 

§ 9 

Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att fastställa röstlängden enligt bilaga 1.1. 

 

§ 10 

Fastställande av debattregler 

Leif Walterum föredrar förslaget till debattregler. Se bilaga 6. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla förslaget till debattregler. 

 

§ 11 

Fastställande av stämmoordning och föredragningslista 

Leif Walterum, vice stämmoordförande föredrar förslaget till stämmoordning och 

föredragningslista. Se bilaga 6. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla förslaget till stämmoordning och föredragningslista 

 

§ 12 

Stämman behandlar 

Kommitté 1 
Ekonomi 

 

I debatten deltar: 

Martin Ådahl, Stockholms stad, Isak Kupersmidt, Centerstudenter, Eva Mörtsell, CUF, Lars 

Berg, Skaraborg, Emil Källström, partistyrelsen, Gusten Mårtensson, Kronoberg, Ingrid 

Hermansson, Blekinge, Ebba Krumlinde, Centerkvinnorna, Simon Fredriksson, Sjuhärad, 

Peter Jansson, Jämtland, Mikael Andersson, Fyrbodal, Fredrik Jarl, Dalarna, Joakim 

Samuelsson, Gotland, Pär Kindlund, Dalarna, Kenneth Michaelsson, Blekinge, Tage 

Gripenstam, Stockholms län, Daniel Danielsson, Jämtland, Andreas Håkansson, Kronoberg, 

Per- Åke Sörman, Örebro län, Anna Gunstad Bäckman, Västmanland, Annette Linander, 

Skåne, Eva Nypelius, partistyrelsen, Jonathan Arvidsson, Centerstudenter, Victor Rundqvist, 

Halland, Inga-Lill Andersson, Örebro län, Hans Johansson, Dalarna, Lars Göran Zetterlund, 

Örebro län, Karin Ernlund, Stockholms stad, Lovisa Kronsporre, CUF, Mårten Nobin, Skåne, 

Hanna Wagenius, Jämtland, Sven Svederberg, Skåne, Julia Färjhage, Centerkvinnorna, Per 

Schöldberg, Kronoberg, Louise Grabo, Skaraborg, Göran Engström, Dalarna, Anders Edwall, 

Skåne, Per Åsling, partistyrelsen, Abdulrahman Ibrahim Muhammed, Örebro län, Gabriel 

Bergin, Stockholms stad, Anna Johansson, Kronoberg, Anders Persson, Västerbotten, Eva 

Ahlin, Gotland, Elisabeth Håkansson, Skåne, Alireza Akhondi, Stockholms län, Karin Green, 

Halland, Carina Thorstensson, Fyrbodal, Joakim Storck, Dalarna, Måns Atlas, Skåne, Andreas 

Nilsson, Skåne, Jonas Rask-Samuelsson, Gävleborg och Malin Åman, Blekinge 

 

För beslut se § 25 

 

§ 13 

Hälsning 

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet i Norges ordförande framför en hälsning till stämman. 
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§ 14 

Stämman behandlade 

Kommitté 10 
Bostad, Organisation 

 

I debatten deltar: 

Hans Lindqvist, Stockholms län, Milena Axklo, Västmanland, Ola Johansson,  Halland, Johan 

Krogh, Stockholms län, Robert Steffens, Centerstudenter, Mikael Andersson, Fyrbodal, Ulf 

Jonsson, Värmland, Mathilda Laestadius, Stockholms stad, Charlotte Wennerberg Liljeblad, 

Halland, Eva Mörtsell, CUF, Åke Carlson, partistyrelsen, Kenneth Gustavsson, Fyrbodal, 

Måns Atlas, Skåne, Sandra Eliasson, Sjuhärad, Patrik Nimmerstam, Stockholms län, Magnus 

Persson, Västernorrland, Magnus Persson, Stockholms län, Petter Westlund, Västmanland, 

Anna Roos, Halland, Jaafar Al-Jabiri, Kalmar län, Lovisa Kronsporre, CUF, Christian 

Ottosson, Stockholms län, Anders W Jonsson, partistyrelsen, Birgitta Gunnarsson, 

Östergötland, Aron Larsson, Jönköpings län, Patrik Holmberg, Skåne, Annika Qarlsson, 

partistyrelsen, Mari-Louise Wernersson, partistyrelsen, Hans Johansson, Dalarna, Mattias 

Larsson, partistyrelsen, Joakim Storck, Dalarna, Fredrik Jönsson, Skåne, Anders Edwall, 

Skåne, Jonas Petersson, Uppsala län, Michael Arthursson, partisekreterare, Henrik Juhlin, 

Stockholms län, Tobias Leverin, Skaraborg, Andreas Håkansson, Kronoberg, John Carlsson, 

Södermanland, Mia Nerby, Södermanland, Kent Ivarsson, Stockholms län, Henrik Jansson, 

Fyrbodal, Kenneth Michaelsson, Blekinge, Mats Dahlbom, Blekinge, Frida Pettersson, 

Värmland, Lars Karlsson, Blekinge, Bisse Alm, Stockholms län, Catarina Deremar, Uppsala 

län, Anna Jamieson, Östergötland, Anneli Kihlstrand, Skåne och Anette Westerholm, Skåne 

 

För beslut se § 26 

 

§ 15 

Ajournering 

Stämman beslutar att ajournera förhandlingarna för middag kl 17.50 

 

§ 16 

Återupptagande 

Stämman beslutar att återuppta förhandlingarna kl. 19.00. 

 

§ 17  

Fastställande av röstlängd 

 

BESLUT 

Stämman beslutar fastställa röstlängden enligt bilaga 1.2. 

 

§ 18 

Årsberättelse 2017 och 2018 

Partisekreterare Michael Arthursson, föredrar verksamhetsberättelse samt ekonomisk 

berättelse för 2017 och 2018. Se bilagorna 7 och 8. På sidan 15 i verksamhetsberättelsen om 

nätverk görs en komplettering genom att lägga till mångfaldsnätverket. En rättelse görs på 

sidan 13 om att stämman i Malmö var år 2017. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att godkänna berättelserna och lägger dem till handlingarna. 
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§ 19 

Revisorernas berättelse 

Birgitta Andersson, förtroendevald revisor, redogör för revisorernas arbete och för 

revisionsberättelsen. Stefan Norell, auktoriserad revisor, går igenom resultatet av 

granskningen av årsredovisningen och koncernredovisningen, samt av styrelsens förvaltning. 

Se bilaga 8.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelserna till handlingarna.  

 

§ 20 

Fastställande av balans- och resultaträkning 

BESLUT 

Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkningen för 2017 och 2018 för 

moderföreningen och koncernen. Se bilaga 8. 

 

§ 21 

Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsens ledamöter 

BESLUT 

Stämman beslutar ge partistyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2017 och 

2018. 

 

§ 22 

Ersättningsfrågor 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, inleder med att informera stämman om 

hur valberedningens arbete gått till.  

 

a) Arvoden  

Kristin Oretorp föredrar valberedningens förslag till ersättningar till styrelsens ledamöter och 

revisorer. 

 

Sammanträdesarvode: 

Att till ledamöter i kommittéer, arbetsgrupper och annan representation utsedda av 

partistyrelsen, partistämman eller förtroenderådet samt för ordföranden i stämmopresidiet 

utgår ersättning enligt följande: 

Sammanträdesarvode utgår med 1 500 kr för sammanträdes- och restid på sammanlagt 1–5 

timmar eller med 2 500 kr för tid över fem timmar per förrättningsdag. Endast ett 

sammanträdesarvode utbetalas per dag. 

 

Arvode till partistyrelsens ledamöter: 

Att fast årlig ersättning, att utbetalas månatligen, för uppdraget i partistyrelsen utgår enligt 

följande: 

a) Till partiordförande utgår ett årsarvode med 11 inkomstbasbelopp när Centerpartiet är i 

opposition och med 6 inkomstbasbelopp när partiordföranden ingår i regeringen och uppbär 

arvode kopplat till regeringsuppdraget. Arvodet inkluderar ordförandeskapet i verkställande 

utskottet. 

b) 1:e respektive 2:e vice partiordförande utgår ett årsarvode med 3 inkomstbasbelopp. 

c) Till övriga ledamöter i verkställande utskottet utgår ett årsarvode med 1,5 

inkomstbasbelopp. 
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d) Till ledamot i partistyrelsen, vald av partistämman, som har politiska förtroendeuppdrag 

som innebär heltidsarvodering utgår ett årsarvode om 0,75 inkomstbasbelopp. 

e) Om 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande eller ledamot i partistyrelsen, vald av 

partistämman, inte har ett förtroendeuppdrag som innebär heltidsarvodering räknas arvodet 

ovan upp med faktor 1,25. 

 

Utöver detta föreslår valberedningen 

Att när partistyrelsen finner anledning att för ytterligare arbetsuppgifter engagera ledamot, har 

styrelsen själv att finna former och finansiering avseende ersättningsnivå och 

anställningsformer etc. inom budget för detta, samt 

 

Att ge kommande valberedning i uppdrag att se över möjligheten att lägga förslag om 

eventuell pensionsavsättning för partiledaren. 

 

Övriga arvoden 

Arvode till revisorer: 

Att ersättning till auktoriserad revisor ges enligt löpande räkning. 

Att årsarvode utgår till ordinarie revisorer med 0,25 inkomstbasbelopp att utbetalas en gång 

per år.   

Valberedning 

Att till valberedningens ordförande och vice ordförande utgår ett heldags 

sammanträdesarvode avseende förberedelse inför valberedningens sammanträden, utöver 

själva sammanträdesarvodet. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

b) Resepolicy 

Valberedningens ordförande föredrar förslaget till resepolicy. 

Vid resa ska miljöpåverkan och pris vägas in vid val av färdmedel. Kollektiva färdmedel ska 

om möjligt väljas. Vid resa med tåg utgår ersättning för billigast biljett. Om resa med bil 

måste ske utgår ersättning med skattefri del enligt Riksskatteverkets norm. Flyg får användas 

vid resa till och från Gotland eller då resans längd överstiger 80 mil. Om särskilda skäl 

föreligger kan flyg användas även på kortare avstånd. Resor ska normalt bokas via 

upphandlad resebyrå. Efter samråd med Riksorganisationen kan ersättning erhållas för hyrbil. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

§ 23 

Valärenden 

a)  Val av partiordföranden 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, föredrar valberedningens enhälliga 

förslag att till partiordförande föreslå omval av Annie Lööf, Nacka. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag. Beslutet är enhälligt. 
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b)  Val av 1:e vice partiordförande 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, föredrar valberedningens förslag att till 

1:e vice partiordförande föreslå omval av Anders W Jonsson, Hedesunda. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

c) Val av 2:e vice partiordförande  

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, föredrar valberedningens förslag att till 

2:e vice partiordförande föreslå Fredrick Federley, Gagnef. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag 

 

d) Fastställande av antalet övriga ledamöter i partistyrelsen 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, föredrar valberedningens förslag om att 

föreslå 13 övriga ledamöter i partistyrelsen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

e) Val av ledamöter i partistyrelsen 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, föredrar valberedningens förslag till 

övriga ledamöter i partistyrelsen. 

Mattias Larsson, Umeå    (omval) 

Kristina Yngwe, Ystad    (omval) 

Emil Källström, Örnsköldsvik   (omval) 

Eva Nypelius, Gotland    (omval) 

Aphram Melki, Järfälla    (omval) 

Annika Qarlsson, Sollebrunn    (omval) 

Linda Ylivainio, Övertorneå    (omval) 

Cecilia Andersson, Borås   (omval) 

Rickard Nordin, Göteborg   (nyval) 

Muharrem Demirok, Linköping  (nyval) 

Christer Jonsson, Emmaboda   (nyval) 

Ulrika Liljeberg, Leksand   (nyval) 

Christoffer Bergenblock, Varberg  (nyval) 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att välja de föreslagna ledamöterna till partistyrelsen. 

 

f) Val av två ledamöter till verkställande utskottet 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, föredrar valberedningens förslag att till 

Verkställande Utskott föreslå de tre ordförandena samt Kristina Yngwe, Ystad (omval) och 

Muharrem Demirok, Linköping (nyval). 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag att till Verkställande utskott, förutom de 

tre ordförandena, välja: 

Kristina Yngwe, Ystad   (omval) 
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Muharrem Demirok, Linköping   (nyval) 

 

g) Val av revisorer och ersättare 

Valberedningens ordförande Kristin Oretorp, Halland, föredrar valberedningens förslag av 

revisorer och ersättare: 

Auktoriserad revisor Grant Thornton (omval), huvudansvarig revisor Anna Johnson 

Birgitta Andersson, Köping  (omval) 

Nils-Erik Falk, Alfta   (omval) 

 

Att till personliga ersättare välja 

Eva Hellstrand , Jämtland (omval) (för Birgitta Andersson) 

Nils Westling, Gävleborg (nyval)  (för Nils-Erik Falk) 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

h)  Val av valberedning 

Henrik Oretorp, distriktsordförande Halland, föredrar distriktsordförandekårens förslag till 

valberedning: 

Valberedningen ska bestå av 9 ledamöter 

 

Jan Andersson, Skåne,   (nyval)   ordförande  

Ewa-May Karlsson, Västerbotten  (omval)  vice ordförande  

Elisabeth Peltola, Blekinge  (omval) 

Bjarne Hald, Norrbotten  (omval)  

Emina Music, Göteborg  (omval) 

Jonas Naddebo, Stockholms stad (omval)  

Erik Luth, Jönköpings län  (omval) 

Rasmus Persson, Örebro län  (omval) 

Helen Andersson, Halland  (nyval) 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla distriktsordförandekårens förslag. 

 

§ 24 

Hälsning 

MEP Claudia Gamon, NEOS, Österrike, skickar en hälsning till stämman via film. 

 

§ 25 

Stämman behandlar 

Kommitté 1  
Ekonomi, jobb/arbetsmarknad, företagande och skatter 

Program för ekonomi och arbetsmarknad   (Bilaga 5.1)  

Motioner nr 1:1–71 med partistyrelsens yttranden (Bilaga 4.1) 

 

Stämmokommitté nr 1 har tillstyrkt partistyrelsens yttranden och hemställan med ändringar 

enligt bilagor 2.1 och 3.1. 

 

Debatten för området genomfördes tidigare under dagen, se § 12. 
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Behandling av program Ekonomi och arbetsmarknad 

 

Program 1.1 

Kommittén föreslår: 

att omställning och kompetensutveckling ska underlättas. Fler vuxenutbildnings- och 

vidareutbildningsinsatser behöver inrättas och ett Yrkeshögskolelyft genomföras. Gränsen för 

studiestöd bör höjas från 47 år till 60 år. Större drivkrafter för företag att satsa på personalens 

kompetensutveckling måste skapas. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla att-satsen 

 

Program 1.2 

Kommittén föreslår: 

att turordningsreglerna ska vara lika för alla och baserade på kompetens. Fler ska ges 

möjlighet att komma på in på arbetsmarknaden till en lite lägre lön. En bättre proportionalitet 

behöver nås i fackförbundens möjligheter att vidta stridsåtgärder mot mindre företag. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla att-satsen 

 

Program 1.3 

Kommittén föreslår: 

att människor med långvarig sjukfrånvaro ges bättre förutsättningar att komma in i jobb. 

Försäkringskassan ska ha ett mål för återgång till arbete, istället för dagens mål om att få ner 

antalet dagar som utbetalas ur sjukförsäkringen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla att-satsen. 

 

Program 1.4 

Kommittén föreslår: 

att den som kommer till Sverige möts av höga förväntningar och höga krav. Ett intensivår 

inrättas för snabbare introduktion till det svenska samhället, med fler timmar av 

svenskundervisning, arbete, praktik och samhällsorientering. För nyanlända kvinnor är det 

särskilt viktigt att rikta fokus på språket och att stärka dessa kvinnors ekonomiska egenmakt. 

Nyanlända bör kvalificera sig in i trygghetssystem genom arbete. 

 

Ebba Krumlinde, Centerkvinnorna 

Yrkar på följande lydelse: 

att den som kommer till Sverige möts av höga förväntningar och höga krav. Ett intensivår 

inrättas för snabbare introduktion till det svenska samhället, med fler timmar av 

svenskundervisning, arbete, praktik och samhällsorientering. För nyanlända kvinnor är det 

särskilt viktigt att rikta fokus på självständighet och ekonomisk egenmakt. Nyanlända bör 

kvalificera sig in i trygghetssystem genom arbete. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 
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Program 1.5 

Kommittén föreslår: 

att jämställdheten stärks, genom att det oförklarade lönegapet mellan kvinnor och män sluts 

och att offentliga arbetsgivare visar ledarskap i det arbetet. Statens insatser för företagande i 

form av riskkapital, rådgivning och stöd fördelas jämnt mellan kvinnor och män. 

 

Ebba Krumlinde, Centerkvinnorna 

Yrkar på följande lydelse: 

att jämställdheten och kvinnors livsinkomst stärks, bland annat genom ett jämnare uttag av 

föräldradagar och delat ansvar i familjelivet. Det oförklarade lönegapet mellan kvinnor och 

män sluts och att offentliga arbetsgivare skapar förutsättningar och visar ledarskap i det 

arbetet. Statens insatser för företagande i form av riskkapital, rådgivning och stöd fördelas 

jämnt mellan kvinnor och män. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Program 1.6 

Kommittén föreslår: 

att småföretag ges bättre förutsättningar. Trygghetssystemen bör anpassas bättre till 

företagare. Upphandlingsregler behöver i större grad göra det möjligt för småföretag att delta. 

 

Gusten Mårtensson, Kronoberg 

Yrkar på följande tilläggsyrkande: 

Ekonomiska föreningar som företagsform ska stärkas och utvecklas. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag   

Stämman beslutar efter rösträkning 240 mot 237 att avslå tilläggsatt-satsen. 23 ombud deltog 

ej.  

 

Program 1.7 

Kommittén föreslår: 

att en kraftig regelförenkling genomförs. Regler ska bibehållas endast när de går att motivera 

utifrån att de fortsatt fyller en funktion. Regelrådet bör förstärkas och ges ökade befogenheter. 

Tillstånd ska utfärdas inom rimliga tidsramar. Arbetskraftinvandring ska bejakas och inte 

omgärdas med onödiga administrativa bördor. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla att-satsen 

 

Program 1.8 

Kommittén föreslår: 

att en skattereform genomförs i syfte att öka sysselsättningen och antalet arbetade timmar, 

stärka Sveriges konkurrenskraft, öka möjligheterna att nå klimat- och miljömålen, förbättra 

bostadsmarknadens funktionssätt, säkra välfärdens långsiktiga finansiering och minska 

klyvningen mellan människor och platser. För detta krävs sänkt skatt på jobb och företag, 

ökad skatt på miljöskadliga utsläpp och viss konsumtion samt att skatterna för att köpa, äga 

och sälja bostäder ses över. Skatten på att anställa personer med svag ställning på 

arbetsmarknaden ska sänkas. 
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Fredrik Jarl, Dalarna 

Yrkar på följande lydelse: 

att en skattereform genomförs i syfte att öka sysselsättningen och antalet arbetade timmar, 

stärka Sveriges konkurrenskraft, öka möjligheterna att nå klimat- och miljömålen, förbättra 

bostadsmarknadens funktionssätt, säkra välfärdens långsiktiga finansiering och minska 

klyvningen mellan människor och platser. För detta krävs bland annat att skatten på jobb och 

företag sänks och förenklas, medan skatten på miljöskadliga utsläpp och viss konsumtion ökar 

samt att skatterna för att köpa, äga och sälja bostäder ses över. Skatten på att anställa personer 

med svag ställning på arbetsmarknaden ska sänkas. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Program 1.9 

Kommittén föreslår: 

Att digitaliseringens kraft används fullt ut. Offentlig verksamhet bör digitaliseras mer, såväl 

myndigheter som välfärdsverksamheter. Den offentliga data som finns ska tillgängliggöras så 

länge det inte riskerar enskildas integritet. Lagar och regler bör kontinuerligt ses över för att 

anpassas till den nya digitala ekonomin. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla att-satsen. 

 

Program 1.10 

Kommittén föreslår: 

Att kommunernas och regionernas ekonomi stärks. En översyn av kommuners möjligheter att 

finansiera ökad efterfrågan av tjänster, t ex äldreomsorg, på andra sätt än genom höjd 

kommunalskatt bör genomföras. Högre, och mer generella, statsbidrag krävs samt att särskilt 

stimulera ekonomisk utveckling i landsbygdskommuner. 

 

Fredrik Jarl, Dalarna 

Yrkar på följande lydelse 

Att kommunernas och regionernas ekonomi stärks. Kommuner och regioner står inför stora 

ekonomiska utmaningar de kommande åren, inte minst till följs av den demografiska 

utvecklingen, varför det krävs andra sätt att finansiera välfärdstjänsterna än genom höjd 

kommunalskatt. Statens pålagor på kommuner och regioner behöver minska, och i det fall 

som nya åtaganden åläggs kommuner och regioner ska finansieringsprincipen tillämpas fullt 

ut.  Högre, och mer generella, statsbidrag krävs samt att särskilt stimulera ekonomisk 

utveckling i landsbygdskommuner. 

 

Förslag på tilläggsatt-sats 

Fredrik Jarl, Dalarna och Hans Johansson, Dalarna 

Att ”Steget” in på arbetsmarknaden ska bli enklare och kortare. Fler behöver hjälp att lämna 

utanförskapet och kunna försörja sig på egen lön. Därför har Centerpartiet drivit igenom en 

omstöpning av arbetsförmedlingen som kommer att innebära att myndighetens roll smalnas av 

och att matchningsarbetet läggs ut på fristående aktörer. I det fall marknaden inte klarar av att 

fylla funktionen måste kommunerna också få gå in som aktör. Det innebär att kommunerna i 

detta fall ska kunna erbjuda arbetsmarknadsutbildningar och matchning, och få ersättning från 

staten för detta. 
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BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 279 mot 201 att bifalla Fredrik Jarls motförslag. 24 

ombud deltog ej. 

Stämman beslutar efter försöksvotering avslå förslaget till tilläggs-sats. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att anta programmet i sin helhet. 

 

Behandling av motioner 

 

Motion 1.3 Arvodering av styrelseuppdrag 

Kommittén föreslår stämman: 

att se över lagstiftningen för att göra det möjligt för styrelseledamöter att fakturera uppdrag 

att instämma i intentionerna i motionens att-satser 1.3.1 och 1.3.2. 

Magnus Thulin, Malmö 

Yrkar på avslag på motionens att-satser 1.3.1 och 1.3.2. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.6 Social hållbarhet  

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-sats 1.6.1.  

Emil Källström, partistyrelsen 

Yrkar avslag på motionens att-sats 1.6.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt Emil Källströms förslag och avslår motionen 

 

Motion 1.8 Digital arbetsmiljö 

Kommittén föreslår stämman: 

att bifalla motionens att-sats 1.8.1  

att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att ta fram tydliga föreskrifter, råd och riktlinjer gällande 

den digitala arbetsmiljöns utformning. 

Isak Kupersmidt, Centerstudenter  

Yrkar avslag på motionens att-sats 1.8.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.14 Skattereform 

Kommittén föreslår stämman avslå motionens att-satser 1.14.1, 1.14.2 och 1.14.3. 

Lars Berg, Skaraborg 

Yrkar att stämman instämmer i motionens intentioner och på följande tilläggsattsats: 

att Centerpartiet bör sträva efter en skattereform där momsen i möjligaste mån görs enhetlig. 

Eva Mörtsell, CUF 

Yrkar på följande tilläggsförslag: 

att Centerpartiet bör sträva efter en skattereform som har som mål att i största möjliga 

utsträckning införa enhetlig moms. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman avslår förslagen till tilläggsatt-satser. 

 

Motion 1.15 Tullens gränskontroll 

Kommittén föreslår stämman att instämma i motionens intentioner i att-satserna 1.15.1 och 

1.15.2. 

Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar på avslag på att-sats 1.15.2. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.17 Tullens gränskontroll 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-sats 1.17.1. 

Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar på avslag på att-sats 1.17.1. 

Gusten Mårtensson, Kronoberg 

Yrkar bifall till följande tilläggsatt-sats: 

Att Centerpartiet tar initiativ till att det skapas utökade juridiska förutsättningar för 

tullpersonal avseende kontroller vid gränspassager, kvarhållande av misstänkt gods samt 

kontroller inom landet. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman avslår förslaget till tilläggsatt-sats. 

 

Motion 1.18 Grundavdrag 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 1.18.1 och 1.18.2. 

Britt-Marie Jobacker, Skåne och Malin Åman, Blekinge  

Yrkar på följande tilläggsatt-sats; att effekten av ett förhöjt grundavdrag utreds. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

Stämman avslår förslaget till tilläggsatt-sats. 

 

Motion 1.19 Skatt på mat och socker 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 1.19.1 och 1.19.2. 

Ingrid Hermansson, Blekinge 

Yrkar bifall till att-sats 1.19.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.21 Markvärdesskatt 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 1.21.1 

Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar på bifall till motionen 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.30 Hygienartiklar 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 1.30.1 

Ebba Krumlinde, Centerkvinnorna, Annette Linander, Skåne, Carina Sundbom, Västerbotten 

och Karin Green, Halland 

Yrkar bifall till motionens att-sats 130.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.37 Utbildningspremien 

Kommittén föreslår stämman: 

att avslå motionens att-sats 1.37.1 

att instämma i motionens intentioner i att-sats 1.37.2. 

Eva Mörtsell CUF och Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar bifall till att-sats 1.37.1. 

Eva Mörtsell, CUF  

Yrkar bifall till att-sats 1.37.2. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.38 Utbildningspremien  

Kommittén föreslår stämman: 

att avslå motionens att-sats 1.38.1  

att instämma i motionens intentioner i att-sats 1.38.2. 

Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar bifall till att-sats 1.38.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enlig kommitténs förslag. 

 

Motion 1.40 Mått på välfärd 

Kommittén föreslår stämman att instämma i motionens intentioner i att-sats 1.40.1 

Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar på att motionen avslås. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.41 Statligt riskkapital 

Kommittén föreslår stämman: 

att Centerpartiet verkar för att statligt riskkapital ska vara tillgängligt i hela landet 

att instämma i motionens intentioner i att-sats 1.41.1 

att avslå motionens att-sats 1.41.2. 

Isak Kupersmidt, Centerstudenter och Eva Mörtsell, CUF 

Yrkar på att att-sats 1.41.1 och att-sats 1.42.2 avslås. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.43 RUT- och ROT-avdrag 

Kommittén föreslår stämman att instämma i motionens intentioner i att-sats 1.43.1. 

Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar på att avslå att-sats 1.43.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.51 Delad kommunalskatt 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 1.51.1. 

Eva Ahlin, Gotland och Peter Jansson, Jämtland  

Yrkar på att motionens att-sats 1.51.1 bifalls. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.52 Delad kommunalskatt 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 1.52.1. 

Eva Ahlin, Gotland, Peter Jansson, Jämtland, Pär Kindlund, Dalarna och Daniel Danielsson, 

Jämtland 

Yrkar på att motionen bifalla att-sats 1.52.1. 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.57 Lokal turist/övernattningsskatt 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats1.57.1 

Peter, Jansson, Jämtland, Mikael Andersson, Fyrbodal, Maria Sörqvist, Fyrbodal, Daniel 

Danielsson, Jämtland, Elisabeth Håkansson, Skåne och Anders Edvall, Skåne 

Yrkar på att att-satsen bifalls. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.61 Delningsekonomi 

Kommittén föreslår stämman: 

att instämma i motionens intentioner i att-sats 1.61.1. 

att avslå att-sats 1.61.2 

Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar på att att-sats 1.61.1 avslås. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.62 Konkurrenskraft för svenska bolag 

Kommittén föreslår stämman: 

att instämma i motionens att-sats 1.62.1 

att avslå motionens att-satser 1.62.2 och 1.62.3 
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Eva Mörtsell, CUF 

Yrkar på att bifalla motionens att-satser 1.62.1, 1.62.2 och 1.62.3 

Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar på bifall på att-sats 1.62.2. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.63 Företagande och regelbördor 

Kommittén föreslår stämman att instämma i motionens intentioner i att-satserna 1.63.1, 

1.63.2, 1.63.3, 1.63.4 och 1.63.5. 

Eva Mörtsell, CUF 

Yrkar på bifall till motionen. 

Fredrik Jarl, Dalarna 

Yrkar på avslag på att-sats 1.63.3. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering att avslå att-sats 1.63.3.     

Stämman beslutar att instämma i motionens övriga att-satser. 

 

Motion 1.64 En ekonomi för alla 

Kommittén föreslår stämman: 

att bifalla motionens att-satser 1.64.1, 1.64.2 och 1.64.3. 

att instämma i motionens intentioner i att-sats 1.64.4, 1.64.5, 1.64.14, 1.64.15 och 1.64.17. 

att avslå att-satserna 1.64.6, 1.64.7, 1.64.8, 1.64.9, 1.64.10, 1.64.11, 1.64.12, 1.64.13, 1.64.16 

och 1.64.18. 

Eva Mörtsell, CUF och Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar bifall till att-satserna 1.64.4, 1.64.8, 1.64.9, 1.64.10, 1.64.11, 1.64.12, 1.64.13, 1.64.14, 

1.64.15 och1.64.17. 

Eva Mörtsell, CUF, Anton Ångerman, Västernorrland och Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar bifall till att-satserna 1.64.5 och 1.64.6 

Isak Kupersmidt, Centerstudenter 

Yrkar bifall till att-satserna 1.64.7,1.64.16 och 1.64.18 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.67 Företagare i politiken 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 1.67.1, 1.67.2 och 1.67.3. 

Anton Ångman, Västernorrland, 

Yrkar på att stämman instämmer i motionens att-satser 1.67.1 och 1.67.2. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 1.68 Kooperation 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 1.68.1. 

Britt-Marie Jobacker, Skåne 

Yrkar att motionen bifalls. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att i övrigt bifalla kommitténs förslag och hemställan enligt bilaga 2.1. 

 

§ 26 

Kommitté 10  
Bostad, Kommunikations- och organisationsfrågor 

Motioner 10.1–88 med partistyrelsens yttrande (Bilaga 4.10) 

 

Stämmokommitté nr 10 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar 

enligt bilaga 2.10. 

 

Debatt för området genomfördes tidigare under dagen, se § 14. 

 
Behandling av motioner Bostad 

 

Motion 10.2 Ränteavdrag 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 10.2.1 

Robert Steffens, Centerstudenter, Mathilda Laestadius, Stockholms stad och Milena Axklo 

CUF 

Yrkar på att motionen bifalls. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.3 Delad kommunalskatt 

Kommittén föreslår stämman att instämma i motionens intentioner i att-sats 10.3.1. 

Milena Axklo, CUF och Mathilda Laestadius, Stockholms stad 

Yrkar på att motionen bifalls. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.7 Momsavdrag för hyresrätter 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 10.7.1 och 10.7.2. 

Mikael Andersson, Fyrbodal 

Yrkar på bifall till motionens att-sats 10.7.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.9 Bostadsbyggande på landsbygden 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 10.9.1. 

Anna Roos, Halland 

Yrkar på bifall till motionens att-sats 10.9.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutade enligt kommitténs förslag. 
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Motion 10.11 Trösklar till bostadsmarknaden 

Kommittén föreslår stämman att bifalla: 

att det skärpta amorteringskravet utvärderas i syfte att pröva effekterna av att det avskaffas, 

samt att möjligheten att införa ett riktat bosparande för unga ses över och att nya modeller för 

hyrköp och ägarlägenheter främjas. 

att instämma i motionens intentioner i att-sats 10.11.2 och 10.11.3 

att avslå att-sats 10.11.1. 

Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar på följande i kommitténs tilläggsatt-satser: att stryka ”samt att möjligheten att införa ett 

riktat bosparande för unga ses över” och istället får följande lydelse: ”att det skärpta 

amorteringskravet utvärderas i syfte att pröva effekterna av att det ska avskaffas och att nya 

modeller för hyrköp och ägarlägenheter främjas”. 

John Karlsson, Sörmland 

Yrkar bifall till att-sats 10.11.1. 

Lennart Pettersson, Skåne 

Yrkar bifall till att-sats 10.11.3. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.12 Trösklar till bostadsmarknaden 

Kommittén föreslår stämman att instämma i motionens intentioner i att-sats 10.12.1. 

Mathilda Laestadius, Stockholms stad 

Yrkar avslag på motionen 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.13 Ungdomars inträde på bostadsmarknaden 

Kommittén föreslår stämman:  

att bifalla motionens att-satser 10.13.6 och 10.13.14 

att instämma i motionens intentioner i att-satserna 10.13.1, 10.13.4, 10.13,5, 10.13.8, 

10.13.10, 10.13.13 och 10.13.16 

att avslå motionens att-satser 10.13.2, 10.13.3, 10.13.7, 10.13.9, 10.13.11, 10.13.12 och 

10.13.15. 

Milena Axklo, CUF 

Yrkar på bifall till motionen.  

Anthon Gyllensten, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.1. 

Milena Axklo, CUF och Mathilda Laestadius, Stockholms stad 

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.2. 

Milena Axklo, CUF, Mathilda Laestadius, Stockholms stad, Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.3. 

Milena Axklo, CUF, Robert Steffens, Centerstudenter  

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.4. 

Milena Axklo, CUF 

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.5. 

Milena Axklo, CUF  

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.6. 
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Milena Axklo, CUF, Mathilda Laestadius, Stockholms stad 

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.7. 

Milena Axklo, CUF 

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.8. 

Milena Axklo, CUF, Mathilda Laestadius, Stockholms stad 

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.9. 

Susanne Wicklund, Stockholms stad 

Yrkar instämmande i motionens intentioner i att-sats 10.13.9. 

Milena Axklo, CUF   

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.10 

Milena Axklo, CUF och Mathilda Laestadius, Stockholms stad 

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.11 

Mathilda Laestadius, Stockholms stad  

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.12 

Milena Axklo, CUF, Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.13 

Patrik Nimmerstam, Stockholms län 

Yrkar avslag på motionens att-sats 10.13.13 

Milena Axklo, CUF,   

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.14 

Milena Axklo, CUF, Mathilda Laestadius, Stockholms stad  

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.15 

Milena Axklo, CUF, Robert Steffens, Centerstudenter och Anthon Gyllensten, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 10.13.16 

Susanne Wicklund, Stockholms stad 

Yrkar bifall till en tilläggsatt-sats: att med bibehållet starkt besittningsskydd, gradvis införa en 

friare hyressättning med starkare koppling till bostädernas marknadsvärde. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter en försöksvotering på att-satserna 10.13.3, 10.13.4, 10.13.16 samt 

tilläggsatt-satsen enligt kommitténs förslag. 

 

RESERVATION 

Magnus Persson, Stockholms län reserverade sig till förmån för Susanne Wicklunds 

tilläggsyrkande. 

 

Motion 10.15 Vatteninsamling 

Kommittén föreslår stämman: 

att lösningar som förbättrar vattenhushållningen stimuleras, bland annat genom rådgivning 

och införandet av ett grönt avdrag. 

att instämma i motionens intentioner i att-satserna 10.15.1 och 10.15.2. 

Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar på att kommitténs nya att-sats avslås. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.16 Klimatpåverkan 

Kommittén föreslår stämman:  

att Centerpartiet verkar för klimatdeklarationer för klimatbra byggnader. 
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att Centerpartiet verkar för att en utformning av krav på byggnaders klimatpåverkan utreds i 

syfte att skapa ett system som leder till successivt minskade utsläpp. 

att instämma i motionens intentioner i att-satserna 10.16.1 

Christian Ottosson, Stockholms län 

Yrkar på att motionen bifalls. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.17 Klimatpåverkan 

Kommittén föreslår stämman att instämma i motionens intentioner i att-sats 10.17.1. 

Ulf Jonsson, Värmland 

Yrkar på att motionen bifalls. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.20 Trästrategi 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 10.20.1. 

Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar på att motionen bifalls. 

Susanne Wicklund, Stockholms stad 

Yrkar på en tilläggsatt-sats: Statliga bolag har ett miljöansvar när det gäller materialval för 

bygg- och anläggningsprojekt. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar efter försöksvotering att avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 10.22 Regelkrångel 

Kommittén föreslår stämman att instämma i motionens intentioner i att-sats 10.22.1. 

Mikael Andersson, Fyrbodal 

Yrkar på att motionen bifalls. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.23 Fastighetsrelaterade skatter samt plan och bygglagen 

Kommittén föreslår stämman:  

att förenklingar av planprocess och bygglovshandläggning utreds i syfte att samordna 

beslutsfattandet och påskynda förtätning och utveckling inom detaljplanelagt område. 

att möjligheterna till privat initiativrätt utökas. 

att instämma i motionens intention i att-sats 10.23.1. 

Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar på att motionen bifalls. 

Åke Carlson, Partistyrelsen 

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag att instämma i motionens intentioner. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 
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Motion 10.24 Fastighetsrelaterade skatter 

Kommittén föreslår stämman:  

att avslå motionens att-sats 10.24. 

att bifalla en ny att-sats: att en utredning tillsätts för att genomföra en enklare form av 

detaljplan som kan genomföras tillsammans med bygglovet, som ett utökat förhandsbesked 

för att möjliggöra mindre bebyggelsegrupper på landsbygden. 

Marie-Louise Wernersson, Partistyrelsen, Anders Edvall, Skåne, Åke Carlson, Partistyrelsen 

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag att motionen avslås 

Jonas Petersson, Uppsala. 

Yrkar bifall till motionen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

Stämman beslutar efter försöksvotering att bifalla tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 10.27 Attefallshus 

Kommittén föreslår stämman  

att instämma i motionens intention i att-sats 10.27.1 och 10.27.2. 

att avslå motionens att-sats 10.27.3. 

Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar bifall på att-sats 10.27.1 

Marie-Louise Wernersson, Partistyrelsen, Hans Johansson, Dalarna  

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag att avslå att-sats 10.27.1. 

Johan Krogh, Stockholms län, Christian Ottosson, Stockholms län 

Yrkar bifall till kommitténs förslag att instämma i intentionen 10.27.1. 

Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar bifall på att-sats 10.27.2. 

Marie-Louise Wernersson, Partistyrelsen, Hans Johansson, Dalarna 

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag att avslå att-sats 10.27.2. 

Johan Krogh, Stockholms län, Christian Ottosson, Stockholms län 

Yrkar bifall till kommitténs förslag att instämma i intentionen 10.27.2. 

Hans Johansson, Dalarna 

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag att avslå att-sats 10.27.3. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.28 Byggande i exploaterade områden 

Kommittén föreslår stämman  

att den tillåtna arean för bygglovsbefriade komplementbostadshus utökas. 

att bifalla motionens att-satser 10.28.1 och 10.28.9. 

att instämma i motionens intentioner i att-satserna 10.28.3, 10.28.4, 10.28.6 och 10.28.7. 

att avslå motionens att-satser 10.28.2, 10.28.5 och 10.28.8. 

Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar på bifall till att-sats 10.28.2. 

Robert Steffens, Centerstudenter, Christian Ottosson, Stockholms län 

Yrkar på bifall till att-sats 10.28.4. 

Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar på avslag på att-sats 10.28.5. 

Robert Steffens, Centerstudenter 
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Yrkar på bifall till att-sats 10.28.6. 

Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar på bifall till att-sats 10.28.7. 

Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar på bifall till att-sats 10.28.8. 

Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar på bifall till att-sats 10.28.9. 

Patrik Nimmerstam, Stockholms län 

Yrkar på avslag på att-sats 10.28.9. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering på att-sats 10.28.2 enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar i övrigt enligt kommitténs förslag. 

 

RESERVATION 

Magnus Persson, Stockholms län reserverade sig till förmån för bifall av att-sats 10.28.2 och 

10.28.4 

 

Behandling av motioner Kommunikation och organisation: 

 

Motion 10.53 Forum för idédebatt 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 10.53.1. 

Andreas Håkansson, Kronoberg 

Yrkar på att instämma i motionens intention. 

Yrkar på en tilläggsatt-sats: att fyra sidor i tidningen C skall användas som debattorgan. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering på att-sats 10.53.1 enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.54 Bildbank 

Kommittén föreslår stämman att instämma i motionens intentioner i att-satserna 10.54.1, 

10.54.2 och 10.54.3. 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar på bifall på att-sats 10.54.3. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.57 Centralt och regionalt stöd till kretsar och distrikt 

Kommittén föreslår stämman:  

att avslå motionens att-satser 10.57.1, 10.57.2 och 10.57.3. 

att riksorganisationen även fortsättningsvis ger stöd till kretsar och distrikt motsvarande den 

omfattning som beskrivs i Partistyrelsens yttrande. 

att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av centrala anställningar för 

distriktspersonal. 

Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar på att stämman instämmer i motionens intentioner. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 
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Motion 10.58 Centralt och regionalt stöd till kretsar och distrikt 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 10.58.1, 10.58.2 och 10.58.3. 

Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar på att motionen bifalls. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.59 Centralt och regionalt stöd till kretsar och distrikt 

Kommittén föreslår stämman:  

att instämma i motionens intentioner i att-sats 10.59.1. 

att tillsammans med distrikten, utreda finansiering av distrikts- och kretsnivå för att skapa 

långsiktiga förutsättningar för utveckling samt robusta distriktsorganisationer. 

Marie-Louise Wernersson, Partistyrelsen 

Yrkar på bifall till partistyrelsens förslag att avslå motionen. 

Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar på motionen bifalls. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag på att-sats 10.59.1. 

Stämman beslutar att bifalla tilläggsattsatsen 

Stämman beslutar i övrigt enligt kommitténs förslag 

 

Motion 10.61 Centralt och regionalt stöd till kretsar och distrikt. 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 10.61.1. 

Mia Nerby, Södermanland 

Yrkar på att motionen bifalls. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.69 Seniorers inflytande i Centerpartiet 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 10.69.1 och 10.69.2. 

Andreas Håkansson, Kronoberg 

Yrkar bifall till kommitténs förslag. 

Susanne Wicklund, Stockholms stad 

Yrkar på att motionen bifalls i sin helhet. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.71 Ändra datum för partistämman 

Kommittén föreslår stämman att avslå att-sats 10.71.1. 

Kenneth Gustavsson, Fyrbodal, Elisabeth Johansson, Fyrbodal, Henrik Jansson, Fyrbodal 

Yrkar på att motionen bifalls 

 

BESLUT 

Stämman beslutade efter rösträkning 245 mot 189 enligt kommitténs förslag. 73 ombud deltog 

ej. 
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RESERVATION 

Henrik Jonsson, Fyrbodal reserverar sig till förmån för bifall till motion 10.71. 

 

Motion 10.76 Medlemsutskick 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 10.76.1. 

John Carlsson, Södermanland 

Yrkar på att motionen bifalls och 

en ny att-sats: att kretsarnas medlemsansvarige skall ges full rådighet över den egna kretsens 

medlemslistor digitalt. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.79 Resekostnadsutjämning för kommundagarna    

Kommittén föreslår stämman:  

att instämma i motionens intentioner i att-sats 10.79.1. 

att utreda ett system med resefördelning för kommundagarna. 

att pröva ett system med resefördelning på kommundagarna 2020 för att därefter utvärdera 

detsamma. 

Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar på att avslå att-sats 10.79.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.82 Smarta möten 

Kommittén föreslår stämman att bifalla motionens att-satser 10.82.1 och 10.82.2. 

Åke Carlsson, Partistyrelsen 

Yrkar på bifall till partistyrelsens förslag att avslå att-sats 10.82.1. 

Marie-Louise Wernersson, Partistyrelsen 

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag att avslå att-sats 10.82.2. 

Maria Sörkvist, Fyrbodal 

Yrkar bifall till kommitténs att-satser 10.82.1 och 10.82.2. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering på att-satserna enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 10.86 Digitalt motionssystem 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 10.86.1, 10.86.2 och 10.86.3. 

Henrik Juhlin, Stockholms län, Susanne Wicklund, Stockholms stad 

Yrkar på att instämma i motionens intentioner 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar på en ny att-sats: att Centerpartiets olika distrikt ges möjlighet att använda samma 

digitala motionssystem som partistämman använder och att yrkanden följer med från 

distriktsstämmor vidare upp i systemet. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 
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RESERVATION 

Magnus Persson, Stockholms län, reserverade sig till förmån för att instämma i motionens 

intentioner. 

 

Motion 10.87 Digitalt arkiv 

Kommittén föreslår stämman  

att avslå motionens att-satser 10.87.1 och 10.87.2. 

att partistyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att bevara centerrörelsens verksamhet 

för framtiden.    

Anthon Gyllensten, Stockholms län 

Yrkar på bifall till motionen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att i övrigt bifalla kommitténs förslag och hemställan enligt bilaga 2.10. 

 

§ 27 

Ajournering 

Stämman beslutar att ajournera förhandlingarna för dagen kl. 22.33 

 

§ 28 

Återupptagande 

Stämman återupptar förhandlingarna fredag den 27 september kl. 8.00 

 

§ 29 

Fastställande av röstlängd 

Stämman fastställer röstlängd enligt bilaga 1.3. 

 

§ 30 

Stämman behandlar 

Kommitté 2 
Miljö- och klimatfrågor 

Program Miljö- och klimat     (Bilaga 5.2) 

Motioner nr 2:1-68 med partistyrelsens yttrande (Bilaga 4.2) 

 

Stämmokommitté nr 2 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar 

enligt bilaga 2.2. 

 

I debatten deltar: 

Rickard Nordin, Göteborg, Emma Wiesner, Stockholms stad, Anders Johansson, Kalmar län, 

Elizabeth Peltola, Centerkvinnorna, Bo Hagström, Skaraborg, Mattias Larsson, partistyrelsen, 

Nina Wahlin, Stockholms län, Lars Thomasson, Stockholms län, Anders Uggla, Uppsala län, 

Hans Lindqvist, Stockholms län, Roger Tiefensee, Södermanland, Emma Wahlberg, 

Stockholms stad, Wendla Thorstensson, Örebro län, Christian Ottosson, Stockholms län, 

Jenny Adolphson, Västmanland, Kenneth Michaelsson, Blekinge, Lars Thomsson, Gotland, 

Patrik Buddgård, Stockholms län, Roland Sjödahl, Östergötland, Kristina Yngwe, 

partistyrelsen, Magnus Ek, Östergötland, Stina Larsson, Skåne, Gunnel Lindby, Gotland, Lars 

Göran Zetterlund, Örebro län, Henrik Arnesson, Halland, Joakim Storck, Dalarna, Isak 
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Kupersmidt, Centerstudenter, Anna Jamieson, Östergötland, Aron Larsson, Jönköpings län, 

Malin Åman, Blekinge, Henrik Jansson, Fyrbodal, Gustav Hemming, Stockholms stad, 

Andreas Strandberg, Värmland, Marie Högkvist, Värmland, Christer Gustafsson, 

Västmanland, Jonatan Skagerberg, Västra Götaland västra, Carl-Ewert Ohlsson, Gävleborg, 

Carina Johansson, Jönköpings län, Sara Sjödal, Uppsala län, Måns Atlas, Skåne, Anton 

Ångman, Västernorrland, Lovisa Kronsporre, CUF, Anna-Maja Roos, Dalarna, Caroline 

Ferning, Centerstudenter, Camilla Strandman, Uppsala län, Per-Åke Sörman, Örebro län, 

Michaela Haga, Stockholms län, Robert Linder Blomberg, Västra Götaland västra, Julie Tran, 

Östergötland, Petter Westlund, Västmanland, Mattias Jonsson, Skåne, Ulf Jonsson, Värmland, 

Arne Jonsson, Södermanland, Emilia Molin, Örebro län, Oskar Qvarfort, Centerstudenter, 

Naod Habtemichael, partistyrelsen, Fredrik Jarl, Dalarna, Anna Lasses, Stockholms län, 

Carina Sundbom, Västerbotten, Johan Jonsson, Kalmar län, Algot Thorin, Centerstudenter, 

Magnus Larsson, Kalmar län, Jan-Eric Carlsson, Södermanland, Ulf Svensson, Blekinge, 

Anna Johansson, Kronoberg, Victor Rundqvist, Halland, Oskar Perers, Dalarna, Johan 

Andersson, Västernorrland, Evelina Eriksson, Östergötland, Anne-Li Hilbert, Stockholms län, 

Jonas Petersson, Uppsala län, Dag Nyström, Värmland, Sofia Jarl, partistyrelsen, Karin 

Byström, Dalarna, Ida Alterå, partistyrelsen, Andreas Nilsson, Skåne, Lena Språng, Halland, 

Frida Nilsson, Skaraborg, Catarina Davidsson, Skaraborg, Karin Green, Halland, Anette 

Ivarsson, Halland, Fredrik Gradelius, Gotland, Sven Molenkamp, Norrbotten, Dana 

Pourkomeylian, CUF, Robert Steffens, Centerstudenter, Sophie Janulf, Värmland, Thomas 

Björklund, Kalmar län, Lars-Olof Andersson, Skåne, Jakob Staland, Gävleborg, Magnus 

Persson, Stockholms län, Jörgen Sjöslätt, Skåne, Helena Vilhelmsson, Centerkvinnorna och 

Ann-Christin L Frickner, Stockholms län 

 

§ 31 

Hälsning 

Birger Nissen, Radikale Venstre i Danmark framför en hälsning till stämman. 

 

§ 32 

Behandling av program Ansvar och resultat för klimat och miljö 

 

Program 2.1 

Kommittén föreslår stämman: 

Klimatmålen i Sverige och EU skärps och att det långsiktiga målet bör vara att nå 

klimatneutralitet 2040. Vi vill skärpa EU:s utsläppshandelssystem, genom att skärpa taket för 

hur många utsläppsrätter som delas ut varje år, successivt minska överskottet på 

utsläppsrätter, införa ett prisgolv, utvidga systemet till fler sektorer samt ta bort möjligheten 

för EU:s medlemsländer att kompensera utsläppande företag för indirekta kostnader. 

Incitamenten för minsutsläpp, såväl stor- som småskaliga, måste stärkas. Vi vill även att 

samtliga av EU:s gemensamma investeringsprojekt inom energi ska vara fossilfria.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar i enlighet med kommitténs förslag. 

 

Program 2.2 

Kommittén föreslår stämman: 

Sveriges elsystem blir helt förnybart, robust och flexibelt. För att möjliggöra detta vill vi att 

ellagen och elnätsregleringen ses över för att underlätta för ny teknik och nya affärsmodeller, 

samt att minst timnivå införs för samtliga kunder i det svenska elsystemet senast 2025. 

Centerpartiet vill också att elskatten ska bli mer flexibel. 
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Jonathan Arvidsson och Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar att Sveriges elsystem blir helt fossilfritt, robust och flexibelt. För att möjliggöra detta 

vill vi att ellagen och elnätsregleringen ses över för att underlätta för ny teknik och nya 

affärsmodeller, samt att timmätning införs för samtliga kunder i det svenska elsystemet senast 

2025. Svenska Kraftnäts ansvar ska utökas till att omfatta den långsiktiga utvecklingen och 

balansen på elmarknaden. Centerpartiet vill också att energiskatten på el slopas för att skapa 

tydligare marknadssignaler.  

 

Robert Linder Blomberg, Västra Götaland västra 

Yrkar att Sveriges elsystem blir helt förnybart, robust och flexibelt. För att möjliggöra detta 

vill vi att ellagen och elnätsregleringen ses över för att underlätta för ny teknik och nya 

affärsmodeller, samt att debitering på minst timnivå införs för samtliga kunder i det svenska 

elsystemet senast 2025. Centerpartiet vill också att elskatten ska bli mer flexibel. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar i enlighet med kommitténs förslag. 

 

Program 2.3 

Kommittén föreslår stämman: 

Klimatpåverkan integreras tydligare i lagstiftningen och beslutsfattandet. Vi vill se en 

effektivare tillståndsprövning för klimat- och miljöinvesteringar. Ett nytt mål om halverade 

tider för miljötillståndsprocesser ska införas. En översyn av möjligheter, kostnader och 

konsekvenser av att överklaga beslut bör också göras i syfte att minska 

okynnesöverklaganden.  

 

Jonathan Arvidsson och Robert Steffens, Centerstudenter 

Yrkar att Klimatet integreras tydligare i lagstiftningen och beslutsfattandet. Klimatmålen ska 

inkluderas i den samlade bedömningen i miljöbalken. Vi vill se en effektivare 

tillståndsprövning för klimat- och miljöinvesteringar. Ett nytt mål om halverade tider för 

miljötillståndsprocesser ska införas. En översyn av möjligheter, kostnader och konsekvenser 

av att överklaga beslut bör också göras i syfte att minska okynnesöverklaganden. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering i enlighet med kommitténs förslag. 

 

Program 2.4 

Kommittén föreslår stämman: 

Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användning av 

dessa. Vi vill fasa ut fossila bränslen i transportsektorn till 2030, med vissa undantag. 2040 

ska sjöfarten från svenska hamnar och all flygtrafik från svenska flygplatser ske fossilfritt. För 

att möjliggöra detta bör regelverk ses över och en kommission omgående tillsättas med 

målsättning att fullskaleanläggningar för produktion av drivmedel etableras i närtid.  

 

Robert Linder Blomberg, Västra Götaland västra 

Yrkar att Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i 

användningen av dessa. Vi vill fasa ut fossila bränslen i transportsektorn till 2030, med vissa 

undantag. 2040 ska all flygtrafik i Sverige ske fossilfritt. För att möjliggöra detta bör 

regelverk ses över och en kommission bestående av forskare och möjliga producenter 

omgående tillsättas så att drivmedelsproduktionen i större skala kan komma till stånd. 
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BESLUT 

Stämman beslutar i enlighet med kommitténs förslag. 

 

Program 2.5 

Kommittén föreslår stämman: 

Staten bör ta ett större ansvar att, genom upphandling, bygga ut infrastrukturen för fossilfri 

laddning och tankning i hela landet. Trafikverket bör dessutom få i uppdrag att upphandla 

vätgaståg på en eller flera utvalda sträckor. Miljözoner för sjöfarten bör införas för att styra 

mot anslutning till landström när fartygen ligger i hamn. Utbyggnad till elvägar på de största 

motorvägsstråken kan vara en nyckel till omställning av den långväga tunga vägtrafiken.  

 

Elizabeth Peltola, Kronoberg 

Yrkar att Staten bör ta ett större ansvar att, genom upphandling, bygga ut infrastrukturen för 

fossilfri laddning och tankning i hela landet och säkerställa trygghet i resandet. Trafikverket 

bör dessutom få i uppdrag att upphandla vätgaståg på en eller flera utvalda sträckor. 

Miljözoner för sjöfarten bör införas för att styra mot anslutning till landström när fartygen 

ligger i hamn. 

 

Robert Linder Blomberg, Västra Götaland västra 

Yrkar att Staten ska ta ett större ansvar för utbyggnaden av infrastrukturen för fossilfri 

laddning och tankning i hela landet. Konvertering av befintliga fordon till fossilfri drift ska 

tillåtas. Trafikverket bör dessutom få i uppdrag att upphandla vätgaståg på en eller flera 

utvalda sträckor. Miljözoner för sjöfarten bör införas för att styra mot anslutning till 

landström när fartygen ligger i hamn. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering i enlighet med kommitténs förslag. 

 

Program 2.6 

Kommittén föreslår stämman: 

En nationell strategi för biobaserad, cirkulär ekonomi tas fram som syftar till att Sverige ska 

vara världsledande i omställningen. Ett producentansvar för nedskräpning införs. Den som 

sätter en produkt på marknaden som sedan inte återvinns eller bryts ned, skall stå för 

kostnaden. Centerpartiet vill dessutom att förbudet mot engångsartiklar i plast ska utökas och 

till år 2025 omfatta fler produkter och att ekodesigndirektivet utökas till fler produkter samt 

ställer krav på återvinningsbarhet.  

 

Elizabeth Peltola, Kronoberg 

Yrkar att En nationell strategi för biobaserad, cirkulär ekonomi tas fram som syftar till att 

Sverige ska vara världsledande i omställningen. Strategin ska innehålla kunskap om 

skillnader i mäns och kvinnors konsumtionsmönster och förslag till hur dessa mönster 

förändras för att nå en biobaserad, jämställd cirkulär ekonomi. Ett producentansvar för 

nedskräpning införs. Den som sätter en produkt på marknaden som sedan inte återvinns eller 

bryts ned, skall stå för kostnaden. Centerpartiet vill dessutom att förbudet mot engångsartiklar 

i plats ska utökas till år 2025 omfatta fler produkter och att ekodesigndirektivet utökas till fler 

produkter samt ställer krav på återvinningsbarhet.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering i enlighet med kommitténs förslag. 
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Program 2.7 

Kommittén föreslår stämman: 

Statliga exportåtgärder som exportstrategin och exportkrediter ska fokusera särskilt på grön 

teknik och grön omställning i linje med Parisavtalet. Vidare bör Sverige utlysa ett antal 

innovationstävlingar för att driva utveckling på områden med mindre kommersiell kraft samt 

att Sverige strävar efter att bli ett Silicon Valley för klimatinnovationer och grön teknik.  

 

Robert Linder Blomberg, Västra Götaland västra 

Yrkar att Statliga exportåtgärder som exportstrategin och exportkrediter ska fokusera särskilt 

på grön teknik och grön omställning i linje med Parisavtalet. Vidare bör Sverige utlysa ett 

antal innovationstävlingar för att driva utveckling på områden med mindre kommersiell kraft 

samt att Sverige strävar efter att bli ett Centrum för innovation för klimatinnovationer och 

grön teknik.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar i enlighet med Robert Linder Blombergs förslag. 

 

Program 2.8 

Kommittén föreslår stämman: 

Upphandling används som ett kraftfullt verktyg för hållbar omställning. Ett lägsta golv, 

motsvarande basnivån i Upphandlingsmyndighetens krav införs för all statlig upphandling. Ett 

mål bör också införas för att öka andelen upphandlingar som ställer ytterligare krav på klimat 

och miljö.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar i enlighet med kommitténs förslag. 

 

Program 2.9 

Kommittén föreslår stämman: 

Vattenanvändningen och -hanteringen effektiviseras och förbättras. Vi vill införa en 

vattenavgift på offentligt vatten som delvis ska bekosta nödvändiga investeringar, 

reinvesteringar och klimatanpassning i VA-infrastruktur. Det ska ställas tydliga 

ekodesignkrav för produkter som används vid vattenförbrukning, i syfte att nå en mer effektiv 

vattenanvändning. Ett producentansvar för läkemedelsrester i vatten ska införas.  

 

Robert Linder Blomberg, Västra Götaland västra  

Yrkar att Vattenanvändningen och -hanteringen effektiviseras och förbättras. Vi vill införa en 

vattenavgift på offentligt vatten som delvis ska bekosta nödvändiga investeringar och 

klimatanpassning i VA-infrastruktur. Det ska ställas tydliga ekodesignkrav för produkter som 

används vid vattenförbrukning, i syfte att nå en mer effektiv vattenanvändning. Ett 

producentansvar för läkemedelsrester i vatten ska införas. Avloppssystemet ska 

kretsloppsanpassas.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering i enlighet med kommitténs förslag. 

 

Program 2.10 

Kommittén föreslår stämman: 
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Målen för matinsamling och energiåtervinning av biologiskt avfall skärps och fler vägar att 

minska matsvinnet bör prövas, exempelvis genom en avgift på matavfall som slängs från 

större näringsverksamheter. Möjligheten att ta till vara överblivna livsmedel inom 

kommunala/regionala verksamheter bör också prövas. Livsmedel ska också omfattas av en 

obligatorisk klimatmärkning som på ett enkelt sätt visar produktens klimatavtryck.  

 

Algot Thorin, Centerstudenter 

Yrkar att meningen, ”Livsmedel ska också omfattas av en obligatorisk klimatmärkning som 

på ett enkelt sätt visar produktens klimatavtryck” stryks. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering i enlighet med kommitténs förslag. 

 

Program 2.11 

Kommittén föreslår stämman: 

Sverige ska kraftigt minska fossilanvändningen i lantbruket och det fossila bränslet behöver 

ersättas med förnybart. Tekniker för ökad kolinlagring i svensk jordbruksmark ska stimuleras. 

Nuvarande subventioner bör skatteväxlas inom näringen för att bibehålla konkurrenskraften. 

Statliga myndigheter och kommuner bör i högre grad värna den biologiska mångfalden utmed 

sin infrastruktur samt i samhällsplaneringen. 

 

Elizabeth Peltola, Kronoberg 

Yrkar att Sverige ska kraftigt minska fossilanvändningen i lantbruket och det fossila bränslet 

behöver ersättas med förnybart. Nuvarande subventioner kan då skatteväxlas mot ökade 

miljöersättningar för biologisk mångfald. Användningen av kemikalier samt hormonstörande 

ämnen måste minimeras. Dessa ämnen påverkar hälsa och reproduktionsförmåga hos både 

människor och djur. Statliga myndigheter och kommuner bör i högre grad värna den 

biologiska mångfalden utmed infrastruktur samt i samhällsplaneringen.  

 

Robert Linder Blomberg, Västra Götaland västra 

Yrkar att Den fossila energin i lantbruket ska ersättas med förnybar. Nuvarande 

skattesänkning för fossil energi kan då skatteväxlas motökade miljöersättningar för biologisk 

mångfald. Statliga myndigheter och kommuner bör i högre grad värna den biologiska 

mångfalden utmed sin infrastruktur samt i samhällsplaneringen.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar i enlighet med kommitténs förslag. 

 

Program 2.12 

Kommittén föreslår stämman: 

Att miljö- och klimatarbetet utgår från Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar 

utveckling. 

 

Mattias Larsson, partistyrelsen 

Yrkar att punkten 2.12 avslås. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning med 284 mot 197 bifalla punkten 2.12. 26 ombud deltar 

ej. 
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Program 2.13 

Kommittén föreslår stämman: 

Att skogsgödsling tillåts på lämpliga marker, i lämplig form och i lämpliga bestånd i hela 

Sverige. Tillförsel av viktiga näringsämnen till skog är, rätt utförd och på rätt marker, den 

snabbaste och effektivaste skogliga åtgärden vi kan göra för att binda mer koldioxid i skogen. 

Det finns även en klar logik och långsiktighet i att marker bör tillföras näringsämnen i samma 

takt som dessa bortförs i form av t.ex. virke från skogen eller grödor från en åker.  

 

Mattias Larsson, partistyrelsen 

Yrkar att punkten 1.13 avslås. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att efter rösträkning med 242 mot 225 bifalla punkten 2.13. 40 ombud 

deltar ej. 

 

Tilläggsyrkanden 

Emma Blomdahl Wahlberg, Stockholms stad 

Yrkar att Centerpartiet vill att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med när analys och 

styrmedel tas fram på klimatområdet.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar att avslå tilläggsyrkande från Emma Blomdahl Wahlberg. 

 

Elizabeth Peltola, Kronoberg 

De globala miljö- och klimatutmaningarna påverkar i hög grad kvinnor, inte minst i 

utvecklingsländerna. Därför behöver samhällsutvecklingen säkerställas utifrån utsatta 

gruppers behov. En jämställd representation vid förhandlingar och beslutsfattande på 

internationell, nationell och lokal nivå banar väg för en mer hållbar utveckling. Att kvinnor 

finns representerade vid förhandlingsbordet i internationella sammanhang är ett krav.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar att avslå tilläggsyrkande från Elizabeth Peltola. 

 

RESERVATION 

Henrik Oretorp och Kjell Helgesson, Halland, reserverar sig till förmån för tilläggsatt-sats av 

Elizabeth Peltola i programmet Miljö och klimat. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att anta programmet Ansvar och resultat för klimat och miljö. 

 

Behandling av motioner 

 

Motion 2.1 – Pant 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i att-sats 2.1.2 och att motionens att-

sats 2.1.4 avslås. 

Lovisa Kronsporre, CUF 

Yrkar bifall till att-sats 2.1.2 och 2.1.4 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 
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Motion 2.3 – Solceller 

Kommittén föreslår att instämma i intentionen i att-sats 2.3.1. 

 

Marie Högkvist, Värmland 

Yrkar bifall till att-sats 1  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 2.4 – Solceller 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i att-sats 2.4.1 

 

Magnus Larsson, Kalmar 

Yrkar på en tilläggsatt-sats: Att Centerpartiet skall verka för att det ställs krav på installation 

av solceller vid nyproduktion  av offentliga byggnader.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar att avslå Magnus Larssons tilläggsatt-sats. 

 

Motion 2.14 – Biodrivmedel i Sverige 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i att-satserna 2.14.1 och 2.14.2 

Anna-Maja Roos, Dalarna 

Yrkar bifall till att-satserna 2.14.1 och 2.14.2. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 2.15 – Biodrivmedel i Sverige 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 2.15.1 avslås. 

Johan Jonsson, Kalmar län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 2.15.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 2.16 – Biodrivmedel i Sverige 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 2.16.2 avslås. 

Henrik Jansson, Fyrbodal och Fredrik Jarl, Dalarna 

Yrkar bifall till motionens att-sats 2.16.2  

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 2.17 – Kärnkraft 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 2.17.1 avslås. 

Lars Thomasson, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 2.17.1 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 2.18 – Kärnkraft 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-sats 2.18.2 och 

2.18.3 samt att motionens att-sats 2.18.1 avslås. 

Lars Thomasson, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-satser 2.18.1-3. 

Patrik Buddgård, Stockholms län 

Yrkar avslag på motionens att-sats 2.18.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag, efter försöksvotering rörande 2.18.2. 

 

Motion 2.24 – ROT-avdrag för VA-avgift 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 2.24.1 avslås 

 

Petter Westlund, Västmanland 

Yrkar på en tilläggsatt-sats: att uppdra till partistyrelsen att initiera ett arbete för att se över 

lagstiftningen vad avser kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Samt att 

partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motion.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar att avslå Petter Westlunds tilläggsatt-sats. 

 

Motion 2.29 – Klimatdeklaration 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-satser 2.29.1-4. 

Algot Thorin, Centerstudenter 

Yrkar avslag på motionens att-satser 2.29.1-4. 

 

Patrik Buddgård, Stockholms län 

Yrkar på en tilläggsatt-sats:  

att Centerpartiet på EU-nivå verkar för klimatmärkning av fler varor och livsmedel för att 

förenkla för konsumenter att göra hållbara och medvetna val.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar efter försöksvotering att avslå Patrik Buddgårds tilläggsatt-sats. 

 

Motion 2.31 – Matsvinn 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 2.31.2 avslås. 

Katarina Lundin, Göteborg 

Yrkar bifall till motionens att-sats 2.31.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 2.40 – Skatteväxling  

Kommittén föreslår stämman att motionens att-satser 2.40.1 och 2.40.2 avslås. 
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Henrik Jansson, Fyrbodal 

Yrkar bifall till motionens att-satser 2.40.1 och 2.40.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 2.41 – Hållbar transportsektor 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 2.41.1 

Carl-Ewert Ohlsson, Gävleborg 

Yrkar bifall till motionens att-sats 2.41.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 2.44 – Biokol  

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-satser 2.44.1 och 

2.44.2 

Henrik Jansson, Fyrbodal 

Yrkar bifall till motionens att-satser 2.44.1 och 2.44.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 2.49 – Vatten  

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 2.49.3 

Christian Ottosson, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 2.49.3 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 2.57 – Miljöbrott 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-satser 2.57.1 och 2.57.2 avslås. 

Henrik Arnesson, Halland 

Yrkar bifall till motionens att-satser 2.57.1 och 2.57.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag, efter försöksvotering rörande 2.57.1. 

 

Motion 2.59 – Insamling av avfall 

Kommittén föreslår stämman att bifalla motionens att-sats 2.59.1 

 

Henrik Arnesson, Halland 

Yrkar på en tilläggsatt-sats:  

att avfallsmonopolet ses över i avsikt att öka valfriheten och maximera återvinningsgraden.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar efter försöksvotering att avslå Henrik Arnessons tilläggsatt-sats. 
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Motion 2.62 – Underlätta VA-investeringar 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 2.62.1 

Katarina Lundin, Göteborg 

Yrkar bifall till motionens att-sats 2.62.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 2.66 – Politik för ett grönare samhälle 

Kommittén föreslår stämman att bifalla motionens att-sats 2.66.1, att instämma i intentionen i 

motionens att-satser 2.66.6, 2.66.9, 2.66.15 och 2.66.16 samt att motionens att-satser 2.66.7, 

2.66.11, 2.66.19, 2.66.28 och 2.66.30. 

Johan Jonsson, Kalmar län 

Yrkar att stämman ska instämma i intentionen i motionens att-sats 2.66.1 och att motionens 

att-sats 2.66.15 avslås. 

Anton Ångman, Västernorrland 

Yrkar att motionens att-sats 2.66.6 avslås. 

Wendla Thorstensson, Örebro län och Lars Thomasson, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 2.66.6 

Algot Thorin, Centerstudenter 

Yrkar bifall till motionens att-satser 2.66.7, 2.66.11, 2.66.15, 2.66.16, 2.66.19, 2.66.28 samt 

2.66.30. 

Patrik Buddgård, Stockholms län 

Yrkar att motionens att-sats 2.66.9 avslås. 

Lovisa Kronsporre, CUF 

Yrkar bifall till motionens att-satser 2.66.15 och 2.66.16 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag, efter försöksvotering rörande att-satserna 2.66.6, 

2.66.11, 2.66.15, 2.66.16, 2.66.19 och 2.66.28. 

 

RESERVATION 

Anton Ångman och Johan Andersson, Västernorrland, reserverar sig till förmån för att att-sats 

2.66.6 avslås. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att i övrigt bifalla kommitténs förslag och hemställan enligt bilaga 2.2. 

 

§ 33 

Hälsning 

Ilhan Kyuchyuk, EU-parlamentariker, MRF i Bulgarien tillika vice president i ALDE-partiet 

framför en hälsning  

 

§ 34 

Ajournering 

Stämman beslutar att ajournera förhandlingarna för lunch kl 12.00 

 

§ 35 

Återupptagande 

Stämman återupptar förhandlingarna fredag den 27 september kl 13.00 
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§ 36 

Fastställande av röstlängd 

Stämman fastställer röstlängd enligt bilaga 1.4. 

 

§ 37 

Kommitté 5  
Utbildning  

Program En skola att lita på    (Bilaga 5.5) 

Motioner 5.1-72 med partistyrelsens yttrande (Bilaga 4.5) 

 

Stämmokommitté nr 5 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar 

enligt bilagor 2.5 och 3.5. 

 

I debatten deltar: 

Fredrik Christensson, Fyrbodal, Tomas Selin, Stockholms län, Mikael Andersson, Kronoberg, 

Madelaine Jakobsson, Västerbotten, Johan Vesterlund, CUF, Olof Lindqvist, Skåne, Claes 

Nyberg, Stockholms stad, Anna Lasses, Stockholms län, Niels Paarup-Petersen, Skåne, Nina 

Wahlin, Stockholms län, Sabina Music, Göteborg, Charlotte Edberger Jangdin, Örebro län, 

Andreas Olsson, Kronoberg, Anna Hed, Dalarna, Vicki Skure-Eriksson, Västmanland, Ida 

Alterå, partistyrelsen, Ingrid Hermansson, Blekinge, Christofer Bergenblock, Halland, Ing-

Mari Frössevi, Södermanland, Markus Lindberg, Blekinge, Kerstin Angel, Halland, Aphram 

Melki, partistyrelsen, Lars-Göran Sunesson, Fyrbodal, Anna-Lena Lindberg, Västernorrland, 

Helen Thyter, Skåne, Christina Davidson, Kalmar län, Adam Garneij, Göteborg, Magnus 

Larsson, Kalmar län, Emmyly Bönfors Jansson, Göteborg, Eva Gahnström, Gotland, Karin 

Ernlund, Stockholms stad, Caroline von Seth, Stockholms län, Martina Hallström, 

Södermanland, Viktor Bille, Skåne, Julia Färjhage, Centerkvinnorna, Andreas Håkansson, 

Kronoberg, Andreas Bill, Skaraborg, Anders Persson, Västerbotten, Maria Bernsson, 

Västerbotten, Emina Music, Göteborg, Magdalena Nour, Skåne, Edvin Wallentin, 

Östergötland, Anders Eriksson, Halland, Ulrika Heie, Skaraborg, Tomas Harrysson, 

Kronoberg, Tina Fingal Swens, Örebro län, Linnea Strömberg, Stockholms län, Patrik 

Buddgård, Stockholms län, Anette Westerholm, Skåne, Mari-Louise Wernersson, 

partistyrelsen, Lina Bodestad, Västra Götaland västra, Raymond Pettersson, Jönköpings län, 

Caroline Schmidt, Gävleborg, Peter Johansson, Jämtland, Miranda Ahlers, Stockholms län, 

Bengt Åke Nilsson, Gävleborg, Valencia Igiraneza, Västernorrland, Sandra Eliasson, 

Sjuhärad, Lars Vikinge, Östergötland, Henrik Arnesson, Halland, Hanna Wagenius, Jämtland, 

Kerstin Engkvist, Jämtland, Emil Källström, partistyrelsen, Henrik Juhlin, Stockholms län, 

Joanna Stridh, Dalarna, Johan Gröhn, Norrbotten, Anton Sauer, Skåne, Björn Furugren 

Beselin , Stockholms län, Inga-Lis Samuelsson, Norrbotten, Robert Linder Blomberg, Västra 

Götaland västra, Karin Green, Halland, Susanne Andersson, Skaraborg, Linda Larsson, 

Örebro län, Stefan Bergström, Stockholms län, Mattias Larsson, partistyrelsen, Helena 

Vilhelmsson, Centerkvinnorna, Abdulrahman Ibrahim Muhammed, Örebro län, Karola 

Svensson, Skaraborg, Tobias Bernhardsson, Fyrbodal, Jonatan Skagerberg, Västra Götaland 

västra, Mikael Arvemark, Fyrbodal, Elena Fridfelt, Västra Götaland västra, Joakim 

Magnusson, Östergötland, Petra Svedin, Västerbotten, Barbro Larsson, Västmanland, Hans 

Jonsson, Gävleborg och Victoria Barrsäter, Södermanland   

 

Hälsning 

Berin Musanovic, vice president Nasa Stranka, Bosnien och Herzegovina framförde en 

hälsning till stämman. 
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Behandling av program En skola att lita på 

 

Program 5.1 

Kommittén föreslår stämman: 

Utbildningens syfte ska vara att varje individ ska utvecklas till sin fulla potential, få relevanta 

kunskaper och bildas. Kunskapsfokus i läroplanen ska öka, och det ska tydliggöras i skollagen 

att utbildningen också ska utveckla ansvarstagande och respektfullt uppträdande. 

Undervisningstiden i skolan ska utökas, bland annat genom att se över terminssystemet. 

 

Aphram Melki, partistyrelse, Ulf Jonsson, Värmland 

Yrkar bifall till Partistyrelsens förslag: Kunskapsfokus i läroplanen ökar och att det tydliggörs 

i skollagen att utbildningens syfte också är att främja flit, ansvarstagande och respektfullt 

uppträdande bland elever. Undervisningstiden i skolan ska utökas, bland annat genom att se 

över terminssystemet. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Program 5.2 

Kommittén föreslår stämman: 

En centralt samordnad granskning av läromedel införs till stöd till lärare. Läromedel ska 

beakta jämställdhetsaspekter och granskas utifrån dess kvalitet samt i vilken mån de speglar 

läroplanen. 

 

Aphram Melki, partistyrelsen 

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag: En centralt samordnad granskning av läromedel införs. 

Läromedel ska granskas utifrån dess kvalitet och i vilken mån de speglar rösträkning. 

Johan Vesterlund, CUF och Kerstin Angel, Halland 

Yrkar avslag på att-satsen 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 261 mot 171 (partistyrelsens förslag) enligt kommitténs 

förslag. 78 ombud deltog ej 

 

Program 5.3 

Kommittén föreslår stämman: 

Skärpa straffen för hot och våld riktat mot rektorer och lärare som agerar inom ramen för sitt 

nationella uppdrag. Skolans egna regler ska inte heller få inskränka på lärarens lagstadgade 

sanktionsmöjligheter. Skolinspektionens uppföljningar av de skolor som har problem med 

trygghet och studiero ska förbättras. En översyn av Barn- och elevombudets nuvarande 

uppdrag genomförs med målet att stärka lärarens roll. Anmälningssystemet till 

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet ska också ändras så att en anmälan ska hanteras 

av huvudman först. Utreda möjligheterna för skolpersonal att vid behov kunna kontakta 

vårdnadshavare till skolelever över 18 år. Sex- och samlevnadsundervisningen ska stärkas. 

 

Aphram Melki, partistyrelsen 

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag: Skärpa straffen för hot och våld riktat mot rektorer och 

lärare som agerar inom ramen för sitt nationella uppdrag. Skolans egna regler ska inte heller 

få inskränka på lärarens lagstadgade sanktionsmöjligheter. Skolinspektionens uppföljningar 

av de skolor som har problem med trygghet och studiero ska förbättras. En översyn av Barn- 
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och elevombudets nuvarande uppdrag genomförs med målet att stärka lärarens roll. 

Anmälningssystemet till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet ska också ändras så att 

en anmälan ska hanteras av huvudman först. Skolpersonal ska vid behov kunna kontakta 

vårdnadshavare till skolelever över 18 år. Sex- och samlevnadsundervisningen ska stärkas. 

Johan Vesterlund, CUF och Tina Fingal Swens, Örebro län 

Yrkar på att följande mening stryks: Skolpersonal ska vid behov kunna kontakta 

vårdnadshavare till skolelever över 18 år. 

Johan Vesterlund, CUF 

Yrkar på att följande mening stryks: En översyn av Barn- och elevombudets nuvarande 

uppdrag genomförs med målet att stärka lärarens roll. 

Johan Vesterlund, CUF och Martina Hallström, Södermanland 

Yrkar på att följande mening stryks: Anmälningssystemet till Skolinspektionen och Barn- och 

elevombudet ska också ändras så att en anmälan ska hanteras av huvudman först. 

Julia Färjhage, Centerkvinnorna 

Yrkar på en ny att-sats: Genom en tydlig läroplan där normer, värderingar, relationer och 

befintlig lagstiftning diskuteras ges kunskap och förutsättningar för elever att navigera i sin 

verklighet. För att säkra kunskap och likvärdighet ska sex- och samlevnadsundervisningen bli 

ett enskilt och obligatoriskt ämne. Samtidigt ges uppdrag till Skolverket att se över 

Läroplanen för sammanslagning av estetiska ämnen. 

Tina Fingal Swens, Örebro län 

Yrkar bifall till en tilläggsmening: Sex-och samlevnadsundervisning ska vara ett obligatoriskt 

eget ämne med en egen kursplan. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 248 mot 237 enligt Johan Vesterlund och Tina Fingal 

Swens förslag. 25 ombud deltog ej 

Stämman beslutar att avslå tilläggs-attsatserna. 

Stämman beslutar i övrigt enligt kommitténs förslag 

 

Program 5.4 

Kommittén föreslår stämman: 

Rätten till antalet timmar i förskolan ökar på sikt för barn med föräldrar i utanförskap. 

Kommuner bör arbeta med uppsökande verksamhet för att nå ut med kunskap om förskolan 

till familjer med svårare förutsättningar. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Program 5.5 

Kommittén föreslår stämman: 

Ett nationellt riktmärke om antal barn per utbildad personal införs. Inspektion av förskolor bör 

granska huvudmannens arbete med att nå riktmärket, och erbjuda stöd i t.ex. arbetet med att 

behålla och rekrytera förskolelärare. 

 

Sabina Music, Göteborg och Patrik Buddgård, Stockholms län 

Yrkar på följande att-sats: ett nationellt riktmärke om antal barn per utbildad personal införs 

som komplement till riktmärke om barngruppernas storlek. Inspektion av förskolor bör 

granska huvudmannens arbete med att nå riktmärket, och erbjuda stöd i t.ex. arbetet med att 

behålla och rekrytera förskolelärare. 

Anna Hed, Dalarna 
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Yrkar bifall till följande alternativ: Dagens nationella riktmärke ersätts med ett riktmärke som 

är kopplat till pedagogens utbildning, barngruppens sammansättning samt lokalernas 

utformning. Skolinspektionen granskar huvudmannens arbete med att nå riktmärket, och 

Skolverket kan erbjuda stöd i arbetet med att utveckla förskoleverksamheten. 

Susanne Andersson, Skaraborg 

Yrkar avslag på att-satsen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag.  

 

RESERVATION 

Patrik Buddgård, Stockholms län, har reserverat sig till förmån för sitt eget och Sabina Music 

förslag 

 

Program 5.6 

Kommittén föreslår stämman: 

En regional stödfunktion för skolan införs. Att Skolinspektionerna främst ska inspektera 

skolan undervisningskvalitet. Inför ett krav på att inspektionerna måste vägledas av och 

baseras på relevant och kvalitetssäkrad forskning. Brister i undervisningskvalitet ska följas 

upp med åtgärder. Den regionala stödfunktionen ska erbjuda riktat stöd till skolor med brister. 

Skolor med större brister ska inte kunna neka detta stöd. Förbättras inte skolor ska de kunna 

tas över eller läggas ned. Skolor med större brister ska kunna läggas ned eller tas över direkt. 

 

Johan Vesterlund, CUF 

Yrkar på en alternativ skrivning på mening två och tre: Att skolinspektionerna ska inspektera 

skolan skolans undervisningskvalitet, psykisk och social lärandemiljö samt skolors arbete med 

elevinflytande. Inför ett krav på att inspektionerna måste vägledas av och baseras på forskning 

och beprövad erfarenhet. 

Andreas Olsson, Kronoberg 

Yrkar på att första meningen byts ut mot följande: Skolverket decentraliseras så att 

myndigheten blir en regional stödfunktion närmare skolorna runt om i landet. 

Martina Hallström, Södermanland 

Yrkar på att följande meningar stryks: en regional stödfunktion för skolan införs.  

Den regionala stödfunktionen ska erbjuda riktat stöd till skolor med brister. 

Att ordet detta stryks i meningen: Skolor med större brister ska inte kunna neka detta stöd. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering mot Johan Vesterlundsförslag enligt kommitténs 

förslag 

 

Program 5.7 

Kommittén föreslår stämman: 

Ett system för att mäta elevers kunskapsprogression införs och kvalitetsinformation om skolor 

utvecklas, samt att en gräns för betyg införs så att det genomsnittliga betyget på en skola inte 

får nämnvärt avvika från det genomsnittliga resultatet på de nationella proven inom ämnet. 

 

Johan Vesterlund, CUF, Madeleine Jakobsson, Västerbotten, Kerstin Angel, Halland, 

Martina Hallström, Södermanland. 

Yrkar på att att-satsen avslås. 

Patrik Buddgård, Stockholms län 
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Yrkar på att följande del av att-satsen tas bort:  - samt att en gräns för betyg införs så att det 

genomsnittliga resultatet på de nationella proven inom ämnet. 

Magnus Larsson, Kalmar län 

Yrkar på en ny lydelse på att-satsen: En översyn av läroplaner och styrdokument inom skolan 

görs i syfte att uppnå tydliga och lättförståeliga krav på vad som krävs för att en elev ska nå 

ett visst betyg och det är professionens bedömning utifrån dessa styrdokument som ska avgöra 

vilket betyg som ska sättas. Kriterierna behöver också ha sin utgångspunkt i den förväntade 

mognadsnivån så att inte kraven blir orimliga. 

Julia Färjhage, Centerkvinnorna 

Yrkar på följande tilläggsmening sist i att-satsen: Likaså ska trygghet och studiero beaktas. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 262 mot 237 att avslå att-satsen. 25 ombud deltog ej. 

 

RESERVATION 

Patrik Buddgård, Stockholms län, reserverar sig till förmån för sitt eget förslag 

 

Program 5.8 

Kommittén föreslår stämman: 

Förslag på hur närmare samarbete mellan kommuner om gymnasieutbildning och nivå på 

skolpengen för gymnasieskolan utreds. Skolpengen ses över i syfte att säkra lika villkor för 

alla huvudmän. Bland annat behöver transparensen öka, systemet uppvisa en viss tröghet och 

kommuner ges tydligare nationella riktlinjer för att underlätta deras uträkning av skolpengen. 

Aphram Melki, Partistyrelse och Sandra Eliasson, Sjuhärad 

Yrkar på bifall till partistyrelsens förslag: Förslag på hur en regionalisering av ansvaret för 

gymnasieutbildningen och nivån på skolpengen för gymnasieskolan utreds. Skolpengen ses 

över i syfte att säkra lika villkor för alla huvudmän. Bland annat behöver transparensen öka, 

systemet uppvisa en viss tröghet och kommuner ges tydligare nationella riktlinjer för att 

underlätta deras uträkning av skolpengen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Program 5.9 

Kommittén föreslår stämman: 

Innehållet i lärarutbildningen moderniseras genom att öka utrymmet för ämnesdidaktik, 

metodik och kognitionsvetenskap. Undervisningsmetoder solärs ut måste vara baserade på 

vetenskap. Lärarstudenter behöver fler lärarledda timmar. Den verksamhetsförlagda 

utbildningen på lärarutbildningen ska utökas, utvecklas och ske tidigare under utbildningen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Program 5.10 

Kommittén föreslår stämman: 

Forskningsanslagen till praktiknära forskning ökar och att möjligheterna förbättras för 

yrkesverksamma lärare att på deltid bedriva praktiknära forskning. Fristående lärarutbildning 

med målsättningen att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning ska etableras. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Program 5.11 

Kommittén föreslår stämman: 

Det på nationell nivå tas fram standarder för skolan digitala arkitektur och att 

sekretessbestämmelserna ändras för att underlätta informationsutbyte när en elev byter skola. 

Andreas Bill, Skaraborg 

Yrkar på ett tillägg i slutet av att-satsen: och/eller skolform 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Program 5.12 

Kommittén föreslår stämman: 

Modellen med undervisande assistenter utvecklas och sprids till fler kommuner. Den 

regionala stödfunktionen i samverkan med professionen ska ta fram förslag på arbetsmaterial 

som kan användas i undervisningssituationer. Det ska därtill bli tillåtet för obehöriga lärare att 

anställas under en längre period är ett år och att de då kan ges rätt att sätta betyg om rektorn 

godkänner det. 

 

Markus Lindberg, Blekinge, Johan Vesterlund, CUF, Charlotte Edberger Jangin, Örebro län 

och Linda Larsson, Örebro län 

Yrkar på att sista meningen i att-satsen stryks. 

Lars-Göran Sunesson, Fyrbodal, Kerstin Angel, Halland och Sabina Music, Göteborg 

Yrkar på att sista delen av den sista meningen stryks, och att de då kan ges rätt att sätta betyg 

om rektorn godkänner det. 

Kerstin Angel, Halland 

Yrkar på ett alternativt förslag till sista meningen: längre period än ett år om utbildning som 

leder till legitimation påbörjats 

Tina Fingal Swens, Örebro län 

Yrkar att att-satsen avslås 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla Markus Lundbergs förslag. Det görs efter en rösträkning där 

resultatet blev oavgjort 246 - 246. Vid oavgjort resultat tillämpas lottdragning där Markus 

Lindbergs förslag vinner. 18 ombud deltar ej. 

    

Program 5.13 

Kommittén föreslår stämman: 

En rekryteringsutbildning för rektorer och en befattningsutbildning för skolchefer införs. 

 

Aphram Melki, partistyrelsen 

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag: kraven på pedagogisk kunskap för att få bli rektor höjs 

och rektorns mandat och inflytande i den egna verksamheten ökas. En rekryteringsutbildning 

för rektorer och en befattningsutbildning för skolchefer införs. 

Madelaine Jakobsson, Västerbotten 

Yrkar på en tilläggsmening: Rektors ledarskapsförmåga ska vara viktigare än att man måste 

ha varit lärare. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman bifaller kommitténs tilläggsförslag 

Stämman bifaller Madelaine Jakobssons tilläggsförslag 

 

Program ny att-sats 

Kommittén föreslår stämman bifalla följande nya att-sats: 

att Centerpartiet verkar för att möjligheten till fjärrundervisning utökas för att kunna användas 

i fler ämnen, och mellan olika huvudmän. Med fjärrundervisning kan pedagogiska resurser 

användas bättre, vilket är viktigt då bristen på lärare är stor. Det här är också en viktig 

landsbygdsfråga, som kan höja de små landsbygds- och skärgårdsskolornas unika 

pedagogiska miljöer, potential och status som arbetsplatser. Det här ökar även möjligheterna 

till en likvärdig utbildning i hela landet. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla att- satsen 

 

Program nya tilläggs-attsatser 

Följande tilläggsatt-satser ställs mot avslag. I de fall de bifalls bestämmer 

redaktionskommittén var i programmet de ska placeras. 

Eva Gahnström, Gotland 

Yrkar på en ny att-sats: Arbeta för att införa breda examina inom lärarutbildningarna för att 

underlätta behörighetskrav. Detta förenklar för små skolor att rekrytera behöriga lärare. 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar på en ny att-sats: att förskoleklass ska inkluderas i särskolans uppdrag. 

Martina Hallström, Södermanland 

Yrkar på en ny mening i programmet: Staten har alltid skyldighet att hållbarhetsgranska och 

konsekvens-analysera sina pålagor på skolans områden utifrån det ekonomiska perspektivet 

och skjuta till medel därefter. 

 

BESLUT 

Stämman bifaller Eva Granströms tilläggsattsats. 

Stämman bifaller Henrik Juhlins tilläggsförslag 

Stämman avslår Martina Hallströms förslag 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att anta programmet i sin helhet. 

 

Behandling av motioner 

 

Motion 5.2.Forskning i förskolan 

Kommittén förslår stämman  

att Centerpartiet verkar för att forskning inom förskolan, särskilt den praktiknära, stärks 

att instämma i intentionerna i motionens att-satser 5.2.1, 5.2.2 och 5.2.3 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar på att första att-satsen bifalls 5.2.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 
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Motioner 5.3, 5.4, 5.5 Förskola 

Kommittén föreslår stämman  

att bifalla motionens att-satser 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 

att avslå motionens att-satser 5.3.2, 5.3.3. 5.3.4, 5.35, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.5.2 och 5.5.3 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar på att stämman instämmer i intentioner gällande att-sats 5.3.4 

Patrik Buddgård, Stockholms län 

Yrkar på att stämman instämmer i intentionerna i att-sats 5.3.2 och 5.4.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motioner 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Skolskjuts 

Kommittén föreslår stämman 

att Centerpartiet verkar för ett mer rättvist och mer sammanhållet antagningssystem där 

kommunala och fristående huvudmän ges likvärdiga förutsättningar. 

att Centerpartiet verkar för att stärka samverkan mellan kommuner för att fler elever ska få 

tillgång till skolskjuts. 

att Centerpartiet verkar för att kommuner ska skap bättre förutsättningar för gymnasieelever 

boende på landsbygden att ta sig till skolan. 

att instämma i intentionerna i motionens att-satser 5.71.1, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.1 och 5.10.1 

Mikael Andersson, Kronoberg och Tomas Harrysson, Kronoberg 

Yrkar på bifall på att-sats 5.7.1 och 5.8.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motioner 5.11, 5.12, 5.13 Skolmat 

Kommittén föreslår stämman 

att Centerpartiet, för att säkerställa att elever i för-grund och gymnasieskola får bra skolmat, 

verkar för skarpare nationella riktlinjer. 

att instämma i intentionerna i motionernas att-satser 5.11.1 

att avslå motionens att-satser 5.12.1 och 5.13.1  

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar avslag på att-sats 5.11.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 5.16 Betyg 

Kommittén föreslår stämman  

att bifalla motionens att-sats 6.16.1 

att avslå att motionens -satser 5.16.2 och 5.16.3 

Aphram Melki, Partistyrelse 

Yrkar på avslag även på att-sats 5.16.1 

Tina Fingal Swens, Örebro län 

Yrkar bifall på att-sats 5.16.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 
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Motion 5.17 Artificiell intelligens och lärande 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 5.17.1, 5.17.2 och 5.17.3 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar på instämmande i intentionerna i att-sats 5.17.2 och 5.17.3 

och en tilläggsatt-sats: Centerpartiet vill se att nationella kunskapsresurser ska finnas för att 

stödja skolans huvudmän i att köpa in elevanpassade läromedelsverktyg baserade på interaktiv 

AI-teknik. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motioner 5.18, 5.19, 5.20 Skolpolitik 

Kommittén föreslår stämman  

att instämma i intentionerna i motionens att-satser 5.18.1, 5.18.2, 5.19.2, 5.19.3, 5.20.1 och 

5.20.2 

att avslå motionens att-satser 5.18.3 och 5.19.1 

Andreas Olsson, Kronoberg och Martina Hallström, Södermanland 

Yrkar på att instämma i intentionerna i att-sats 5.18.3 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motioner 5.21.1, 5.22.1, 5.23.1, 5.24.1 Rymdpolitik 

Kommittén förslår stämman 

att Centerpartiet verkar för att stärka Sveriges rymdpolitik 

att instämma i intentionerna i motionens att-satser 5.21, 5.22 och 5.24 

att avslå motionens att-sats 5.23.1 

Viktor Bille, Skåne 

Yrkar instämma i att-sats 5.21.1, 5.22.1 5.23.1 och 5.24.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 5.25 Filosofi i skolan 

Kommittén föreslår stämman avslå motionens att-sats 5.25.1 

Dana Pourkomeylian, CUF 

Yrkar på instämmande i intentionerna i att-sats 5.25.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 5.26 Sex- och samlevnadsundervisning 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-sats 5.26.1 

Tina Fingal Swens, Örebro län 

Yrkar på bifall till att-sats 5.26.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 



45 

 

Sign 

 

Motion 5.27 Turistutbildning 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 5.27.1och 5.27.2 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar bifall på att-sats 5.27.2 med följande ändring; att Centerpartiet ska verka för att det ska 

göras en översyn över landets turismprogram på universitet för att hålla den höga standard 

som finns på internationella turismskolor, med fokus på innovation, teknologi, hållbarhet och 

svensk matkultur. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 5.32 Små skolor 

Kommittén föreslår stämman 

att instämma i intentionerna i motionens att-sats 5.32.1 

att bifalla ett förslag till alternativ skrivning till att-sats 5.32.2, att Centerpartiet arbetar för att 

det blir långsiktigt och ekonomiskt hållbart att driva små, lokala skolor med hög kvalitet. 

Detta oavsett om skolan drivs av kommun eller fristående aktör. 

Martina Hallström, Södermanland 

Yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Aphram Melki, Partistyrelse 

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag om instämmande i intentionen i att-sats 5.32.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 5.37 Världens utmaningar 

Kommittén föreslår stämman 

att bifalla motionens att-satser 5.37.6, 5.37.7, 5.37.8 och 5.37.11 

att instämma i intentionerna i motionens att-satser 5.37.1, 5.37.3, 5.37.5, 5.37.9, 5.37.10 och 

5.37,12 

att avslå att-satserna 5.37.2 och 5.37.4 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar bifall på att-sats 5.37.1, 5.37.3 och 5.37.5 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 5.41 Skola-religion 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-satser 5.41.1 och 

5.41.2 

Magnus Larsson, Kalmar län  

Yrkar bifall till att-sats 5.41.1 

Johan Vesterlund, CUF och Martina Hallström, Södermanland 

Yrkar avslag på att-sats 5.41.1 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar bifall på motionens att-satser 5.41.1 och 5.42.2 

Martina Hallström, Södermanland 

Yrkar bifall på en tilläggsatt-sats: att konfessionella skolor ska kontrolleras bättre av 

skolverket. 
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BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering på att-sats 5.54.1 enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 5.42 Höj åldersgränsen för CSN 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-satser 5.42. 

Tina Fingal Swens, Örebro län 

Yrkar bifall till en tilläggsatt-sats: Att möjligheten att beviljas studiemedel utöver taket på 6 

år, utökas från 1 år till 2 år 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 5.48 Planeringstid 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 5.48.1 

Aphram Melki, Partistyrelsen 

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag att instämma i intentionerna i att-sats 5.48.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 5.49 Språkundervisning för nyanlända barn i grundskolan 

Kommittén förslår stämman att bifalla motionens att-satser 5.49.1, 5.49.2 och 5.49.3 

Anna Hed, Dalarna 

Yrkar avslag på motionen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 5.51 Terminsindelning 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-sats 5.51.1 

Lars-Göran Sunesson, Fyrbodal, Sabina Music, Göteborg och Johan Jonsson, Kalmar län 

Yrkar avslag på motionen 

Andreas Bill, Skaraborg och Martina Hallström, Södermanland 

Yrkar bifall på motionen 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

RESERVATION 

Lars-Göran Sunesson, Fyrbodal, reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till avslag på 

motionen. 

 

Motion 5.55 Skolbyte 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-sats 5.55.1 

Magnus Larsson, Kalmar län 

Yrkar bifall till en alternativ att-sats: rätten att byta skola mitt under pågående läsår ses över 

och i samband med detta också se över skolpengssystemet i syfte att ge skolor en bättre 

möjlighet att bedriva en långsiktig stabil skola av hög kvalitet. 
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Katarina Lundin, Göteborg 

Yrkar avslag på motionen. 

Katarina Lundin, Göteborg och Sabina Music, Göteborg 

Yrkar bifall på en tilläggsatt-sats: att skapa en tröghet i skolpengssystemet undersöks i syfte 

att ge skolor bättre möjlighet att bedriva en långsiktig stabil skola av hög kvalitet. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motioner 5.56, 5.57 Pojkar i skolan 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 5.56.1, 5.56.2, 5.56.3 och 5.57.1 

Johan Jonsson, Kalmar län 

Yrkar på att stämman instämmer i intentionerna i motionens att-sats 5.57.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 5.59 Regionalisering av gymnasieskolan 

Kommittén förslår stämman:  

att avslå motionens att-sats 5.59.1 

att istället bör metoder för att underlätta och öka samarbete mellan kommunerna undersökas 

Aphram Melki, Partistyrelsen och Sandra Eliasson, Sjuhärad 

Yrkar bifall till partistyrelsens förslag: att instämma i motionens intentioner och därmed i 

intentionerna av ”att ansvaret för gymnasieskolan regionaliseras”. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 5.67 Förstatligande av skolan 

Kommittén föreslår stämman: 

att instämma i intentionerna i motionens att-sats 5.67.1 

att Centerpartiet verkar för att kommunerna fortsatt ska ha ansvar för grundskolan, 

gymnasieskolan och vuxenutbildning. En kombination av tydliga styrdokument, en god och 

stöttande uppföljning av huvudmännens arbete och ett stort eget ansvar för professionen ska 

ge en skola som bättre kan anpassas efter elevens och skolans lokala förutsättningar. 

Aphram Melki, Partistyrelsen 

Yrkar på bifall till partistyrelsens förslag: Att Centerpartiet verkar för att kommunerna fortsatt 

ska ha ansvar för grundskolan. En kombination av tydliga styrdokument, en och god och 

stöttande uppföljning av huvudmännens arbete och ett stort eget ansvar för professionen ska 

ge en skola som bättre kan anpassas efter elevens och skolans lokala förutsättningar. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 5.72 En individualiserad utbildning 

Kommittén föreslår stämman: 

Att betyg inte ska kunna överklagas av elever i grund- och gymnasieskolan 

Att avslå motionens att-satser 5.72.1, 5.72.3, 5.72.5 

Att bifalla motionens att-satser 5.72.2 och 5.72.3 
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Att instämma i intentionerna i motionens att-satser 5.72.6 och 5.72.7 

Johan Vesterlund, CUF 

Yrkar bifall på att-satserna: 5.72.1, 5.72.5, 5.72.6 och 5.72.7 

Aphram Melki, Partistyrelsen 

Yrkar avslag på att-sats 5.72.2 

Johan Vesterlund, CUF, Sabina Music, Göteborg och Magnus Larsson, Kalmar län 

Yrkar bifall på att-sats 5.72.3 

Johan Jonsson, Kalmar län 

Yrkar att stämman instämmer i intentionerna i att-sats 5.72 3 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering på att-sats 5.72.1 och på att-sats 5.72.3 enligt 

kommitténs förslag. 

Stämman beslutar enligt kommittén på övriga att-satser. 

 

RESERVATION 

Lars-Göran Sunesson, Fyrbodal, reserverar sig till förmån för att bifalla att-sats 5.72.3. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att i övrigt bifalla kommitténs förslag och hemställan enligt bilaga 2.5 

 

§ 38 

Stämman behandlar 

Kommitté 6 
Kultur, civil, konstitution, integration, migration 

Motioner 6.1-87 och partistyrelsens yttrande (Bilaga 4.6) 

 

Stämmokommitté nr 6 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar 

enligt bilaga 2.6. 

 

I debatten deltar: 

Leif Sandberg, Skåne, Anders Gölevik, Södermanland, Birte Sandberg, Skåne, Claes Nyberg, 

Stockholms stad, Björn Furugren Beselin, Stockholms län, Hanna Wagenius, Jämtland, Karin 

Nodin, Fyrbodal, Ulrika Axelsson, Skåne, Martina Johansson, Södermanland, Erik Orrell, 

Jämtland, Helena Rosenberg, Kalmar län, Erik Evestam, Värmland, Inger Fredriksson, 

Södermanland, Johan Gröhn, Norrbotten, Karola Svensson, Skaraborg, Olivia Karlsson, CUF, 

Lennart Pettersson, Skåne, Helena Lindahl, Västerbotten, Mikael Andersson, Fyrbodal, 

Christina Nyström, Skåne, Magdalena Nour, Skåne, Karin Östring Bergman, Göteborg 

Sven Andersson, Jönköpings län, Jonas Naddebo, Stockholms stad, Johan Krogh, Stockholms 

län, Susanne Andersson, Skaraborg, Henrik Juhlin, Stockholms län, Amandah Andersson, 

Västerbotten, Kenneth Gustavsson, Fyrbodal, Per Lodenius, Stockholms län, Tina Fingal 

Swens, Örebro län, Majvor Sjölund, Norrbotten, Golnoush Lunden Keshavarzi, Kronoberg, 

Karin Ernlund, Stockholms stad, Jonathan Arvidsson, Centerstudenter, Anton Sauer, Skåne,  

Daniel Strandlund, Norrbotten, Malin Stampe, Centerstudenter, Eva Mörtsell, CUF, Sandra 

Wilhelmsson, Halland, Peter Jansson, Jämtland, Lovisa Kronsporre, CUF, Solveig Zander, 

Uppsala län, Susanne Wicklund, Stockholms stad, Mia Nerby, Södermanland, Wilhelmina 

Horn, Göteborg, Tomas Mörtsell, Västerbotten, Ola Johansson, Halland, Anders Persson, 

Västerbotten, Ebba Krumlinde, Centerkvinnorna, Linda Ylivainio, partistyrelsen, Niklas 
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Gahne, Gotland, Aron Larsson, Jönköpings län, Raymond Pettersson, Jönköpings län, Gunnar 

Selstam, Fyrbodal, Ingela Jonsson, Värmland, Anders Olander, Stockholms län, Emina 

Music, Göteborg, Oscar Sjökvist, Dalarna, Anders Edwall, Skåne, Kristina Berging, Jämtland, 

Ida Alterå, partistyrelsen, Helena Vilhelmsson, Centerkvinnorna, Faraah Mohamud, Fyrbodal, 

Jonas Petersson, Uppsala län och Mattias Larsson, partistyrelsen  

 

Behandling av motioner 

 

Motion 6.1 – Kultur på recept 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 6.1.1 

Ulrika Axelsson, Skåne 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.1.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.5 – Mediepolitik 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 6.5.1 

Inger Fredriksson, Södermanland 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.5.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.7 – Idrottsanslag 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 6.7.1 avslås. 

Vicki Skure-Eriksson, Västmanland 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.7.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.11 – Spelreklam 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 6.11.1 

Hans Johansson, Dalarna 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.11.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.13 – Spelreklam 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 6.13.1 och 6.13.2 

Anders Olander, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-satser 6.13.1 och 6.13.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.15 – Stöd till organisationer 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-satser 6.15.1 och 6.15.2 avslås. 
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Algot Thorin, Centerstudenter 

Yrkar att stämman ska instämma i intentionen i motionens att-satser 6.15.1 och 6.15.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.16 – Stöd till organisationer 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 6.16.1 avslås. 

Algot Thorin, Centerstudenter 

Yrkar att stämman ska instämma i intentionen i motionens att-sats 6.16.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.18 – Svenska kyrkan 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-satser 6.18.1-3 sänds vidare till Centerpartiets 

kyrkopolitiska sektion utan eget ställningstagande. 

Björn Furugren-Beselin, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-satser 6.18.1-3. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.22 – Kulturpolitik 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 6.22.1 avslås. 

Peter Jansson, Jämtland 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.22.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.23 – Sponsring av kultur 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-satser 6.23.1-3. 

Karin Ernlund, Stockholms stad 

Yrkar bifall till motionens att-satser 6.23.1-3 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag, efter försöksvotering rörande att-sats 6.23.1. 

 

Motion 6.24 – Filmstöd  

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 6.24.1 

 

Karin Ernlund, Stockholms stad 

Yrkar på en tilläggsatt-sats:  

att ett statligt produktionsincitament införs i form av en produktionsrabatt till filmproduktion.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå Karin Ernlunds tilläggsatt-sats. 
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Motion 6.26 – Anpassning av kommunallagen 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 6.26.1 avslås. 

Lennart Pettersson, Skåne och Karola Svensson, Skaraborg 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.26.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 247 mot 236 bifalla Lennart Petterssons och Karola 

Svenssons förslag. 27 ombud deltar ej. 

 

Motion 6.29 – Republik 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 6.29.1 avslås 

Olivia Karlsson, CUF 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.29.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.31 – Tjänstemannaansvar 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 6.31.1 

Anton Ångman, Västernorrland 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.31.1. 

Anders Gölevik, Södermanland 

Yrkar att motionens att-sats 6.31.1 avslås. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.32 – Tjänstemannaansvar 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 6.32.1 

Anders Gölevik, Södermanland 

Yrkar att motionens att-sats 6.32.1 avslås. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.35 – Valmyndigheten 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-satser 6.35.1, 6.35.4, 

6.35.5 och 6.35.7. 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-satser 6.35.1, 6.35.4, 6.35.5 och 6.35.7. 

Yrkar på en tilläggsatt-sats:  

att Centerpartiet ska verka för att begränsa möjligheten till ångerröstning genom att till 

exempel tillåta ångerröstning fram tills en timme innan vallokalen stänger.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå Henrik Juhlins tilläggsatt-sats. 

 

Motion 6.37 – Länsstyrelserna 
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Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 6.37.1 avslås och att en utredning bör 

tillsättas om länsstyrelsernas roll med utgångspunkt att flytta delar av befogenheterna från 

staten till regionerna. 

Karin Ernlund, Stockholms stad och Johan Krogh, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.37.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.38 – Minerallagen 

Kommittén föreslår stämman att bifalla motionens att-sats 6.38.1 och att motionens att-sats 

6.38.2 avslås. 

Algot Thorin, Centerstudenter 

Yrkar att motionens att-sats 6.38.1 avslås. 

Karin Nodin, Fyrbodal 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.38.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.43 – Avskaffa ledigheten på första maj 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 6.43.1 och att 

Centerpartiet verkar för att ledigheten på första maj ska avskaffas till förmån för en 

semesterdag som anställda får att ta ut i samförstånd med sina arbetsgivare.  

Mattias Larsson, partistyrelsen och Roger Sandström, Östergötland 

Yrkar att motionens att-sats 6.43.1 avslås. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 337 – 148 att bifalla Mattias Larssons och Roger 

Sandströms förslag. 25 ombud deltar ej. 

 

RESERVATION 

Angeline Eriksson, Halland reserverar sig till förmån för bifall till kommitténs förslag att 

instämma i intentionen i motionens att-sats 6.43.1 samt den nya att-satsen att Centerpartiet 

verkar för att ledigheten på första maj ska avskaffas till förmån för en semesterdag som 

anställda får att ta ut i samförstånd med sina arbetsgivare. 

 

Motion 6.44 – Tillgängliga handlingar och tillgängliga debatter 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-satser 6.44.1 och 

6.44.2. 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-satser 6.44.1 och 6.44.2. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.64 – Tillsynsmyndighet 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 6.64.1 avslås. 

Magdalena Nour, Skåne 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.64.1. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.67 – Friare familjebildning 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-satser 6.67.1-4 avslås. 

Olivia Karlsson, CUF 

Yrkar bifall till motionens att-satser 6.67.1-4 

Algot Thorin, Centerstudenter 

Yrkar bifall till motionens att-satser 6.67.2 och 6.67.3 

Claes Nyberg, Stockholms stad 

Yrkar bifall till motionens att-satser 6.67.2-4 

Tina Fingal Swens, Örebro län 

Yrkar bifall till motionens att-satser 6.67.2 och 6.67.4 

Karin Ernlund, Stockholms stad 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.67.4 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag för att-satserna 6.67.1-3 

samt efter rösträkning 244 mot 240 för att-sats 6.67.4. 26 ombud deltar ej. 

 

RESERVATION 

Angeline Eriksson, Halland reserverar sig till förmån för bifall till motionens att-satser 6.67.1 

och 6.67.4 

 

Motion 6.68 – Sambos  

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 6.68.1 avslås. 

Anders Edwall, Skåne och Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.68.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.70 – Sambos 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 6.70.1 avslås. 

Algot Thorin, Centerstudenter och Hanna Wagenius, Jämtland 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.70.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 253 mot 231 enligt kommitténs förslag. 26 ombud deltar 

ej. 

 

Motion 6.71 – Sambos 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 6.71.1 avslås. 

Tina Fingal Swens, Örebro län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.71.1 

 

Tina Fingal Swens, Örebro län 

Yrkar på tilläggsatt-satserna:  
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1. att Centerpartiet verkar för att underhållsskyldigheten upphävs vid samma tidpunkt 

som ansökan om äktenskapsskillnad lämnas till tingsrätten, oavsett om betänketid 

kommer att föreligga eller ej. 

2. att Centerpartiet verkar för att avskaffa betänketid vid äktenskapsskillnad.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå Tina Fingal Swens båda tilläggsatt-satser. 

 

Motion 6.74 – Föräldraskap 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-satser 6.74.1 och 

6.74.2. 

Ebba Krumlinde, Centerkvinnorna 

Yrkar bifall till motionens att-satser 6.74.1 och 6.74.2. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.77 – Fler vårdnadshavare 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 6.77.1 avslås. 

Algot Thorin, Centerstudenter 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.77.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.83 – Mobilt BankID 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 6.83.1. 

 

Mikael Andersson, Fyrbodal 

Yrkar på tilläggsatt-satsen: att Centerpartiet verkar för att ett digitalt Id tas fram som 

exempelvis kan nås via mobilt BankID samt att även andra förordnande och tjänster som tex 

körkort, Press-id etc. kan kopplas till tjänsten.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar efter försöksvotering avslå Mikael Anderssons tilläggsatt-sats. 

 

Motion 6.84 – Kronofogdens skyldigheter 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 6.84.1. 

Susanne Andersson, Skaraborg 

Yrkar bifall till motionens att-sats 6.84.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 6.85 – Fordonsrelaterade skulder 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-satser 6.85.1 och 

6.85.2. 
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Eva Runesson, Blekinge 

Yrkar bifall till motionens att-satser 6.85.1 och 6.85.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att i övrigt bifalla kommitténs förslag och hemställan enligt bilaga 2.6. 

 

§ 39 

Ajournering 

Stämman beslutar att ajournera förhandlingarna för middag kl 18.20 

 

§ 40 

Återupptagande 

Stämman återupptar förhandlingarna fredag den 27 september kl 19.10 

 

§ 41 

Fastställande av röstlängd 

Stämman fastställer röstlängd enligt bilaga 1.5. 

 

§ 42 

Stämman behandlade 

Kommitté 9 
Infrastruktur, transport 

Motioner 9.1-66 med partistyrelsens yttrande (Bilaga 4.9) 

 

Stämmokommitté nr 9 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar 

enligt bilaga 2.9. 

 

I debatten deltar: 

Christer Gustafsson, Västmanland, Carina Sundbom, Västerbotten, Gunne Steen, Göteborg, 

Karola Svensson, Skaraborg, Tobias Bernhardsson, Fyrbodal, Irene Olofsson, Kronoberg, 

Anders Åkesson, partistyrelsen, Michaela Haga, Stockholms län, Gustav Hemming, 

Stockholms stad, Anders Wigelsbo, Västmanland, Torbjörn Ahlin, Örebro län, Kristina 

Axelsson, Västerbotten, Magnus Persson, Stockholms län, Mikael Andersson, Fyrbodal, 

Mikael Larsson, Sjuhärad, Julie Tran, Östergötland, Henrik Juhlin, Stockholms län, Eva 

Nypelius, partistyrelsen, Frida Pettersson, Värmland, Lars Sandberg, Kalmar län, Anna Hed, 

Dalarna, Mats Dahlbom, Blekinge, Lars-Olof Andersson, Skåne, Jon Essebro, Västerbotten, 

Rickard Nordin, Göteborg, Annette Linander, Skåne, Lars Göran Zetterlund, Örebro län   

Stina Jonsson, Gävleborg, Stefan Bergström, Stockholms län, Emilia Molin, Örebro län, 

Fredrik Gradelius, Gotland, Mattias Claesson, Södermanland, Vicki Skure-Eriksson, 

Västmanland, Sven Tornberg, Norrbotten, Sven Molenkamp, Norrbotten, Anette Eriksson, 

Värmland, Magnus Ekblad, Västmanland, Christina Nyström, Skåne, Anna Johansson, 

Kronoberg, Robert Linder Blomberg, Västra Götaland västra, Henrik Oretorp, Halland, Hans-

Göran Johansson, Jönköpings län, Sylve Gunnarsson, Jönköpings län, Magnus Larsson, 

Kalmar län, Bengt Hilmersson, Sjuhärad och Ulf Jonsson, Värmland   
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Behandling av motioner 

 

Motion 9.2 Ny teknik  

Kommittén föreslår stämman: 

att Centerpartiet ska arbeta för att en nationell strategi tas fram för framtidens hållbara 

transporter inklusive autonoma fordon. 

Att instämma i motionens intentioner i att-sats 9.2.1. 

Gunne Steen, Göteborg, Gunnar Selstam, Västra Götaland och Mikael Andersson, Fyrbodal 

Yrkar på bifall av att-sats 9.2.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 9.5 Ledningar i marken 

Kommittén förslår stämman att instämma i intensioner i motionens att-satser 9.5.1 och 9.52, 

Carina Sundbom, Västerbotten, Irene Olofsson, Kronoberg och Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar bifall på att-sats 9.5.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 9.7 Elnät 

Kommittén förslår stämman: 

att Centerpartiet arbetar för att en utredning för hur vi kan möta samhällsbehov av 

elektrifiering och elleveranssäkerhet tillsätts. 

att instämma i motionens intentioner i att-sats 9.7.1. 

Fredriks Gradelius, Gotland 

Yrkar bifall till följande tilläggsatt-sats: 

att undersöka möjligheten till att tillsätta en utredning för hur vi kan möta samhällets behov av 

elektrifiering och elleveranssäkerhet så att elnätet kan drivas i mindre delar var för sig och blir 

då mindre sårbara för yttre påverkan. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommittén förslag 

Stämman beslutar avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 9.9 Cykel 

Kommittén föreslår stämman: 

att cykel får ta större del av resurser i den nationella infrastrukturplaneringen. 

att se över behovet av åtgärder, regelförenklingar och lagändringar som möjliggör ökad 

cykling i hela landet. 

att instämma i intentionerna i motionernas att-satser 9.9.1 och 9.9.2. 

Carina Sundbom, Västerbotten 

Yrkar bifall på att-sats 9.9.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 9.10 Cykel 

Kommittén föreslår stämman: 
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att bifalla motionens att-sats 9.10.3. 

att instämma i intentionerna i motionens att-satser 9.10.1, 9.10.2, 9.10. 9.10.4, 9.10.5, och 

9.10.6. 

Michaela Haga, Stockholms län, Annette Linander, Skåne, Gustav Hemming, Stockholms 

stad, Lars-Olov Andersson, Skåne och Magnus Persson, Stockholms län 

Yrkar bifall till att-sats 9.10.1 

Carina Sundbom, Västerbotten och Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar bifall till att-sats 9.10.4. 

Gustav Hemming, Stockholms stad 

Yrkar bifall till att-sats 9.10.5 

Michaela Haga, Stockholms län och Magnus Persson, Stockholms län 

Yrkar bifall till att-sats 9.10.6 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering på att-sats 9.10.1 enligt kommitténs förslag 

Stämman beslutar i övrigt enligt kommitténs förslag. 

 

RESERVATION 

Magnus Persson, Stockholms län, reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande bifall till att-

satserna 9.10.1 och 9.10.6. 

 

Motion 9.14 Trängselskatt 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 9.14.1 

Johan Jonsson, Kalmar 

Yrkar bifall till intentionerna i att-sats 9.14.1  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 9.15 Skrotningspremie 

Kommittén föreslår stämman bifalla motionens att-sats 9.15.1. 

Karin Östring Bergman, Göteborgs stad 

Yrkar avslag på att-sats 9.15.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar i enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 9.16 Skrotningspremie 

Kommittén föreslår stämman att bifalla motionens att-sats 9.16.1 

Karin Östring Bergman, Göteborg 

Yrkar avslag på att-sats 9.16.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 9.17 Skrotningspremie 

Kommittén föreslår stämma bifalla att-sats 9.17.1 

Karin Östring Bergman, Göteborgs stad 

Yrkar avslag på att-sats 9.17.1. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motioner 9.19-9.28 Järnväg och höghastighetståg 

Kommittén förslår stämma besluta: 

att Centerpartiet verkar för att genomföra förstärkningar och förbättringsåtgärder som krävs i 

det svenska järnvägssystemet för en ökad punktlighet och en ökad framkomlighet på 

landsbygden. Centerpartiet vill se en robust järnväg som bygger ihop hela landet och som 

omfattar nyinvesteringar, upprustning och förstärkt underhåll. 

att bifalla motionernas att-satser 9.19.1, 9.21.2, 9.24.1, 9.24.4 och 9.28.1 

att avslå motionernas att-satser 9.21.1, 9.21.1, 9.22.1, 9.23.1, 9.24.2, 9.24.3, 9.25.1, 9.26.1, 

9.26.2 och 9.27.1 

Anna-Britta Åkerlind, Västernorrland 

Yrkar på avslag på att-sats 9.24.1 och 9.24.4 

Christer Gustafsson, Västmanland och Anders Wigelsbo, Västmanland 

Yrkar bifall på att-sats 9.25.1 

Michaela Haga, Stockholms län 

Yrkar bifall till ett ändringsförslag av att-sats 9.28.1, att Centerpartiet med kraft driver frågan 

om en upprustning av våra järnvägar och tåg för att bygga ihop Sverige och för en stark 

utveckling i hela landet. 

Michaela Haga, Stockholms län, Magnus Persson, Stockholms län och Gustav Hemming, 

Stockholms stad. 

Yrkar bifall till en tilläggsatt-sats: att Centerpartiet förespråkar en utveckling av 

järnvägskoppling mellan Stockholm-Oslo. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att efter försöksvotering bifalla Michaela Hagas ändringsförslag av att-sats 

9.28.2 

Stämman beslutar i övrigt enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar efter försöksvotering att avslå tilläggsatt-satsen. 

 

RESERVATION 

Magnus Persson, Stockholms län, reserverar sig till förmån för förslaget om tilläggsatt-sats av 

Michaela Haga, Magnus Persson och Gustav Hemming om tåg Stockholm-Oslo. 

 

Motioner 9.29 – 9.32 Vägstandard och vägbidrag 

Kommittén föreslår stämman: 

att bifalla motionernas att-satser 9.29.1 och 9.31.1 

att avslå motionernas att-satserna 9.30.1 och 9.32.1 

Hans Johansson, Dalarna 

Yrkar bifall på att-sats 9.30.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motioner 9.36 – 9.48 Reseavdrag och beskattning av fordon och bränsle 

Kommittén föreslår stämman: 

att Centerpartiet uppmuntrar forskning, utveckling och demonstration av tekniker som stödjer 

introduktionen av bränslecellsdrift och batterier i transportsektorn. 
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att instämma i intentionerna i motionernas att-satser 9.36.1, 9.39.1, 9.40.1, 9.40.2, 9.42.1, 

9.43.1, 9.44.1, 9.44.2, 9.46.1 och 9.47.1 

att avslå motionernas att-satser 9.37.1, 9.38.1, 9.41.1, 9.45.1, 9.45.2 och 9.48.1. 

Caroline Ferning, Centerstudenter 

Yrkar på bifall av att-sats 9.40.1 oh 9.41.1 

Jon Essebro, Västerbotten 

Yrkar bifall på att-sats 9.44.1 och 9.44.2 

Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar bifall på att-sats 9.38.1 

Johan Jonsson, Kalmar 

Yrkar på bifall på att-sats 9.48.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 9.49 Samhällsbetalda resor 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 9.49.1 

Annette Linander, Skåne 

Yrkar på att stämman instämmer i intentionerna i att-sats 9.49.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 9.51 Övergivna fordon 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-satser 9.51.1 och 

9.51.2. 

Michaela Haga, Stockholms län och Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar på bifall av att-sats 9.51.1. 

Michaela Hage, Stockholms län 

Yrkar på bifall av att-sats 9.51.2. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 9.56 Postdistribution på landsbygden 

Kommittén föreslår stämman att bifalla motionens att-sats 9.56.1 

Magnus Persson, Stockholms län och Caroline Ferning, Centerstudenter 

Yrkar på avslag av att-sats 9.56.1 

Michaela Haga, Stockholms län och Magnus Persson, Stockholms län 

Yrkar bifall till tilläggsatt-sats: att utreda postens roll för framtiden, där beaktning tas för 

digitaliseringens möjligheter, en ökad internethandel, säkerställande av effektiva transporter 

med distribution i hela landet, samt utveckla servicen kring lantbrevbäringen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar efter rösträkning 243–232 att avslå tilläggsatt-satsen. 36 ombud deltog inte. 

 

RESERVATION 

Magnus Persson, Stockholms län, reserverar sig till förmån för avslag på att-sats 9.56.1 samt 

bifall till tilläggsatt-sats föreslagen av Michaela Haga och Magnus Persson. 
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Motion 9.60 för blåljusmyndigheter 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 9.60.1. 

Henrik Juhlin, Stockholms län 

Yrkar på bifall till att-sats 9.60.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 9.64 Mobilmaster 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 9.64.1 

Lars Sandberg, Kalmar 

Yrkar bifall på att-sats 9.64.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att i övrigt bifalla kommitténs förslag och hemställan enligt bilaga 2.9.  

 

§ 43 

Hälsningar 

Katarzyna Lubnauer, partiledare för Nowoczesna, Polen sände en hälsning till alla 

stämmodeltagare och Centerpartiet via film. 

Trine Skei Grande, partiledare för Venstre i Norge framförde en hälsning till stämman i 

Karlstad via film. 

 

§ 44 

Centerpartiets Internationella stiftelse 

Johan Linander, ordförande i Centerpartiets Internationella Stiftelse, CIS informerade om den 

verksamhet som drivs inom CIS. Han uppmanade alla stämmodeltagare att skänka bidrag till 

fonden via Swish. 

 

§ 45 

Stämman behandlade 

Kommitté 8 
Lag och ordning, utrikes och försvar 
Motioner 8:1-66 med partistyrelsens yttrande (Bilaga 4.8) 

 

Stämmokommitté nr 8 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar 

enligt bilaga 2.8. 

 

I debatten deltar: 

Camilla Andersson Sparring, Dalarna, Oskar Qvarfort, Centerstudenter, Fredrik Gradelius, 

Gotland, Caroline von Seth, Stockholms län, Christer Gustafsson, Västmanland, Mikael 

Andersson, Kronoberg, Malin Bergman, Centerkvinnorna, Cristoffer Stockman, Örebro län, 

Jenny Adolphson, Västmanland, Lars Tängdén, Västerbotten, Hanna Wagenius, Jämtland, 

Dana Pourkomeylian, CUF, Barbro Larsson, Västmanland, Catarina Davidsson, Skaraborg, 

Anders Wigelsbo, Västmanland, Jonny Cato Hansson, Skåne, Steffen Weckner, Uppsala län, 

Erik Lundvall, Norrbotten, Lars Thomsson, Gotland, Anders Ekman, Gävleborg, Daniel 

Bäckström, Värmland, Mattias Johansson, Uppsala län, Sofia Jarl, partistyrelsen, Hans 
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Lindqvist, Stockholms län, Anthon Gyllensten, Stockholms län, Julia Eriksson, Uppsala län, 

Joakim Magnusson, Östergötland, Pär Kindlund, Dalarna, Johan Hedin, Stockholms stad,  

Robert Steffens, Centerstudenter, Fredrick Federley, partistyrelsen, Ulrica Johansson, 

Skaraborg, Christofer Bergenblock, Halland, Naod Habtemichael, partistyrelsen, Magnus 

Nordgren, Jönköpings län, Helena Vilhelmsson, Centerkvinnorna, Cecilia Haraldsson, 

Göteborg, Anton Sauer, Skåne, Magnus Ek, Östergötland, Anton Li Nilsson, Norrbotten, Julia 

Färjhage, Centerkvinnorna, Monica Hansson, Halland, Jonatan Skagerberg, Västra Götaland 

västra, Johanna Engström, Uppsala län, Per Schöldberg, Kronoberg, Sven Svederberg, Skåne, 

Ebba Krumlinde, Centerkvinnorna, Algot Thorin, Centerstudenter, Robert Linder Blomberg, 

Västra Götaland västra, Oscar Sjökvist, Dalarna, Kerstin Lundgren, Stockholms län, Jörgen 

Andersson, Västra Götaland västra, Birgitta Widerberg, Västernorrland, Mats Dahlbom, 

Blekinge, Elizabeth Peltola, Centerkvinnorna, Gunilla Berglund, Dalarna, Martin Ådahl, 

Stockholms stad, Emil Gullbrantz, Skaraborg, Jan-Eric Carlsson, Södermanland, Bjarne Hald, 

Norrbotten och Anette Ivarsson, Halland  

 

Behandling av motioner 

 

Motion 8.1 

Kommittén föreslår stämman att motionernas att-sats 8.1.3, 8.1.4, 8.1.7, 8.1.21, 8.1.37, 8.1.39, 

8.1.41-8.1.43 och 8.1.46 avslås. 

Kommittén föreslår stämman att bifalla motionens att-sats 8.1.13 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 8.1.38. 

Dana Pourkomeylian, CUF 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.1.3 

Yrkar att stämman instämmer i intentionen i motionens att-sats 8.1.21 

Oskar Qvarfort, Centerstudenter 

Yrkar bifall till motionens att-satser 8.1.4, 8.1.7, 8.1.37-8.1.39, 8.1.41-8.1.43 och 8.1.46 

Fredrick Federley, partistyrelsen 

Yrkar att stämman instämmer i intentionen i motionens att-sats 8.1.13 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering bifalla Fredrick Federleys yrkande rörande att-satsen 

8.1.13. 

Stämman beslutar att i övrigt bifalla kommitténs förslag, efter försöksvotering rörande att-sats 

8.1.21 

 

Motion 8.3 

Kommittén yrkar på ny att-sats: 

att kommunerna tillförs ekonomiska resurser för investeringar och tillhörande driftskostnader 

för att bättre hantera både stora skogsbränder och översvämningar. 

Fredrick Federley, partistyrelsen 

Yrkar på att-satsen: 

att kommunerna tillförs ekonomiska resurser för investeringar för att bättre hantera både stora 

skogsbränder och översvämningar 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt Fredrick Federleys förslag. 

 

Motion 8.6 

Kommittén yrkar på ny att-sats: 
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att verka för att ansvarig myndighet ges uppdrag att beakta ett eventuellt behov av att 

inkludera etanol, biogas och andra energikällor som kan produceras i Sverige i 

beredskapslagringen av drivmedel. 

 

Fredrick Federley, partistyrelsen 

Yrkar på att-satsen: 

att verka för att ansvarig myndighet ges uppdrag att beakta ett eventuellt behov av att 

inkludera etanol och biogas i beredskapslagringen av drivmedel. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt Fredrick Federleys förslag. 

 

Motion 8.7 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-satser 8.7.1-3 avslås. 

Camilla Andersson Sparring, Dalarna 

Yrkar att stämman ska instämma i motionens intentioner 8.7.1-3 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.16 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 8.16.1 avslås. 

 

Fredrik Gradelius, Gotland 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.16.1 

Yrkar på tilläggsatt-satsen: 

att Centerpartiet håller en låg profil i Natofrågan. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå Fredrik Gradelius tilläggsatt-sats. 

 

RESERVATION 

Fredrik Gradelius, Gotland och Lars Tängdén, Västerbotten reserverar sig till förmån för 

bifall till motionen och tilläggsatt-sats, att Centerpartiet håller låg profil i NATO-frågan. 

 

Motion 8.18 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 8.18.1  

 

Karin Östring Bergman, Göteborg 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.18.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.22 

Kommittén yrkar på ny att-sats: 

Centerpartiet ska verka för att det årligen bör hållas vapenamnesti där man kan lämna in 

illegala skjutvapen, ammunition och handgranater. 

 



63 

 

Sign 

 

Fredrick Federley, partistyrelsen 

Yrkar avslag på kommitténs nya att-sats. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt Fredrick Federleys förslag. 

 

Motion 8.25 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 8.25.1 avslås. 

 

Christian Ottosson, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.25.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.28 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 8.28.1 

 

Anthon Gyllensten, Stockholms län och Golnoush Lunden Keshavarzi, Kronoberg 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.28.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.29 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 8.29.1 avslås. 

 

Pär Kindlund, Dalarna 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.29.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.30 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 8.30.1 

 

Christian Ottosson, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.30.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.39 

Kommittén yrkar på ny att-sats: 

att Centerpartiet verkar för en lag som skyddar en person från andra personers kontrollerande 

beteenden. 

 

Fredrick Federley, partistyrelsen 

Yrkar på att-satsen: 
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Att Centerpartiet verkar för en utredning av lag som skyddar en person från andra personers 

kontrollerande beteenden och tvångsbeteenden. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.40 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 8.40.1 

 

Golnoush Lunden Keshavarzi, Kronoberg 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.40.1 

Dana Pourkomeylian, CUF 

Yrkar att motionens att-sats 8.40.1 avslås. 

Fredrick Federley, partistyrelsen 

Yrkar på tilläggsatt-satsen: 

att brottsbeteckningen köp av sexuell handling av barn ändras till utnyttjande av barn genom 

köp av sexuell handling för att bättre återspegla brottets allvar. 

Malin Bergman, Centerkvinnorna 

Yrkar på tilläggsatt-satserna:  

1. att en översyn genomförs av domarnas straffpåföljder så att domstolarna i högre grad 

ska använda hela straffskalan vid sexköp. 

2. att en översyn för att utöka straffpåföljderna såsom höjt maximistraff genomförs. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar bifalla Fredrick Federleys tilläggsatt-sats. 

Stämman beslutar efter försöksvotering bifalla Malin Bergmans första tilläggsatt-sats. 

Stämman beslutar avslå Malin Bergmans andra tilläggsatt-sats. 

 

Motion 8.41 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 8.41.1 avslås. 

 

Aron Bergman, Gävleborg 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.41.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.44 

Kommittén föreslår stämman att bifalla en ny att-sats: 

att Centerpartiet ska verka för att utbildning om olika sorters förtryck, såsom heder, psykisk 

och fysisk misshandel och sexuellt utnyttjande, ska bli en del av skolundervisningen. 

 

Fredrick Federley, partistyrelsen och Caroline von Seth, Stockholms län 

Yrkar att kommitténs nya att-sats avslås. 

 

Dana Pourkomeylian, CUF 

Yrkar på tilläggsatt-satsen: 

att Centerpartiet ska verka för att utbildning om hedersrelaterat våld och blir en del av 

grundskoleundervisningen. 
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BESLUT 

Stämman beslutar bifalla Fredrick Federleys och Caroline von Seths förslag. 

Stämman beslutar avslå Dana Pourkomeylians tilläggsatt-sats. 

 

Motion 8.45 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 8.45.1 avslås. 

 

Christer Gustafsson, Västmanland 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.45.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.46 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 8.46.1 avslås. 

 

Dana Pourkomeylian, CUF 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.46.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.47 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 8.47.1 avslås. 

 

Dana Pourkomeylian, CUF 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.47.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.48 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-satser 8.48.1-4, 

8.48.10-12 

Kommittén föreslår stämman att bifall motionens att-sats 8.48.7 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-satser 8.48.8, 8.48.13-15 avslås. 
 

Oskar Qvarfort, Centerstudenter 

Yrkar bifall till motionens att-satser 8.48.1-4, 8.48.8 och 8.48.14 

Dana Pourkomeylian, CUF 

Yrkar att stämman ska instämma i motionens intentioner 8.48.7 

Yrkar bifall till motionens att-satser 8.48.10-15 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag, efter försöksvotering rörande att-sats 8.48.8. 

 

RESERVATION 

Jonas Petersson, Mattias Johansson, Clarrie Leim, Julia Eriksson och Gunn Johansson, 

Uppsala län reserverar sig till förmån för Oskar Qvarforts förslag om bifall till motionens att-

sats 8.48.8. 
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Motion 8.51 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 8.51.1 

 

Jenny Adolphson, Västmanland 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.51.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.54 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 8.54.1 avslås. 

Johan von Reis, Blekinge 

Yrkar bifall till motionens att-sats 8.54.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 8.55 

Kommittén föreslår stämman att bifalla tre nya att-satser: 

1. att arbeta för att dagens form av mängdrabatt ska tas bort och ersättas med ett system 

där fler brott än det grövsta ska straffas fullt ut. 

2. att Centerpartiet ska arbeta för att möjligheterna till direktavskrivning, 

förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse ska begränsas, särskilt i fall där det 

finns ett tydligt brottsofferintresse  

3. att Centerpartiet ska arbeta för nolltolerans mot brott med start i vissa områden. 

 

Dana Pourkomeylian, CUF 

Yrkar att kommitténs första att-sats avslås. 

Anton Li Nilsson, Norrbotten 

Yrkar att kommitténs andra att-sats avslås. 

Oskar Qvarfort, Centerstudenter 

Yrkar att kommitténs tredje att-sats avslås. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag, efter rösträkning 282 mot 182 rörande tredje att-

satsen. 

 

RESERVATION 

Jonas Petersson, Uppsala län reserverar sig till förmån för avslag på kommitténs tredje att-

sats, att Centerpartiet ska arbeta för nolltolerans mot brott med start i vissa områden. 

 

Motion 8.66 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 8.66.1 

 

Joakim Magnusson, Östergötland 

Yrkar avslag på motionens att-sats 8.66.1 

Yrkar på tilläggsatt-satsen: 

att Centerpartiet anser att respekten för den enskildes personliga integritet är en grundsten i 

varje demokrati. Centerpartiet anser dock att viss övervakning, som t.ex. kameraövervakning 

är nödvändig för att kunna utreda grova brott. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar bifalla Joakim Magnussons tilläggsatt-sats. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att i övrigt bifalla kommitténs förslag och hemställan enligt bilaga 2.8. 

 

§ 46 

Ajournering 

Stämman beslutar att ajournera förhandlingarna för dagen kl 22.30 

 

§ 47 

Återupptagande 

Stämman återupptar förhandlingarna lördag den 28 september kl 8.00 

 

§ 48 

Fastställande av röstlängd 

Stämman fastställer röstlängd enligt bilaga 1.6 

 

§ 49 

Stämman behandlar 

Kommitté 3 
Vård och omsorg 
Program Vård och omsorg    (Bilaga 5.3) 

Motioner 3:1-73 med partistyrelsens yttrande (Bilaga 4.3) 

 

Stämmokommitté nr 3 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar 

enligt bilagorna 2.3 och 3.3. 

 

I debatten deltar: 

Sofia Nilsson, Skåne, Dana Pourkomeylian, CUF, Christer Gustafsson, Västmanland, Olle 

Romlin, CUF, Birte Sandberg, Skåne, Claes Nyberg, Stockholms stad, Cecilia Andersson, 

partistyrelsen, Björn Brink, Gävleborg, Inga Arnell Lindgren, Östergötland, Britt-Louise 

Berndtsson, Kronoberg, Maria Comstedt, Örebro län, Christine Lorne, Stockholms län, 

Barbro Larsson, Västmanland, Erik Orrell, Jämtland, Josefin Silverfur, Stockholms län, Ingrid 

Hermansson, Blekinge, Emma Blomdahl Wahlberg, Stockholms stad, Pernilla Johansson, 

Skaraborg, Karin Östring Bergman, Göteborg, Eva Andersson, Västra Götaland västra, Sofia 

Jarl, partistyrelsen, Joakim Samuelsson, Gotland, Magnus Larsson, Kalmar län, Jonas 

Ekström, Stockholms stad, Charlotte Edberger Jangdin, Örebro län, Charlotte Sternell, 

Kalmar län, Nour Aghy, Värmland, Vicki Skure-Eriksson, Västmanland, Anna Lasses, 

Stockholms län, Patrik Nimmerstam, Stockholms län, Thomas Wihlman, Stockholms stad, 

Christer Jonsson, Kalmar län, Bisse Alm, Stockholms län, Helena Stålhammar, Jönköpings 

län, Tom Silverklo, Jämtland, Ewa-May Karlsson, Västerbotten, Gunnar Selstam, Fyrbodal, 

Anna Johansson, Kronoberg, Annie Östlund, Stockholms län, Aron Larsson, Jönköpings län, 

Gunilla Druve Jansson, Skaraborg, Sven Andersson, Jönköpings län, Edvin Wallentin, 

Östergötland, Adrian Nodén, Stockholms stad, Camilla Gustafsson, Värmland, Anthon 

Gyllensten, Stockholms län, Isac Riddarsparre, Östergötland, Anders W Jonsson, 

partistyrelsen, Joakim Jarnryd, Stockholms län, Madeleine Andersson, Värmland, Oscar 

Sjökvist, Dalarna, Ulrika Engmér Sandström, Västra Götaland västra, Anders Olander, 

Stockholms län, Emilia Molin, Örebro län, Tomas Selin, Stockholms län, Bosse Svensson, 
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Jämtland, Sophie Janulf, Värmland, Julia Färjhage, Centerkvinnorna, Kerstin Sjöberg, 

Östergötland, Olivia Karlsson, CUF, Anna Roos, Halland, Kent Ivarsson, Stockholms län, 

Karin Nordvall, Blekinge, Anton Li Nilsson, Norrbotten, Annica Nordgren, Stockholms län, 

Elizabeth Peltola, Centerkvinnorna, Lars Karlsson, Blekinge, Anna Ling, Skåne, Ida Alterå, 

partistyrelsen, Louise Arnesson, Kronoberg, Malin Bergman, Centerkvinnorna, Andreas Bill, 

Skaraborg, Raymond Pettersson, Jönköpings län, Lukas Johannesson, Stockholms län, Patrik 

Davidsson, Kronoberg, Eva Mörtsell, CUF, Katarina Lundin, Göteborg, Annika Qarlsson, 

partistyrelsen, Martina Johansson, Södermanland, Sven Svederberg, Skåne, Caroline von 

Seth, Stockholms län, Robert Linder Blomberg, Västra Götaland västra, Fredrick Federley, 

partistyrelsen, Milena Axklo, Västmanland, Edvin Säll, Gävleborg, Jonathan Lindkvist, 

Stockholms län, Annette Linander, Skåne, Ebba Krumlinde, Centerkvinnorna, Linda 

Ylivainio, partistyrelsen, Miriam Eriksson, Uppsala län, Hanna Wagenius, Jämtland, Inga-Lill 

Andersson, Örebro län, Helena Vilhelmsson, Centerkvinnorna, Johan Vesterlund, CUF, 

Johanna Engström, Uppsala län, Anders Edwall, Skåne, Ronny Sjöberg, Västra Götaland 

västra, Inga-Lis Samuelsson, Norrbotten, Anton Ångman, Västernorrland, Johan Andersson, 

Västernorrland, Patrik Holmberg, Skåne, Rasmus Elfström, Stockholms stad, Mattias 

Claesson, Södermanland, Anders Eriksson, Halland, Josef Johnsson, Göteborg, Golnoush 

Lunden Keshavarzi, Kronoberg, Emil Källström, partistyrelsen, Marcus Fredberg, Göteborg, 

Mari-Louise Wernersson, partistyrelsen, Ulf Jonsson, Värmland, Christel Alvarsson, Kalmar 

län, Angeline Eriksson, Halland, Julie Tran, Östergötland, Petter Westlund, Västmanland, 

Kristina Lång, Stockholms län, Oscar Undevall, Örebro län, Märta Martin-Åkesson, 

Stockholms stad, Oskar Perers, Dalarna, Majvor Sjölund, Norrbotten, Louise Grabo, 

Skaraborg och Martin Ådahl, Stockholms stad 

 

Behandling av program En trygg och tillgänglig vård med patienten i fokus 

 

Program 3.1 

Kommittén föreslår: 

att köerna kortas och patientmakten stärks genom fritt sjukhusval. Patienter ska ha rätt att 

välja slutenvård i hela landet och att få information om såväl väntetid som möjligheten att 

välja vård i en annan region. Kvalitetsmått och väntetider ska samlas i en nationell portal 

(1177.se) där informationen på ett enkelt sätt åskådliggörs för allmänheten.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Program 3.2 

Kommittén föreslår: 

att en ny primärvårdsreform genomförs med målet att 90 procent av befolkningen ska ha en 

fast läkarkontakt inom fem år. För att få fler läkare till primärvården ska det räcka med 

läkarlegitimation för att få starta egen mottagning med patientansvar. Det måste också bli 

möjligt att driva mindre vårdenheter i syfte att få fler mottagningar i hela landet.  

 

Anna Roos, Halland 

Yrkar att en ny primärvårdsreform genomförs med målet att 90 procent av befolkningen ska 

ha en fast vårdkontakt inom fem år. För att få fler läkare till primärvården ska det räcka med 

läkarlegitimation för att få starta egen mottagning med patientansvar. Det måste också bli 

möjligt att driva mindre vårdenheter i syfte att få fler mottagningar i hela landet. 

 

Pernilla Johansson och Eva Andersson, Skaraborg  



69 

 

Sign 

 

Yrkar på en tilläggsatt-sats: 

att även primärvårdspsykiatrin behöver utvecklas, för att bättre förebygga psykisk ohälsa hos 

den vuxna befolkningen 

 

Björn Brink, Gävleborg 

Yrkar på en tilläggsatt-sats: 

För att få starta läkarmottagning i primärvård skall finnas en läkare med specialistkompetens i  

allmänmedicin. Risken är annars att landsbygd och glesbygd får lägre vårdnivå än större 

tätorter. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 254 mot 240 att bifalla Anna Roos förslag. 18 ombud 

deltar ej. 

Stämman beslutar efter försöksvotering bifalla Pernilla Johansson och Eva Anderssons 

tilläggs-attsats. 

Stämman beslutar avslå Björn Brinks tilläggsatt-sats. 

 

Program 3.3 

Kommittén föreslår: 

att fler karriärvägar för sjuksköterskor skapas genom att utöka förskrivningsrätten för 

specialistsjuksköterskor samt genom att tydliggöra definitionen av avancerad 

specialistsjuksköterska. Undersköterskornas ställning i vården och omsorgen ska stärkas 

genom att utreda en standardiserad utbildning för undersköterskor. Undersköterskor ska ges 

större möjligheter att arbeta med medicinska och omvårdande arbetsuppgifter, genom fler 

vårdbiträden, men också nya yrkesgrupper såsom matvärdar och transportörer i vård och 

omsorg.  

 

Katarina Lundin, Göteborg 

Yrkar att fler karriärvägar för sjuksköterskor skapas genom att en ny specialistnivå, avancerad 

specialistsjuksköterska inrättas, som kan få utökad förskrivningsrätt. Rollen behöver 

tydliggöras och den akademiska utbildningen ses över. Undersköterskornas ställning i vård 

och omsorgen ska stärkas genom att utreda en standardiserad utbildning för undersköterskor. 

Undersköterskor ska ges större möjligheter att arbeta med medicinska och omvårdande 

arbetsuppgifter. Genom att anställa andra kompetenser inom vård och hälsa såsom optiker, 

logistiker och vårdnära servicevärdar, skapas utrymme för vårdutbildade att jobba på toppen 

av sin kompetens. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Program 3.4 

Kommittén föreslår: 

att en samlad barn- och ungdomshälsa med ansvar för barn mellan 0 och 18 år skapas. Detta 

ska bli möjligt genom att lagstiftningen ses över i syfte att möjliggöra informationsutbyte och 

sammanhållen journalföring. Möjligheten att skapa en gemensam finansiering av barn- och 

ungdomshälsan mellan kommuner och regioner ska utredas.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 
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Program 3.5 

Kommittén föreslår: 

att elevhälsan värderas upp genom att bygga ut den med fler kompetenser, förtydliga i 

skollagen att rektorerna ansvarar för och samordnar elevhälsan på skolorna samt att elevhälsa 

ska ingå som ämne i Rektorsprogrammet. Undervisning i livskunskap inom ramen för ämnet 

idrott och hälsa ska införas. 

 

Patrik Nimmerstam, Stockholms län 

Yrkar att elevhälsan värderas upp genom att bygga ut den med fler kompetenser, förtydliga i 

skollagen att rektorerna ansvarar för elevhälsan på skolorna samt att elevhälsa ska ingå som 

ämne i Rektorsprogrammet. Undervisning i livskunskap inom ramen för ämnet idrott och 

hälsa ska införas. 

Anna Roos, Halland 

Yrkar att programpunkt 3.5 avslås. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

RESERVATION 

Helena Hallerhed, Skaraborg reserverar sig till förmån för Anna Roos förslag. 

 

Program 3.6 

Kommittén föreslår: 

att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för att skapa förutsättningar 

för en mer jämlik förlossningsvård. En del av de nya nationella riktlinjerna ska handla om hur 

förlossningsvården ska kunna organiseras för att skapa en sammanhållen vårdkedja mellan 

mödravård, förlossningsvård och eftervård.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Program 3.7 

Kommittén föreslår: 

att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur ett hälsosamtal i kvinnohälsovården 

kan utformas. Hälsosamtalet bör ske i samband med cellprovtagning  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Program 3.8 

Kommittén föreslår: 

att förlossningsvården ska kunna bestå av både stora sjukhuskliniker och mindre 

barnmorskeledda förlossningskliniker. Regionerna bör därför organisera förlossningsvården 

på ett sätt som gör att det finns möjlighet att välja såväl småskaliga enheter som större 

kliniker.  

 

Johan Jonsson, Kalmar län, Ingrid Hermansson, Blekinge, Eva Andersson Västra Götaland 

västra, Björn Brink, Gävleborg, Jonas Ekström, Stockholms stad och Pernilla Johansson, 

Skaraborg 

Yrkar att programpunkt 3.8 avslås. 
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BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

RESERVATION 

Joakim Samuelsson, Eva Ahlin och Ylva Andersson, Gotland reserverar sig till förmån för 

avslag. 

 

Program 3.9 

Kommittén föreslår: 

att en nationell organisation för ambulanshelikoptrar skapas där regionernas och statens 

helikoptrar ingår. En statlig beställningsorganisation ska samordna resurserna och insatserna 

för helikopterverksamheten.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Program 3.10 

Kommittén föreslår: 

att ett äldrehälsovårdsprogram ska erbjudas alla medborgare efter avslutat arbetsliv. Det ska 

baseras på vetenskap och inriktat på att dels fånga upp äldre med psykisk ohälsa, dels erbjuda 

förebyggande rådgivning kring bland annat kost, motion, fallskadeprevention, med mera.  

 

Christine Lorne, Stockholms län 

Yrkar på en tilläggsatt-sats: 

Programmet ska dels inriktas mot att fånga upp äldre med psykisk ohälsa, dels erbjuda 

förebyggande insatser kring kost, motion, fallskadeprevention, med mera. Samhällets 

ansvariga aktörer, kommuner och landsting ska också ge mer stöd och hjälp till 

anhörigvårdare, oavsett om det handlar om äldre, personer med funktionsnedsättning eller 

andra. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå Christine Lornes tilläggsatt-sats efter rösträkning 244 mot 244 och 

efterföljande lottdragning. 24 ombud deltar ej.  

 

Program 3.11 

Kommittén föreslår: 

att en äldrelag som ersätter hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagens delar om 

hemsjukvård respektive social omvårdnad utreds. Utifrån äldrelagen införa hemvårdsgrupper 

som gör det möjligt för fler äldre som vill bo kvar hemma och i huvudsak vårdas där. 

 

Charlotte Sternell, Kalmar län 

Yrkar att programpunkt 3.11 avslås. 

 

Charlotte Edberger Jangdin, Örebro län 

Yrkar att en äldrelag som ersätter hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagens delar om 

hemsjukvård respektive social omvårdnad utreds i syfte att få en ökad satsning på mobila 

närsjukvårdsteam som gör det möjligt att fler äldre som vill bo kvar hemma och i huvudsak 

vårdas där. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Nya tilläggsyrkanden: 

Christine Lorne, Stockholms län 

Innovationer och utveckling 

Yrkar att vården ska ligga i framkant när det gäller att möta mer pålästa patienter men även 

när det gäller tjänsteinnovationer och andra innovationer. Den ska också ligga i framkant i 

medicinsk forskning och utveckling samt förhindra hälsohot som epidemier och 

antibiotikaresistens. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar avslå Christine Lornes att-sats om Innovationer och utveckling. 

 

Christine Lorne, Stockholms län 

Förebyggande insatser  

Yrkar att det förebyggande arbetet ska stärkas och individernas möjlighet att leva ett 

hälsosamt liv ska underlättas. Förebyggande insatser sparar samhället pengar och minskar 

människors lidande genom att färre drabbas av tex cancer, övervikt eller hjärt-kärlsjukdomar. 

Primärvården har en nyckelroll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, men 

också samhällsplaneringen som skapar möjligheter till aktivitet i vardagen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar avslå Christine Lornes att-sats om Förebyggande insatser. 

Karin Nordvall, Blekinge 

Hänsyn till tand och munstatus.  

Yrkar att Centerpartiet arbetar för att hänsyn till tand- och munstatus tas vid upprättande av 

anamnes. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar avslå Karin Nordvalls att-sats om Hänsyn till tand och munstatus. 

 

Katarina Lundin, Göteborg 

Digitalisering 

Yrkar att relevant lagstiftnings ses över för att ge bättre förutsättningar för införande av e-

hälsa och välfärdsteknologi så att digitaliseringens och automatiseringens fulla potential tas 

tillvara. Dessutom krävs en nationell överenskommelse kring ehälsa som bygger på att alla 

kommuner, regioner och privata aktörer enas om att ansluta sig till en gemensam plattform, 

infrastruktur och standarder. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 278 mot 202 avslå Katarina Lundins att-sats om 

Digitalisering. 32 ombud deltar ej. 

 

Pernilla Johansson, Skaraborg  

Digitalisering  

Yrkar att relevant lagstiftnings ses över för att ge bättre förutsättningar för införande av e-

hälsa och välfärdsteknologi. Dessutom krävs en nationell överenskommelse kring e-hälsa som 

bygger på att alla kommuner, regioner och privata aktörer enas om att ansluta sig till en 

gemensam plattform, infrastruktur och standarder. 
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BESLUT 

Stämman beslutar avslå Pernilla Johanssons att-sats om Digitalisering. 

 

Christer Gustafsson, Västmanland  

Vårdens tillgänglighet  

Yrkar att Socialstyrelsen utreder hur svenska läkare kan ha så lite tid med patienter samtidigt 

som Sverige har näst högst läkartäthet i världen. Och att Socialstyrelsen med utgångspunkt 

från denna utredning föreslår åtgärder. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar avslå Christer Gustafssons att-sats om Vårdens tillgänglighet 

 

Vicki Skure-Eriksson, Västmanland  

Vårdval habilitering och fritt val av hjälpmedel  

Yrkar att barn som föds med en funktionsnedsättning eller som får förvärvade skador har 

samma rätt till liv och utveckling som alla andra barn. Forskning visar att det är viktigt med 

rörelseträning och fysisk aktivitet för att både kroppen och hjärnan ska må bra. Detta gäller 

inte minst människor som lever med en funktionsnedsättning, men samtidigt ser vi att de ofta 

har mycket sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Många barn, unga och vuxna med 

funktionsnedsättning och deras anhöriga upplever att de har begränsade möjligheter att själva 

styra över habiliteringsinsatser och hjälpmedel. I Australien har man sedan några år tillbaka 

infört ett nytt system där makten istället ligger hos personen som har funktionsnedsättningen 

och dennes familj. De organisationer som erbjuder habiliteringsinsatser har ett tydligt 

servicefokus och en positiv drivkraft för att visa att de som vänder sig till just deras 

verksamhet får hjälp att utvecklas både fysiskt och psykiskt så långt så möjligt. Det finns 

också en tydlig koppling mellan organisationerna som erbjuder träning och civilsamhället i 

övrigt. Ofta är inslag av paraidrottsutövande invävt i den träning som erbjuds på 

träningscentret och deltagarna uppmuntras att prova olika idrotter och bli aktiva paraidrottare 

på bredd-, rekreations- eller elitnivå. Det är dags att vi i Sverige höjer ribban och hjälper alla 

människor att uppnå sina mål, med ökad självständighet och full inkludering i arbetslivet och 

samhället i övrigt. Genom att styra resurserna till där de ger mest nytta kan vi nå mycket 

längre. Därför vill vi införa vårdval inom habiliteringen och ge människor större inflytande att 

kunna välja det hjälpmedel som bidrar bäst till att kunna leva ett fritt och aktiv liv. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar avslå Vicki Skure-Erikssons att-sats om Vårdval habilitering och fritt val 

av hjälpmedel. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att i övrigt att bifalla kommitténs förslag till programmet Vård och omsorg. 

 

Behandling av motioner 

 

Motion 3.1 En trygg uppväxt för barn 

Christine Lorne, Stockholms län 

Yrkar på tilläggsatt-satsen:  

att göra familjerådgivning och föräldrautbildning mer lättillgänglig.  

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 
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Stämman beslutar efter försöksvotering avslå Christine Lornes tilläggsatt-sats. 

 

Motion 3.3 Studie- och karriärvägledning 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 3.3.1 avslås. 

Eva Runesson, Blekinge 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.3.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.9 Screening för livmoderhalscancer 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 3.9.1 avslås. 

Sofia Jarl, partistyrelsen, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Elisabeth Håkansson, Skåne 

och Birthe Sandberg, Skåne  

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.9.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt Sofia Jarl med fleras förslag. 

 

Motion 3.10 Apotekstillstånd för utskrivningsmedicin 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 3.10.1 avslås. 

Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.10.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.12 Högspecialiserad vård på mindre Universitetssjukhus 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 3.12.1 

Kerstin Sjöberg, Östergötland 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.12.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.13 Bloddonation 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 3.13.1 avslås. 

Olle Romlin CUF, Anthon Gyllensten, Stockholms län, Tina Fingal Swens, Örebro län, 

Elisabeth Håkansson, Skåne, Johan Lunnelie, Stockholms län, Anna Ling, Skåne och Birthe 

Sandberg, Skåne 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.13.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 337 mot 162 enligt kommitténs förslag. 13 ombud deltar 

ej. 

 

RESERVATION 

Rasmus Elfström, Stockholms stad, Caroline von Seth, Stockholms län, Angeline Eriksson, 

Halland, Milena Axklo, Västmanland; Eva Mörtsell, Olivia Karlsson, Johan Vesterlund, Olle 
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Romlin och Dana Pourkomeylian, CUF; Ida Alterå, partistyrelsen reserverar sig till förmån 

för bifall till motionens att-sats 3.13.1 

 

Motion 3.14 Bloddonation 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 3.14.1 avslås. 

Birthe Sandberg, Skåne  

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.14.1 

Anna Roos, Halland  

Yrkar att stämman ska instämma i motionens intentioner 3.14.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

RESERVATION 

Ulrika Axelsson, Olof Lindqvist, Camilla Ländin, John Lager, Elisabeth Håkansson, Michaela 

Esseen, Andreas Nilsson, Hedvig Listrup, Anders Edwall, Magdalena Nour, Christina 

Nyström, Rasmus Waak Brunkestam, Birte Sandberg, Tommy Bengtsson, Monica Andersson, 

Cornelia Lovfeldt, Annette Linander, Fredrik Jönsson och Bengt Marntell, Skåne reserverar 

sig till förmån för bifall till motionens att-sats 3.14.1. 

 

Motion 3.18 Läkemedelsförskrivning 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 3.18.1 avslås. 

Barbro Larsson, Västmanland 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.18.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.22 Samhällsservice 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-satser 3.22.1 och 

3.22.2 

Kristina Axelsson, Västerbotten 

Yrkar bifall till motionens att-satser 3.22.1 och 3.22.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.25 Förlossningsvården 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 3.25.1  

Carina Bolander, Uppsala län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.25.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.27 Modernt äldreboende 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-satser 3.27.1 och 

3.27.2 

Ronny Sjöberg, Västra Götaland västra 

Yrkar bifall till motionens att-satser 3.27.1 och 3.27.2 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.28 Omskärelse 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-satser 3.28.1-6 avslås. 

Gunnar Selstam, Fyrbodal 

Yrkar bifall till motionens att-satser 3.28.1-6 

 

Olle Romlin, CUF 

Yrkar på tilläggsatt-sats: 

Att Centerpartiet verkar för att omskärelse av barn, som inte sker av medicinska orsaker 

förbjuds. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag, efter försöksvotering rörande att-sats 3.28.1. 

Stämman beslutar efter rösträkning 314 mot 166 bifalla Olle Romlins tilläggsatt-sats. 32 

ombud deltar ej. 

 

RESERVATION 

Abir Al Sahlani, Martin Ådahl och Jonas Naddebo, Stockholms stad; Mattias Johansson, Julia 

Eriksson, Ulrika Ornbrant, Miriam Eriksson, Kerstin Eskhult, Uppsala län; Martina 

Johansson, Södermanland; Julie Tran och Roger Sandström, Östergötland; Anna Wild, Diana 

Broman, Måns Atlas, Lars-Olof Andersson, Anneli Kihlstrand och Viktor Bille, Skåne; Hanna 

Wagenius och Tom Silverklo, Jämtland; Ewa-May Karlsson, Thomas Moberg, Lars Tängdén, 

Petra Svedin, Madelaine Jakobsson, Caroline Löfström, Jim Danielsson, Ingrid Nygren, 

Monika Gebart, Maria Bernsson, Carina Sundbom, Solveig Granberg, Eric Bergner, Pierre 

Danielsson, Västerbotten; Naod Habtemichael, Oskar Qvartoft, Caroline Feming och Robert 

Steffens, Centerstudenter reserverar sig till förmån för avslag på Olle Romlins tilläggsatt-sats. 

 

Motion 3.39 Läkemedel och hjälpmedel 
Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 3.39.1  

Jonas Ekström, Stockholms stad 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.39.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.49 Tandvård 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 3.49.1 avslås. 

Magnus Larsson, Kalmar län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.49.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.54 Organdonation 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 3.54.1  

Olle Romlin, CUF och Andreas Bill, Skaraborg 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.54.1 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.60 Dödshjälp 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-satser 3.60.1 och 3.60.2 avslås. 

Birte Sandberg, Skåne 

Yrkar bifall till motionens att-satser 3.60.1 och 3.60.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 299 mot 174 enligt kommitténs förslag. 40 ombud avstår. 

 

RESERVATION  

Angeline Eriksson, Halland och Milena Axklo, Västmanland reserverar sig till förmån för 

motionen 3.60 att Centerpartiet ska arbeta för att aktiv dödshjälp och därmed rätten till en 

värdig död införs i Sverige. 

 

Motion 3.64 HBTQ och hälsa 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-satser 3.64.1-3.64.4 avslås samt att instämma i 

intentionen i motionens att-sats 3.64.5 

Olle Romlin, CUF 

Yrkar bifall till motionens att-satser 3.64.1 och 3.64.4-5 

Anthon Gyllensten, Stockholms län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.64.5 

 

Christine Lorne, Stockholms län och Märta Martin-Åkesson, Stockholms stad 

Yrkar på tilläggsatt-satsen:  

att Centerpartiet verkar för en utredning angående ett tredje juridiskt kön. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag, efter försöksvotering rörande att-sats 3.64.5. 

Stämman beslutar efter rösträkning 256 mot 235 bifalla Christine Lornes och Märta Martin-

Åkessons tilläggsatt-sats. 21 ombud deltar ej. 

 

Motion 3.66 Barns och ungas hälsa 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-sats 3.66.1  

Emma Blomdahl Wahlberg, Stockholms stad 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.66.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.67 Barns och ungas hälsa 

Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 3.67.1 avslås. 

Tina Fingal Swens, Örebro län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.67.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.70 Barns och ungas hälsa 
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Kommittén föreslår stämman att motionens att-sats 3.70.1 avslås. 

Eva Runesson, Blekinge 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.70.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 3.73 Barns och ungas hälsa 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionen i motionens att-satser 3.73.2-4 

Olle Romlin, CUF 

Yrkar bifall till motionens att-satser 3.73.2-4  

Tina Fingal Swens, Örebro län 

Yrkar bifall till motionens att-sats 3.73.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att i övrigt bifalla kommitténs förslag och hemställan enligt bilaga 2.3. 

 

§ 50 

Ajournering 

Stämman beslutar att ajournera förhandlingarna för lunch kl 12.15 

 

§ 51 

Återupptagande 

Stämman återupptar förhandlingarna kl 13.00 

 

§ 52 

Fastställande av röstlängd 

Stämman fastställer röstlängd enligt bilaga 1.7. 

 

§ 53 

Avtackningar 

Partiordförande Annie Lööf tackar den avgående valberedningsordföranden Kristin Oretorp 

för sitt arbete. De avgående partistyrelseledamöterna Marie-Louise Wernersson, Anders 

Åkesson, Can Savran, Per Åsling och Åke Karlsson avtackas av Annie Lööf. 

 

§ 54 

Utdelning av förtjänsttecken 

 

Utdelning av Bramstorpsplaketten 

Partiordförande Annie Lööf delar ut Centerpartiets högsta utmärkelse Bramstorpsplaketten till 

Anders Svärd, Örebro län, Gunnel Wallin, Skåne, Evy Kjellberg, Stockholms stad, Kerstin 

Warnerbring, Skåne, Anna Hägglund, Dalarna, Kjell Ericsson, Värmland samt Åke 

Pettersson, Stockholms stad. 

Åke Pettersson tackar för allas räkning. 
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Utdelning av Thorbjörn Fälldins medalj. 

Partiordförande Annie Lööf delar för andra gången ut medalj till minne av Thorbjörn Fälldin. 

Denna gång går medaljen till Karin Perers, Dalarna för sitt goda ledarskap och mångåriga 

arbete för Centerpartiet. 

 

Utdelning av förtjänsttecken:  

Partiordförande Annie Lööf delar ut Karin Söders Minnesstipendium till organisationen 

Rädda Barnen. 

 

§ 55 

Stämman behandlade 

Kommitté 7 
Välfärd, socialfrågor, socialförsäkringar, pensioner, jämställdhet 
Motioner 7:1 – 79 med partistyrelsens yttrande (Bilaga 4.7) 

 

Stämmokommitté nr 7 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar 

enligt bilaga 2.7. 

 

I debatten deltar: 

Ulrika Engmér Sandström, Västra Götaland västra, Ida Alterå, partistyrelsen, Maria Comstedt, 

Örebro län, Sven Molenkamp, Norrbotten, Gunvor Nygren, Jönköpings län, Monika Gebart, 

Västerbotten, Ingrid Hermansson, Blekinge, Helena Vilhelmsson, Centerkvinnorna, Olle 

Romlin, CUF, Caroline von Seth, Stockholms län, Magnus Persson, Stockholms län, Anna 

Lasses, Stockholms län, Amandah Andersson, Västerbotten, Elisabeth Håkansson, Skåne, 

Bisse Alm, Stockholms län, Nina Wahlin, Stockholms län, Madeleine Andersson, Värmland, 

Ewa-May Karlsson, Västerbotten, Madelaine Jakobsson, Västerbotten, Hans Lindqvist, 

Stockholms län, Mia Nerby, Södermanland, Christer Jonsson, Kalmar län, Jenny Adolphson, 

Västmanland, Joakim Jarnryd, Stockholms län, Eric Bergner, Västerbotten, Annika Qarlsson, 

partistyrelsen, Edvin Wallentin, Östergötland, Isac Riddarsparre, Östergötland, Anders W 

Jonsson, partistyrelsen, Oscar Sjökvist, Dalarna, Solveig Zander, Uppsala län, Michaela Haga, 

Stockholms län, Maria Bernsson, Västerbotten, Lovisa Svensson, Fyrbodal, Christian 

Widlund, Östergötland, Barbro Larsson, Västmanland, Pierre Danielsson, Västerbotten, Lars 

Tängdén, Västerbotten, Carina Sundbom, Västerbotten, Martina Johansson, Södermanland, 

Caroline Löfström, Västerbotten, Mattias Larsson, partistyrelsen, Kerstin Sjöström, 

Västerbotten, Adam Garneij, Göteborg, Anna Roos, Halland, Anders Eriksson, Halland, Kent 

Ivarsson, Stockholms län, Inger Fredriksson, Södermanland, Jonas Petersson, Uppsala län, 

Anton Sauer, Skåne, Henrik Oretorp, Halland, Aphram Melki, partistyrelsen, Lars Weinehall, 

Västerbotten, Linda Ylivainio, partistyrelsen, Carina Ohlson, Gävleborg, Christofer 

Bergenblock, Halland, Ann-Christin Wallin, Gotland, Josef Johnsson, Göteborg, Mattias 

Jonsson, Skåne, Victor Rundqvist, Halland, Malin Bergman, Centerkvinnorna, Inga-Maj 

Eleholt, Jönköpings län, Christina Rogestam, Göteborg, Johan Gröhn, Norrbotten, Jessika 

Loftbring, Västra Götaland västra, Louise Grabo, Skaraborg, Ebba Krumlinde, 

Centerkvinnorna, Naod Habtemichael, partistyrelsen, Valencia Igiraneza, Västernorrland, 

Christian Ottosson, Stockholms län, Jina Beri, Värmland, Hans Jonsson, Gävleborg, Abir Al-

Sahlani, Stockholms stad, Julia Färjhage, Centerkvinnorna, Wilhelmina Horn, Göteborg, 

Sophie Janulf, Värmland, Gabriel Bergin, Stockholms stad, Johan Krogh, Stockholms län, 

Robert Linder Blomberg, Västra Götaland västra, Ann-Marie Jacobsson, Fyrbodal, Anna 

Johansson, Kronoberg, Algot Thorin, Centerstudenter, Olivia Karlsson, CUF, Camilla 

Andersson Sparring, Dalarna, Kristina Berging, Jämtland, Aron Larsson, Jönköpings län, 

Abdulrahman Ibrahim Muhammed, Örebro län, Jakob Edshage, Göteborg, Eva Mörtsell, 
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CUF, Emil Källström, partistyrelsen, Helena Rosenberg, Kalmar län, Solveig Granberg, 

Västerbotten, Milena Axklo, Västmanland, Fredrik Jarl, Dalarna, Anders Edwall, Skåne, 

Patrik Nimmerstam, Stockholms län, Berit Vennström, Norrbotten, Claes Samuelsson, 

Östergötland, Anders Gölevik, Södermanland, Cecilia Andersson, partistyrelsen, Oskar 

Perers, Dalarna, Petra Svedin, Västerbotten, Kerstin Lundgren, Stockholms län, Lovisa 

Kronsporre, CUF, Sofia Jarl, partistyrelsen, Anton Li Nilsson, Norrbotten, Lena Språng, 

Halland, Sylve Gunnarsson, Jönköpings län, Raymond Pettersson, Jönköpings län, Isak 

Kupersmidt, Centerstudenter, Alireza Akhondi, Stockholms län och Mats Dahlbom, Blekinge   

 

§ 56 

Hälsningar 

Susana Solis från Ciudadanos, Spanien sände en hälsning via film till stämman. 

Mats Löfström, riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet, Finland framförde en hälsning från 

talarstolen. 

 

§ 57 

Behandling av motioner 

 

Motion 7.1 Pension 

Kommittén föreslår stämman: 

att Centerpartiet inom ramen för Pensionsgruppen aktivt fortsätter arbeta för att förbättra 

pensionssystemet och pensionärers ekonomi, med tydligt fokus på ekonomiska förbättringar 

för de som har det sämst ställt ekonomiskt, samt vårdar och utvecklar 

pensionsöverenskommelsen. 

att instämma i intentionerna i motionens att-sats 7.1.1 

Gunnar Selstam, Västra Götaland och Gabriel Bergin, Stockholms stad 

Yrkar bifall på motionens att-sats 7.1.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.5 Pension 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-satser 7.5.1 och 

7.52. 

Kent Ivarsson, Stockholms län 

Yrkar bifall på att-sats 7.5.2 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.7 Seniorpolitiskt program  

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 7.7.1. 

Kent Ivarsson, Stockholms län 

Yrkar bifall till att-sats 7.7.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.8 Seniorpolitiskt program 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 7.8.1. 
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 Kent Ivarsson, Stockholms län 

Yrkar bifall till att-sats 7.8.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.9 Pensioner och längre arbetsliv 

Kommittén föreslår stämman: 

att instämma i intentionerna i motionens att-sats 7.9.1. 

att avslå motionens att-sats 7.9.2. 

att bifalla motionens att-satser 7.9.3 och 7.9.4. 

Kent Ivarsson, Stockholms län 

Yrkar bifall till att-sats 7.9.1 och bifall till en alternativ att-sats till 7.9.2: 

Att vissa villkor i avtalen för tjänstepensionen harmoniseras, utan att avtalsfriheten åsidosätts, 

t.ex. beträffande intjänade år, möjligheten att välja hur kapital placeras, efterlevnadsskydd, 

utbetalningstider och ålder för automatisk utbetalning. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.11 Pensioner och längre arbetsliv 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 7.11.1. 

Lena Jansson, Göteborg och Ann-Marie Jacobsson, Fyrbodal 

Yrkar på att att-sats 7.11.1 bifalls. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.15 Barnbidrag  

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-satser 7.15.1 och 7.15.2. 

Elisabeth Håkansson, Skåne, Lena Jansson, Göteborg och Mattias Jonsson, Skåne 

Yrkar bifall till att-sats 7.15.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar i enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.17 Grundtrygghet 

Kommittén föreslår stämman: 

att avslå motionens att-satser 7.17.1, 7.17.2 och 7.17.3. 

att bifalla motionens att-sats 7.17.4. 

Ida Alterå, partistyrelsen 

Yrkar bifall på att-sats 7.17.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.19 Sjukskrivningsprocessen 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-sats 7.19.1 

Jenny Adolphson, Västmanland 

Yrkar på bifall till att-sats 7.19.1. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.23 Vård av barn 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 7.23.1 

Eva Runesson, Blekinge 

Yrkar bifall på att-sats 7.23.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.31 Anhörigstöd 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-satser 7.31.1, 7.31.2 

och 7.31.3. 

Eva Runesson, Blekinge 

Yrkar bifall på att-satserna 7.31.1, 7.31.2 och 7.31.3 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.32 Anhörigstöd 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-satser 7.32.1, 7.32,1 

7.32.3, 7.32.4 och 7.32 5 

Helena Vilhelmsson, Centerkvinnorna 

Yrkar bifall till en tilläggsatt-sats: att Centerpartiet verkar för ökad information om 

anhörigomsorg samt en jämnare fördelning av anhörigansvaret. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 7.33 Anhörigstöd 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 7.33.1 

Gabriel Bergin, Stockholms stad 

Yrkar bifall till att-sats 7.33.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.38 SIS-hem 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 7.38.1 

Inger Fredriksson, Södermanland 

Yrkar på bifall på att-sats 7.38.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

RESERVATION 

Inger Fredriksson, Södermanland, reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Staten ska 

ta ansvar för sina hus och hem utan att övervältra ansvar på kommunerna. 
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Motion 7.41 Pornografi 

Kommittén föreslår stämman: 

att Centerpartiet verkar för att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att kartlägga barns och 

ungas sexuella hälsa och relationer kopplat till normer, värderingar, pornografi och andra 

relevanta aspekter. 

att instämma i intentionerna i motionens att-sats 7.41.1. 

Jonas Petersson, Uppsala 

Yrkar avslag på att-sats 7.41.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.42 Verkställande av LVU 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 7.42.1 

Lovisa Svensson, Fyrbodal 

Yrkar bifall till att-sats 7.42.1 

Johan Jonsson, Kalmar län 

Yrkar på att instämma i att-sats 7.42.1 intentioner. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.43 Narkotika 

Kommittén föreslår stämman: 

att Centerpartiet verkar för tillsättandet av en genomgripande utredning av orsakerna till den 

höga narkotikadödligheten och vilka reformer som är nödvändiga för att minska den. 

att avslå motionens att-sats 7.43.1. 

Johan von Reis, Blekinge och Mattias Jonsson, Skåne 

Yrkar på bifall på att-sats 7.43.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.45 Narkotika 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 7.45.1. 

Johan von Reis, Blekinge 

Yrkar bifall på att-sats 7.45.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.47 Narkotika 

Stämman föreslår stämman att avslå motionens att-sats 7.47.1. 

Johan von Reis, Blekinge 

Yrkar på bifall på att-sats 7.47.1. 

Ida Alterå, Partistyrelsen 

Yrkar på en tilläggsatt-sats: att Centerpartiet verkar för att legalisera och reglera försäljningen 

av cannabis i Sverige. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar att avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 7.50 Narkotika 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 7.50.1 

Johan von Reis, Blekinge 

Yrkar på bifall av att-sats 7.50.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.56 Missbruksvård 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-sats 7.56.1. 

Johan von Reis, Blekinge 

Yrkar bifall till att-sats 7.56.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.57 Missbruksvård 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionens att-sats 7.57.1 

Johan von Reis, Blekinge 

Yrkar bifall till att-sats 7.57.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.64 Jämställdhet 

Kommittén föreslår stämman: 

att instämma i intentionerna i motionens att-satser 7.64.1 och 7.64.2. 

att avslå motionens att-sats 7.64.3. 

Eva Runesson, Blekinge 

Yrkar bifall till att-satserna 7.64.1, 7.64.2 och 7.64.3 

Helena Vilhelmsson, Centerkvinnorna 

Yrkar bifall till tilläggsatt-sats: att Centerpartiet verkar för att obetalda jourtimmar, som 

fortfarande förekommer främst inom kvinnodominerade branscher, upphör. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar att avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 7.65 Jämställt försörjningsstöd 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-satser 7.65.1, 7.65.2 

och 7.65.3. 

Eva Runesson, Blekinge och Elisabeth Håkansson, Skåne 

Yrkar bifall till motionens att-satser 7.65.1 och 7.65.2 

Eva Runesson, Blekinge 

Yrkar bifall till att-sats 7.65.3 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 7.75 och 7.76 Alkoholpolitik 

BESLUT 

Stämman beslutar att behandla dessa två motioner gemensamt. 

 

Kommittén föreslår stämman att avslå motionernas att-satser 7.75.1, 7.75.2, 7.76.1 och 7.76.2 

Mattias Jonsson, Skåne, Ebba Krumlinde, Centerkvinnorna, Gabriel Bergin, Stockholms stad, 

Michaela Haga, Stockholms län och Christian Ottosson, Stockholms län 

Yrkar på bifall av att-sats 7.75.1 

Gabriel Bergin, Stockholms stad 

Yrkar på bifall på att-sats 7.75.2 

Magnus Persson, Stockholms län 

Yrkar på bifall till att ersätta att-sats 7.75.2 med följande att-satser: 

att det som förberedelse inför övergången särskilt utreds om tillsynsansvaret för 

detaljhandelsförsäljning av alkohol förutom folköl ska 1) läggas på en nybildad statlig 

myndighet. 2) tillföras de myndigheter som idag har tillsynsansvar enligt alkohollagen, dvs 

Folkhälsomyndigheten och/eller länsstyrelserna. 3) tillföras kommunerna, som en 

komplettering av det tillsynsansvar som kommunerna idag har för detaljhandeln av folköl. 4) 

någon form av kombination av dessa alternativ. 

att det också utreds om ovanstående utredningsresultat även ska innebära förändringar i 

kommunernas tillsynsansvar vad gäller detaljhandel av folköl. 

Christian Ottosson, Stockholms län 

Yrkar bifall på att-sats 7.76.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning på att-sats 7.75.1 med siffrorna 285 mot 204 att bifalla 

kommitténs förslag. 24 ombud deltog ej. 

Stämman beslutar i övrigt enligt kommitténs förslag. 

 

RESERVATION 

Följande personer har reserverat sig till förmån för bifall av att-sats 7.75.1: 

Ida Alterå, PS/CUF, Eva Mörtsell, CUF, Johan Vesterlund, CUF, Olle Romlin, CUF, Olivia 

Karlsson, CUF, Dana Pourkomeylian, CUF, Milena Axklo, CUF, Henrik Oretorp, Halland, 

Angeline Eriksson, Halland, Leif Sandberg, Skåne, Ulrika Axelsson, Skåne, Viktor 

Raymundsson, Skåne, Britt-Marie Jobacker, Skåne, Tommy Bengtsson, Skåne, Birte 

Sandberg, Skåne, Rasmus Waak Brunkestam, Skåne. 

 

Motion 7.78 Alkoholpolitik 

Kommittén föreslår stämman: 

att avslå motionens att-sats 7.78.1. 

att bifalla motionens att-sats 7.78.2. 

Gunvor Nygren, Jönköpings län 

Yrkar bifall till att-sats 7.78.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 
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Motion 7.79 Alkoholpolitik 

Kommittén föreslår stämman: 

att avslå motionens att-satser 7.79.1 och 7.79.3 

att instämma i intentionerna i motionens att-sats 7.79.2. 

Ida Alterå, Partistyrelsen 

Yrkar på att instämma i intentionerna i att-sats 7.79.1 

Carina Ohlson, Gävleborg 

Yrkar på bifall av att-sats 7.79.2 

Ida Alterå, Partistyrelsen 

Yrkar på att instämma i intentionerna i att-sats 7.79.3 

Yrkar på två tilläggsatt-satser:  

att Centerpartiet verkar för att forskning kring alkohol sker helt fritt från Systembolagets 

påverkan eller finansiering. 

att Centerpartiet verkar för att Systembolaget endast informerar om sin verksamhet och sin 

verksamhetsidé på ett neutralt sätt. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar att avslå de båda tilläggsatt-satserna. 

 

BESLUT  

Stämman beslutar att i övrigt bifalla kommitténs förslag och hemställan enligt bilaga 2.7.  

 

RESERVATION 

Johan Jonsson, Kalmar län, reserverar sig mot att hans yttrande om ny att-sats till motion 7.60 

inte behandlades i plenum. Yrkandet avviker ej från ämnet. 

 

§ 58 

Ajournering 

Stämman beslutar att ajournera förhandlingarna för dagen kl 17.30 

 

§ 59 

Återupptagande 

Stämman återupptar förhandlingarna söndag den 29 september kl 8.30 

 

§ 60 

Fastställande av röstlängd 

Stämman fastställer röstlängd enligt bilaga 1.8. 

 

§ 61 

Stämman behandlade 

Kommitté 4 
Landsbygd 

Program Landsbygd     (Bilaga 5.4) 
Motioner 4:1-72 med partistyrelsens yttrande (Bilaga 4.4) 

 

Stämmokommitté nr 4 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar 

enligt bilagorna 2.4 och 3.4. 
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I debatten deltar: 

Peter Helander, Dalarna, Anna Lasses, Stockholms län, Adam Garneij, Göteborg, Magnus 

Persson, Stockholms län, Karin Olsson, Skåne, Christer Gustafsson, Västmanland, Lars 

Tängdén, Västerbotten, Gustav Hemming, Stockholms stad, Magnus Nordgren, Jönköpings 

län, Elisabeth Johansson, Fyrbodal, Kenneth Michaelsson, Blekinge, Kristina Lång, 

Stockholms län, Petter Westlund, Västmanland, Mats Dahlbom, Blekinge, Carina Sundbom, 

Västerbotten, Arne Jonsson, Södermanland, Bo Hagström, Skaraborg, Mårten Nobin, Skåne, 

Gabriella Hammarskjöld, Gotland, Fredrik Jönsson, Skåne, Hagart Valtersson, Kronoberg, 

Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Eva Gahnström, Gotland, Barbro Larsson, Västmanland, 

Håkan Ekstrand, Södermanland, Joakim Magnusson, Östergötland, Nils Ahlqvist, Värmland, 

Madelaine Jakobsson, Västerbotten, Ulf Svensson, Blekinge, Johan Gröhn, Norrbotten, Erik 

Evestam, Värmland, Anna Jamieson, Östergötland, Johan Jonsson, Kalmar län, Per-Åke 

Sörman, Örebro län, Andreas Håkansson, Kronoberg, Markus Lindberg, Blekinge, Lars 

Karlsson, Blekinge, Helena Richardsson, Göteborg, Anton Ångman, Västernorrland, Magnus 

Ekblad, Västmanland, Mats Lindbom, Blekinge, Carina Johansson, Jönköpings län, Ulf 

Jonsson, Värmland, Ulrika Heie, Skaraborg, Lars Thomsson, Gotland, Fredrick Federley, 

partistyrelsen, Anna Hed, Dalarna, Christofer Bergenblock, Halland, Roland Sjödahl, 

Östergötland, Pär Kindlund, Dalarna, Lars Vikinge, Östergötland, Caroline Schmidt, 

Gävleborg, Måns Atlas, Skåne, Birgitta Gunnarsson, Östergötland, Anette Eriksson, 

Värmland, Dag Nyström, Värmland, Henrik Jansson, Fyrbodal, Elizabeth Peltola, 

Centerkvinnorna, Anders Wigelsbo, Västmanland, Anders Olander, Stockholms län, Kristina 

Yngwe, partistyrelsen, Henrik Arnesson, Halland, Emelie Gustafsson, Östergötland, Peter 

Jansson, Jämtland, Elisabet Larsson, Västernorrland, Olof Lindqvist, Skåne, Johannes 

Andersson, Jämtland, Hans Jonsson, Gävleborg, Robert Mattsson, Västra Götaland västra, 

Anna Johansson, Kronoberg, Lars Göran Zetterlund, Örebro län, Johan Krogh, Stockholms 

län, Annika Qarlsson, partistyrelsen, Ola Johansson, Halland, Malin Bergman, 

Centerkvinnorna, Andreas Strandberg, Värmland, Eva Ahlin, Gotland, Johan Andersson, 

Västernorrland, Oskar Qvarfort, Centerstudenter, Kristin Yderfors, Östergötland, Dana 

Pourkomeylian, CUF, Helena Rosenberg, Kalmar län, Erik Ciardi, Kalmar län, Karin 

Nordvall, Blekinge, Joakim Storck, Dalarna, Mattias Jonsson, Skåne, Ronny Sjöberg, Västra 

Götaland västra, Anders Edwall, Skåne, Christina Nyström, Skåne, Aron Larsson, Jönköpings 

län, Eva Andersson, Västra Götaland västra, Karin Green, Halland, Sven Molenkamp, 

Norrbotten, Ewa-May Karlsson, Västerbotten, Anne-Li Hilbert, Stockholms län, Andreas 

Nilsson, Skåne, Roger Tiefensee, Södermanland, Vicki Skure-Eriksson, Västmanland, 

Magnus Larsson, Kalmar län, Emil Källström, partistyrelsen, Maria Malmberg, Skaraborg, 

Magnus Ek, Östergötland, Mikael Andersson, Kronoberg, Jenny Elander Ek, Östergötland, 

Claes Samuelsson, Östergötland, Per Åsling, partistyrelsen, Lars Ottosson, Fyrbodal, Henrik 

Juhlin, Stockholms län, Martina Hallström, Södermanland, Carina Ohlson, Gävleborg, Fredrik 

Jarl, Dalarna, Anders Johansson, Kalmar län, Kerstin Lundgren, Stockholms län, Anette 

Westerholm, Skåne, Miranda Ahlers, Stockholms län, Cristoffer Stockman, Örebro län, 

Gudrun Pettersson, Halland, Anneli Kihlstrand, Skåne, Valencia Igiraneza, Västernorrland, 

Moa Karlsson, Skaraborg, Gunilla Berglund, Dalarna, Arne Augustsson, Örebro län, Martin 

Ådahl, Stockholms stad, Anna-Lena Carlsson, Värmland, Gunnel Lindby, Gotland, Kerstin 

Engkvist, Jämtland, Christian Widlund, Östergötland, Linda Ylivainio, partistyrelsen, Anders 

Eriksson, Halland, Mattias Larsson, partistyrelsen, Magnus Svensson, Gävleborg och Pierre 

Danielsson, Västerbotten   
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§ 62 

Hälsning 

Jon Steenhuisen, chief whip, Democratic Alliance i Sydafrika samt europaparlamentarikern 

Sophie in´t Veld, D66 i Nederländerna skickar en hälsning till stämman via film. 

 

§ 63 

Behandling av programmet Frihetsreformer för landsbygden 

 

Program 4.1 

Kommittén föreslår stämman 

Att politiska beslut ska landsbygdssäkras, myndigheters service förbättras gentemot 

människor och företag genom att fler främjandeuppdrag formuleras och att statliga jobb i 

första hand omlokaliseras till Sveriges landsbygder snarare än regionala tillväxtcentra. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla att-satsen. 

 

Program 4.2 

Kommittén föreslår stämman 

Att möjligheterna att flytta till Sveriges landsbygder förbättras genom att avskrivning av 

studieskulder för den som flyttar till en landsbygdskommun införs, skattetrycket sänks via 

höjt grundavdrag och att fastighetsavgiften slopas för den som tar över en tom byggnad för 

permanentboende. Dessutom bör bredbandsutbyggnaden fortsätta och gleshet ges ökad 

hänsyn. 

 

Magnus Persson, Stockholms län, och Algot Thorin, Centerstudenter 

Yrkar att ”…avskrivning av studieskulder för den som flyttar till en landsbygdskommun 

införs…” stryks i att-satsen. 

Joakim Magnusson, Östergötland 

Yrkar på att texten ”Dessutom bör bredbandsutbyggnaden fortsätta och gleshet ges ökad 

hänsyn” strykas ur att-satsen. 

Yrkar bifall till en tilläggsatt-sats: Bredbandsutbyggnaden måste fortsätta och inom ramen för 

de statliga satsningarna på bredband ska större hänsyn tas till gleshet. Staten behöver också 

säkerställa tillgången till bredband för de hushåll och företag som står utan uppkoppling i 

samband med avvecklingen av kopparnätet. Innan andra alternativ är på plats ska det inte vara 

tillåtet att avveckla befintliga kopparnät. 

Malin Henriksson, Stockholms stad 

Yrkar bifall till tilläggsförslag: att möjligheterna att flytta till Sveriges landsbygder förbättras 

genom att avskrivning av studieskulder för den som utbildat sig till ett bristyrke och som 

flyttar till en landsbygdskommun införs. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering att bifalla enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå tilläggsatt-satserna 

 

RESERVATION 

Magnus Persson, Stockholms län reserverar sig till förmån för sitt förslag om strykning i att-

satsen. 
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Program 4.3 

Kommittén föreslår stämman 

Att tillgången på kapital i landsbygder stärks genom att sparbankslagen moderniseras så att 

lokala banker kan utveckla sin verksamhet. För att värna grundläggande servicefunktioner och 

tryggheten för såväl privatpersoner som näringsverksamheter ska kontanthanteringen tryggas i 

hela landet. 

 

Sofia Jarl, Partistyrelsen 

Yrkar bifall till följande tilläggsförslag: att tillgången på kapital i landsbygder stärks genom 

att sparbankslagen moderniseras så att lokala banker kan utveckla sin verksamhet. Det statliga 

riskkapitalet ses över för att öka jämställdheten i investeringarna. För att värna grundläggande 

servicefunktioner och tryggheten. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering att bifalla kommitténs förslag. 

Stämman beslutar efter försökvotering att avslå tilläggsförslaget. 

 

Program 4.4 

Kommittén föreslår stämman 

Att besöksnäringen och naturturism främjas, bland annat genom omfattande 

regelförenklingar. 

 

Petter Westlund, Västmanland 

Yrkar på följande tilläggsförslag: att besöksnäring och naturturism främjas, bland annat 

genom omfattande regelförenklingar i samförstånd och med respekt för äganderätt och 

allemansrätt. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

Stämman beslutar enligt Petter Westlunds tilläggsförslag. 

 

Program 4.5 

Kommittén föreslår stämman 

Att rättsstaten och den polisiära närvaron stärks i hela landet. En trygghetsberedning tillsätts 

som genom blocköverskridande överenskommelser underlättar för Polisen och övriga 

rättsvårdande myndigheter att arbeta för att tryggheten i hela landet stärks. 

 

Sofia Jarl, Partistyrelsen 

Yrkar bifall till följande tillägg:..övriga rättsvårdande myndigheter att arbeta för att tryggheten 

i hela landet stärks. Även tillgången till vård och omsorg är en trygghetsfråga och stärks 

genom att värna närhetsprincipen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla kommitténs förslag 

Stämman beslutar efter försöksvotering att avslå tilläggsförslaget 

 

Program 4.6 

Kommittén föreslår stämman 
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Att förutsättningarna för människor att leva och driva företag på Sveriges landsbygder 

förbättras, bland annat genom att äganderätten värnas. De ekonomiska incitamenten för 

klimatåtgärder i jord- och skogsbruket stärks, och lägsta slutavverkningsålder slopas. 

 

Petter Westlund, Västmanland, Anette Eriksson, Värmland, Dag Nyström, Värmland 

Yrkar på att följande text stryks ur kommitténs förslag: ” .. och lägsta slutavverkningsålder 

slopas. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering bifalla kommitténs förslag. 

 

Program 4.7 

Kommittén föreslår stämman 

Att de gröna näringarnas kontakter med myndigheter underlättas genom ”en väg in” och 

genom ökad digitalisering av tillståndsprocesser. En generell och stark djurskyddslagstiftning 

införs på EU-nivå för att höja det gemensamma djurskyddet till minst svensk nivå. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla kommitténs förslag. 

 

Program 4.8 

Kommittén föreslår stämman 

Att viltförvaltningen ska vara lokalt förankrad. Människors och företagares oro över 

viltstammarnas påverkan måste tas på allvar. Dialogen kring rovdjursförvaltningen behöver 

stärkas och fattade riksdagsbeslut följas. Det ökande antalet vildsvin måste hanteras och 

jakten öka. 

 

Eva Ahlin, Gotland 

Yrkar på följande tilläggstext: att viltförvaltningen ska vara lokalt förankrad. Lagstiftningen 

måste ta hänsyn till Gotlands unika och avskilda ekosystem. Människors och…… 

Malin Henriksson, Stockholms stad 

Yrkar på följande tilläggstext: .Dialogen kring rovdjursförvaltningen behöver stärkas och 

fattade riksdagsbeslut följas. Det ökande antalet vildsvin, skarvar och säl, måste hanteras och 

jakten ökas. 

Hagart Valtersson, Kronoberg 

Yrkar bifall till följande tillägg: att viltförvaltningen ska vara lokalt förankrad och samordnad. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla kommitténs förslag 

Stämman beslutar att bifalla Malin Henrikssons tillägg till att-satsen. 

Stämman beslutar att avslå  övriga tilläggsatt-satser. 

 

Program 4.9 

Kommittén föreslår stämman 

Att kraftfulla åtgärder vidtas mot sabotage och hot mot gröna näringar och jakt, bland annat 

genom totalstopp för offentliga medel till våldsbejakande organisationer, förbättrad statistik 

kring brott mot bönder och andra djurhållande företagare förbättras och nya brottskoder 

införs. Lagen om olaga intrång och hemfridsbrott ska ses över. 
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BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla kommitténs förslag. 

 

Program 4.10 

Kommittén föreslår stämman 

Att en skatteväxling inom transportsektorn genomförs som gör det möjligt för människor att 

leva och verka i hela landet, skattesystemet ska ta hänsyn till klimatnytta och de geografiska 

förutsättningarna som råder i Sverige, reseavdraget reformeras och baseras i högre grad på 

avstånd. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla kommitténs förslag. 

 

Program 4.11 

Kommittén föreslår stämman 

att landsbygdsbor som tar ansvar för exempelvis vägföreningar och liknande 

sammanslutningar kompenseras genom ett landsbygdsavdrag. En lägsta godtagbar 

vägstandard införs. Skattereglerna för delningstjänster och samåkning behöver också 

moderniseras och skatteutjämningssystemet ses över så gleshet ges större vikt samtidigt som 

incitamenten för jobb och företagande stärks. 

 

Magnus Persson, Stockholms län 

Yrkar på att följande text stryks ur att-satsen: att landsbygdsbor som tar ansvar för exempelvis 

vägföreningar och liknande sammanslutningar kompenseras genom ett landsbygdsavdrag. 

Malin Henriksson, Stockholms stad och Magnus Persson, Stockholms län 

Yrkar bifall till följande tillägg till att-satsen: …. Skatteutjämningssystemet ses över så att 

gleshet ges större vikt samtidigt som incitamenten för jobb, företagande och tillväxt stärks. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att bifalla kommitténs förslag. 

Stämman beslutar efter försöksvotering att avslå tilläggsförslaget. 

 

RESERVATION 

Magnus Persson, Stockholms län reserverar sig mot beslutet till fördel för sina egna yrkanden. 

 

Program 4.12 

Kommittén föreslår stämman 

Att bostadsbyggande och företagande främjas genom att strandskyddet görs om i grunden och 

genom att det lokala inflytandet över strandskyddet stärks och genom att bygglov ersätts med 

anmälningsplikt utanför detaljplanelagt område, riksintressena preciseras för att uppta mindre 

yta. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla kommitténs förslag. 

 

Program 4.13 

Kommittén föreslår stämman 

Att Sverige övergår till direktimplementering av EU-direktiv med EU:s miniminivå som 

standard, medel från EU:s solidaritetsfond ska kunna betalas ut till förebyggande insatser vid 

fara för naturkatastrofer. 
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Anders Edwall, Skåne 

Yrkar avslag på att-sats 4.13 

 

BESLUT 

Stämman beslutar bifalla kommitténs förslag. 

 

Program tilläggsförslag 

Anders Edwall, Skåne 

Yrkar på följande tilläggsatt-sats: En utredning tillsätts för att underlätta och möjliggöra 

bostadsbyggande och företagsetableringar på landsbygden där lån i dagsläget ej kan ges, då 

kreditsäkerheten ej uppnås enligt gällande krav och lagar. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar avslå förslaget. 

 

Mårten Nobin, Skåne 

Yrkar på följande tilläggsatt-sats: Det ska finnas en tydlig vision för ”Hela-Sverige-politiken” 

(landsbygdspolitiken). Vår vision är ”Ett Sverige i Balans.” 

 

BESLUT 

Stämman beslutar avslå förslaget. 

 

Mårten Nobin, Skåne 

Yrkar på följande tilläggsatt-sats: Det bör skyndsamt utredas och införas en större 

skattereform i Sverige med ett ”hela-Sverige-perspektiv”. En skattereform som leder till mer 

enhetliga kommunalskatter. En skattereform med geografiskt differentierade 

arbetsgivaravgifter och där en rättmätig del av vattenkraftens (liksom skogens, vindkraftens 

och mineralernas) värden stanna i de bygder och regioner där de skapas för att medverka till 

lokal och regional utveckling. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar avslå förslaget. 

 

Mårten Nobin, Skåne 

Yrkar bifall på följande tilläggsatt-sats: Staten är fysiskt närvarande med arbetsplatser och 

myndighetsservice i samtliga kommuner i Sverige. Statens närvaro ska kännetecknas av ett 

”hela-Sverige-perspektiv”. I samband med avregleringar ska inte mindre orter drabbas utan 

staten ska ta ett ansvar för att det inte blir några ”vita fläckar på kartan”. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar avslå förslaget. 

 

Mårten Nobin, Skåne 

Yrkar bifall på följande tilläggsatt-sats: Den parlamentariska landsbygdskommitténs alla 75 

förslag ska genomföras, om det inte redan har beaktats i övriga att-satser eller om det inte 

redan har genomförts. Förslagen ska genomföras snarast och senast under innevarande 

mandatperiod. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar avslå förslaget. 



93 

 

Sign 

 

Mårten Nobin, Skåne  

Yrkar bifall på följande tilläggsatt-sats: Frågan om hur vi påverkas av normer och värderingar 

lyfts in som ett perspektiv i ”Hela-Sverige-politiken” (landsbygdspolitiken). Maktordningen 

som idag finns mellan stad och land och den urbana normen behöver uppmärksammas när 

politiska beslut landsbygdssäkras. Stigmatiseringen pga. geografisk hemvist, som är en 

bortglömd värdegrundsfråga, ska motarbetas på alla nivåer i samhället. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar avslå förslaget. 

 

Kenneth Michaelsson, Blekinge 

Yrkar bifall på följande tilläggsatt-sats: Centerpartiet vill att möjligheter skapas för att gynna 

nybyggnation av bostäder på landsbygden. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter rösträkning 279 mot 168 att bifalla tilläggsatt-satsen. 65 ombud deltog 

ej. 

 

Malin Henriksson, Stockholms stad 

Yrkar bifall på följande tilläggsatt-sats: Centerpartiet ska verka för ett mer hållbart, 

värdeskapande och lokalt förankrat yrkesfiske längs Östersjökusten genom bl.a. enklare regler 

för mindre fiskeföretag och rättvisa kvotsystem för östersjölänens kustfiskare visavi det 

storskaliga trålfisket. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering avslå förslaget. 

 

BESLUT 

Stämman beslutade att anta programmet i sin helhet. 

 

Behandling av motioner 

 

Motion 4.4 Vildsvin och viltskador 

Kommittén föreslår stämman besluta  

Att avslå motionens att-sats 4.4.3 

Att instämma i intentionerna i motionens att-satser 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4 och 4.4.5 

Henrik Arnesson, Halland 

Yrkar bifall på att-sats 4.4.3 och 4.4.5. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

 

Motion 4.12 Nyckelbiotoper och skog 

Kommittén föreslår stämman besluta att instämma i intentionerna i motionens att-satser 

4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 och 4.12.4 

Eva Gahnström, Gotland och Gabriella Hammarskjöld, Gotland  

Yrkar bifall till att-sats 4.12.3 

Eva Ahlin, Gotland 

Yrkar bifall till tilläggsatt-sats: att Centerpartiet driver linjen att frivillig avsättning även ska 

kunna ske för lämplig impediment skogsmark för enskilda skogsägare. Som grund för sådana 
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frivilliga avsättningar bör kriterier utvecklas som säkerställer naturvärdenyttan samt behoven 

av naturvårdande insatser. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag 

Stämman beslutar avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 4.13 Varg 

Kommittén föreslår stämman besluta 

att Centerpartiet verkar för en hållbar rovdjursförvaltning som tar hänsyn till de människor, 

inklusive jägare, som bor och verkar där rovdjuren finns samt strävar efter att på ett hållbart 

sätt hålla viltstammarna i balans med foderresurserna och att jaktens upplevelsevärden 

balanseras med värdet av livskraftiga rovdjursstammar. 

att Centerpartiet verkar för att den svenska jakten ska fortsätta vara en regional och nationell 

angelägenhet. 

Att Centerpartiet verkar för att öka möjligheterna att försvara husdjur, tamdjur och rennäring 

mot angrepp av rovdjur. 

att instämma i intentionerna i motionens att-satser 4.13.1, 4.13.2, 4.13.3, 4.13.5, 4.13.6, 

4.13.7, 4.13.8, 4.13.9, 4.13.11 och 4.13.14 

att avslå att-sats 4.13.4, 4.13.10, 4.13.12, 4.13.13, 4.13.15 och 4.13.16 

Claes Samuelsson, Östergötland  

Yrkar bifall till att-sats4.13.7 

Johan Jonsson, Kalmar 

Yrkar att stämman instämmer i intentionerna i att-sats 44.13.10 

Claes Samuelsson, Östergötland 

Yrkar bifall till tilläggsatt-sats: att Centerpartiet arbetar för en revidering av 

rovdjurslagstiftningen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå förslaget till tilläggsatt-sats 

 

Motion 4.14 Varg 

Kommittén föreslår stämman besluta att instämma i intentionerna i motionens att-sats 4.14.1 

Christer Gustafsson, Västmanland 

Yrkar på bifall på att-sats 4.14.1 och på tilläggsatt-sats: att Centerpartiet arbetar för en 

revidering av rovdjurslagstiftningen. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar att avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 4.15 Ursprungsmärkning 

Kommittén föreslår stämman besluta att instämma i intentionerna i motionens att-sats 4.15.1 

Carina Sundbom, Västerbotten 

Yrkar bifall på att-sats 4.15.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 
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Motion 4.16 Djurskydd och djurförsök 

Kommittén föreslår stämman besluta: 

att bifalla motionens att-satser 4.16.1 och 4.16.2 

att instämma i intentionerna i motionens att-sats 4.16.5 

att avslå motionens att-satser 4.16.3 och 4.16.4 

Emina Music, Göteborg 

Yrkar bifall på att-sats 4.16.4 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.17 Djurskydd och djurförsök 

Kommittén föreslår stämman besluta: 

att instämma i intentionerna i motionens att-satser 4.17.1, 4.17.3 och 4.17.4 

att avslå motionens att-sats 4.17.2 

Emina Music, Göteborg 

Yrkar på bifall till tilläggsatt-sats: att Centerpartiet verkar för att det sker utredning av djur 

som utsatts för djurförsök, om dessa efter experimenten avslutats är lämpliga att utplaceras 

hos djurhem eller familjer som husdjur, istället för att avlivas. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 4.18 Katter 

Kommittén föreslår stämman besluta: 

att instämma i intentionerna i motionens att-sats 4.18.1 

att avslå motionens att-satser 4.18.2 och 4.18.3 

Emina Music, Göteborg 

Yrkar bifall på tilläggsatt-sats: att chippmärkning och registrering av katter görs obligatorisk. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 4.24 Avloppsinventering 

Kommittén föreslår stämman besluta att instämma i intentionerna i motionens att-sats 4.24.1. 

Anton Ångman, Västernorrland, Johan Jonsson, Kalmar och Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar bifall till att-sats 4.21.1. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.25 Älgförvaltning och viltskadeinventering 

Kommittén föreslår stämman besluta att instämma i intentionerna i motionens att-satser 

4.25.1, 4.25.2 och 4.25.3 

Hagart Valtersson, Kronoberg 

Yrkar på bifall till att-satserna 4.25.1, 4.25.2 och 4.25.3. 
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BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.27 Morkullor 

Kommittén föreslår stämman besluta att avslå motionens att-sats 4.27.1 

Elisabet Larsson, Västernorrland och Johan Jonsson, Kalmar län 

Yrkar bifall på att-sats 4.27.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.28 Jaktvapen 

Kommittén föreslår stämman besluta instämma i intentionerna i motionens att-sats 4.28.1 

Elisabet Larsson, Västernorrland 

Yrkar bifall på att-sats 4.28.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.30 Finskt jordbruk 

Kommittén föreslår stämman besluta att avslå motionens att-satser 4.30.1, 4.30.2 och 4.30.3 

Anders Edwall, Skåne 

Yrkar på bifall på att-sats 4.30.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.32 Belysning på landsbygden 

Kommittén föreslår stämman besluta att instämma i intentionerna i motionens att-sats 4.32.1. 

Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar bifall till att-sats 4.32.1 

 

VOTERING – försöksvotering  

 

BESLUT 

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.33 Körkort från 16 års ålder 

Kommittén föreslår stämman besluta att avslå motionens att-sats 4.33.1 

Ulf Jonsson, Värmland 

Yrkar bifall på att-sats 4.33.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.38 Studieskulder på landsbygden  

Kommittén föreslår stämman besluta att instämma i intentionen i motionens att-sats 4.38.1 

Ulf Jonsson, Värmland 

Yrkar bifall till att-sats 4.38.1 
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Magnus Persson, Stockholms län och Algot Thorin, Centerstudenter 

Yrkar på avslag på att-sats 4.38.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.41 Lantmäteriet 

Kommittén föreslår stämman besluta att instämma i intentionerna i motionens att-satser 4.41.1 

och 4.41.2 

Johan Jonsson, Kalmar län 

Yrkar på avslag på att-sats 4.41.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.43 Lantmäteriet 

Kommittén förslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-sats 4.43.1 

Johan Jonsson, Kalmar län 

Yrkar avslag på att-sats 4.43.1 och bifall på tilläggsatt-sats: att Centerpartiet ska arbeta för att 

Lantmäteriets arbetsområden utförs av fler kommuner. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

Stämman beslutar avslå tilläggsatt-satsen. 

 

Motion 4.51 Lantbruksstöd 

Kommittén föreslår stämman: 

att inför den nya programperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik bevaka och arbeta 

för att stödberättigade lantbruksföretag snabbt och effektivt ska få sina stöd utbetalda. 

att avslå motionens att-satser 4.51.1, 4.51.2, 4.51.3, 4.51.4, 4.51.5. 

Elisabeth Johansson, Fyrbodal 

Yrkar på bifall till motionens att-satser 4.51.1 och 4.51.4 

Anna Jamieson, Östergötland 

Yrkar på bifall på att-sats 4.51.5 

Johan Jonsson, Kalmar län 

Yrkar på bifall till tilläggsatt-sats: att regelverket innehåller en tidsgräns när merparten av 

stöden ska betalas ut till mottagaren, så snart som möjligt men absolut senast 31 oktober det år 

ansökan avser. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag.  

Stämman beslutar efter försöksvotering bifalla Johan Jonssons tilläggsatt-sats. 

 

Motion 4.55 GMO 

Kommittén föreslår stämman: 

att Centerpartiet verkar för att forskning på och användningen av GMO ska underlättas i 

Sverige och EU. 

att Centerpartiet verkar för att regler för GMO ska samordnas i EU. 

att instämma i intentionerna i motionens att-sats 4.55.1. 
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Johan Jonsson, Kalmar län 

Yrkar avslag på att-sats 4.55.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

RESERVATION 

Gunilla Berglund, Dalarna reserverar sig till förmån för avslag på hela motionen. 

 

Motion 4.56 Skarvinventering 

Kommittén förslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-satser 4.56.1, 4.56.2, 

4.56.3 och 4.56.4 

Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar bifall på att-sats 4.56.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.71 Reseavdrag 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-sats 4.71.1 

Mats Dahlbom, Blekinge 

Yrkar på bifall till att-sats 4.71.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommitténs förslag. 

 

Motion 4.72 Ö-faktor till Gotlands sjukvård 

Kommittén föreslår stämman att instämma i intentionerna i motionens att-sats 4.72.1 

Eva Ahlin, Gotland 

Yrkar bifall på att-sats 4.72.1 

Anders Edwall, Skåne 

Yrkar avslag på att-sats 4.72.1 

 

BESLUT 

Stämman beslutar enligt kommittén förslag. 

 

BESLUT 

Stämman beslutar att i övrigt bifalla kommitténs förslag och hemställan enligt bilaga 2.4. 

 

§ 64 

Avslutning 

Partiordförande Annie Lööf tackar för en fantastisk stämma. 
 

Ett stort tack riktas till Centerpartiet i Värmland och Centerpartiet i Karlstad för ett fantastiskt 

mottagande och tack till alla volontärer som sett till att allt på stämman flutit på bra. Anna-

Lena Carlsson och Henrik Lander tackas å Värmlands och Karlstads vägnar. 

 

Stämmoordförandena Ingrid Eriksson, Henrik Lander, Johanna Lundgren Gestlöf och Leif 

Walterum avtackas med blommor. 
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Stämmogeneral Henrik Falk avtackas för arbetet med stämman.  

 

Ett stort tack riktas till all personal på riksorganisationen och i kretsar och distrikt, till alla 

utställare, till media och journalister samt alla gäster. 

 

Slutligen riktas ett stort tack till alla ombud för goda debatter och för att 5 reformprogram 

antagits och över 700 motioner behandlats. 
 

Partistämman 2019 förklaras därmed avslutad. 

 

 

 

Vid protokollet     Justeras 
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