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Kommitté 9 – Infrastruktur, transport 

Sammanställning av yrkanden inför debatt och beslut 

i plenum 

 

Snabbprotokoll, Kommitté 9 Infrastruktur transport 

1. Behandling av motioner 

STÄMMANS BESLUT 

Centerpartiet vill: 

9.1 Miljözoner 

 

att Centerpartiet verkar för att underlätta kontroll av efterlevnaden inom miljözoner, till exempel genom 

att ge kommuner ökade befogenheter 

 

att instämma i intentionen i motionen 

 

9.2 Ny teknik 

 

Bifalla ny att-sats: 

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

inklusive autonoma fordon. 

 

att instämma i motionens intentioner 
 

9.3 Europaväg 45 

 

Att avslå motionen 

9.4 Pumpkraftverk 

Bifalla ny att-sats : 

att Centerpartiet ska verka för en statlig utredning av lämpliga tekniker för ett mer robust svenskt system 

för energilagring. 

att avslå motionen 

9.5 Ledningar i marken 
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att instämma i intentionen i motionen 9.5.1, 9.5.2 

 

9.6 Elnät 

att instämma i motionens intentioner att-satser 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 

 

9.7 Elnät 

 

Bifalla ny att-sats: 

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

elleveranssäkerhet tillsätts. 

 

att instämma i motionens intentioner att-sats 9.7.1  

9.8 Digital infrastruktur 

att för- respektive nackdelar med att samla den offentliga digitala infrastrukturen inom en myndighet 

kartläggs 

att instämma i motionens intentioner att-sats 9.8.1 

 

att avslå motionen att-sats 9.8.2 

9.9 Cykel 

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 motionens intentioner 9.9.1, 9.9.2 

 

9.10 Cykel 

Bifall till motionen: 

9.10.3 att Trafikverket får i uppdrag att göra cykel till ett eget trafikslag inom sin verksamhet. 

 

Att instämma i motionernas intentioner 9.9.1, 9.9.2, 9.10.1, 9.10.2, 9.10.4, 9.10.5, 9.10.6 

 

9.11 Snöröjning 

att instämma i motionens intentioner 
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9.12 Gränsöverskridande infrastruktur 

att Centerpartiet verkar för att utveckla gränsöverskridande infrastruktur mellan de nordiska länderna 

att instämma i motionens intentioner 

9.13 ”Green Friday” i kollektivtrafiken 

att avslå motionen 

9.14 Trängselskatt 

att avslå motionen 

 

 

9.15 Skrotningspremie 

att bifalla motionen 9.15.1 

 

9.16 Skrotningspremie 

att bifalla motionen 9.16.1 

 

9.17 Skrotningspremie 

att bifalla motionen 9.17.1 

 

9.18 Sommarlovskort 

att avslå motionen 

9.19-9.28 Järnväg och höghastighetståg 

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 motioner 9.19.1, 9.21.2, 9.24.1,9.24.4 

 

att avslå motioner 9.20.1, 9.21.1, 9.22.1, 9.23.1, 9.24.2, 9.24.3, 9.25.1, 9.26.1, 9.26.2, 9.27.1 

 

att bifalla 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. 

 

9.20 

att avslå motionen 

9.21 

att bifalla motionen 
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9.22 

att avslå motionen 

9.23 

 

att avslå motionen 

9.24 

 

Att bifalla motioner 9.24.1, 9.24.4 

 

att avslå motioner 9.24.2, 9.24.3 

9.25 

 

Att avslå motionen 

9.26 

 

Att avslå motionen 

9.27 

 

Att avslå motionen 

9.28 

 

att bifalla motionen 

9.29-9.32 Vägstandard och vägbidrag  

 

att bifalla motioner 9.29.1,9.31.1 

 

att avslå motionen 9.30.1, 9.32.1 

 

9.29 Vägstandard och vägbidrag  

att bifalla motionen 

 

Bifall till ny att-sats = 

att bidragen till vägsamfälligheterna justeras upp. 

 

9.31 Vägstandard och vägbidrag  

 

att bifalla motionen 

 

9.32 Vägstandard och vägbidrag  

 

att avslå motionen 9.32.1 
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NY att-sats 9.32 

Bifalla ny att-sats = 

att bidragen till vägsamfälligheterna justeras upp. 

 

9.33 Tågnätet 

att instämma i motionens intentioner 

9.34 Haverikommission 

att Centerpartiet verkar för att skapa bättre förutsättningar för Statens Haverikommission till analys och 

kunskapsåterföring från olyckor  

 

att instämma i motionens intentioner 

9.35 Laddpunkter 

att bifalla motionens att-satser:  

 

9.35.1: att det utreds en lämplig nivå för antalet laddpunkter, för långsam laddning, som skall vara ett 

minimum vid nybyggnation eller större renoveringsarbeten. 

 

9.35.2: att det utreds hur reglerna kan göras enklare för den som vill sätta upp en egen laddpunkt vid en 

hyrd parkeringsplats. 

9.36-9.48 Reseavdrag och beskattning av fordon och bränsle 

 

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

introduktionen av bränslecellsdrift och batterier i transportsektorn 

 

att instämma i motionernas intentioner: 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, 9.47.1 

 

att avslå motionerna: 9.37.1, 9.38.1, 9.41.1, 9.45.1, 9.45.2, 9.48.1 

 

9.49 Samhällsbetalda resor 

att avslå motionen 

 

9.50 Rabattsystem relaterat till allmänna kommunikationer 

att avslå motionen 

9.51 Övergivna fordon 

att instämma in motionens intentioner 

 

9.52 Drivmedel 

att instämma i motionens intentioner. 
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bifalla ny att-sats; 

att en nationell plan för omställning av transportsektorn, som inkluderar satsningar på alternativa 

drivmedelsstationer, tas fram. 

 

 

9.53 Närtrafik 

att instämma i motionens intentioner 

 

bifalla ny att-sats:  

att Centerpartiet verkar för en översyn av gällande lagstiftning kring kollektivtrafik i syfte att möjliggöra 

nya kollektiva transportlösningar. 

 

9.54 Cabotagetrafik 

att Centerpartiet verkar för att resurser tillförs för att säkerställa att regelverket kring cabotagetrafik 

efterlevs och vid behov skärps för att skapa en sund och säker trafiksituation i Sverige 

att avslå motionen 9.54.1 

 

9.55 Mikrovågsstrålning 

att avslå motionen 

9.56 Postdistribution på landsbygden 

att bifalla motionen 9.56.1 

 

9.57 5G 

att avslå motionen 

9.58 Tåg i Europa 

att bifalla motionen 

9.59 Elbilar 

att avslå motionen 

9.60 Mobilnät för blåljusmyndigheter 

att avslå motionen 

 

9.61 Regionalt flyg 

att bifalla motionen 9.61.1 
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9.62 Telekommunikation 

att instämma i motionens intentioner 

 

bifalla ny att-sats = 

att utreda införandet av registerkrav vid försäljning av mobila kontantkort. Utredningen ska både beakta 

möjligheter att begränsa kriminalitet men också säkerställa skyddet för människor som lever under hot. 

 

9.63 Telenätet 

bifalla ny att-sats = 

att den aktör som idag distribuerar telefoni- och bredbandstjänster inte ska tillåtas avbryta den, om det inte 

finns en fullgod ersättning till en rimlig kostnad på plats. 

 

att instämma i motionens intentioner 9.63.1, 9.63.2 

9.64 Mobilmaster 

att avslå motionen 9.64.1 

 

9.65 Vägavgift 

att instämma i motionens intentioner 

 

9.66 Handikappsparkeringstillstånd 

att avslå motionen 

 

Justeras av:  

Stämmoordförande  Kommittéordförande  Kommittésekreterare  

Johanna Gestlöf Lundgren   Leif Walterum   Magnus Nystedt 

 

 


