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Snabbprotokoll, Kommitté 8 Lag och ordning, utrikes 

och försvar 

1. Behandling av motioner 

STÄMMANS BESLUT 

Centerpartiet vill: 

8.1 Internationell politik för frihet 

att bifalla motionens att-satser: 

 

8.1.2 Centerpartiet ska verka för att strängare sanktioner verkställs mot de medlemsstater 

inom EU som inte respekterar grundläggande demokratiska och rättsstatliga principer. 

 

8.1.6 att Centerpartiet ska verka för att biståndet inte bidrar till undanträngning av privata 

investeringar, eller att lokalt näringsliv tar onödig skada 

 

8.1.10 att Centerpartiet ska verka för att Sverige driver på EU:s arbete med att reformera WTO 

genom att anpassa regelverk och avtal efter den globala och digitala ekonomin. 

 

8.1.12 att Centerpartiet ska verka för att EU-kommissionens förhandlingsmandat, för ett nytt 

frihandelsavtal med USA, antas och att förhandlingar påbörjas. 

 

8.1.15 att Centerpartiet ska verka för att EU:s inre marknad fördjupas, med särskilt fokus på 

regelförenklingar som sänker trösklarna för små och medelstora företag. 

 

8.1.16 att Centerpartiet ska verka för att Sverige inför en mekanism för att granska utländska 

investeringar i samhällsviktiga sektorer, som ska vara förenlig med den koordineringsmekanism för 

investeringsgranskning som EU ska ta fram. 

 

8.1.17 att Centerpartiet ska verka för att EU:s sanktioner i större utsträckning än idag kan 

riktas mot enskilda individer och beslutsfattare, helst i form av en så kallad Magnitskijlagstiftning på EU-

nivå. 

 

 8.1.20 att Centerpartiet ska verka för ett fördjupat militärt samarbete inom ramen för Nordefco. 

 

8.1.22 att Centerpartiet ska verka för svenskt deltagande i fler Pesco-projekt. 

 

8.1.23 att Centerpartiet ska verka för stärkta nordiska och europeiska samarbeten vid anskaffning och 

utveckling av militärt materiel. 

 

8.1.24 att Centerpartiet ska verka för ett fördjupat militärt samarbete med Finland, med 

gemensam försvarsplanering och delning av militära förmågor 
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8.1.27 att Centerpartiet ska verka för att uppköp av materiel inom ramen för Pesco sker genom en transparent 

process som även möjliggör för utomeuropeiska företag att konkurrera om kontrakt. 

 

8.1.31 att Centerpartiet ska verka för att Försvarsmakten ska öka användningen av biobränsle 

som drivmedel för militära fordon. 

 

8.1.32 att Centerpartiet ska verka för att EU stärker grannskapspolitiken och möjliggör starkare partnerskap 

för kringliggande länder. 

 

8.1.35 att Centerpartiet ska verka för att kvalificerad majoritetsröstning (QMV) istället för konsensus används 

i fler beslut inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, framför allt i frågor som rör mänskliga rättigheter och 

beslut om sanktioner 

 

8.1.40 att Centerpartiet ska verka för att stärka Europols arbete inom terrorismbekämpning med bättre 

samarbete mellan medlemsstaternas polis- och rättsvårdande myndigheter 

 

8.1.48 att Centerpartiet ska verka för att parlamentets verksamhet förläggs stadigvarande till Bryssel 

 

Att instämma i intentionerna i motion: 

8.1.8, 8.1.9, 8.1.11, 8.1.13 8.1.14, 8.1.19, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.38 

 

Att avslå motionens att-satser: 

8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.18, 8.1.21, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.39, 

8.1.41, 8.1.42, 8.1.43, 8.1.44, 8.1.45, 8.1.46, 8.1.47 

 

 

8.2, 8.3 Skogsbränder 

Att bifalla motionens att-sats: 

 

8.3.1 Att Beredskapen att från luften tidigt upptäcka skogsbränder måste höjas men även att snabbt kunna 

släcka dessa bränder med flygburna farkoster som kan bära stora vattenvolymer. 

 

8.3.2 Att det ska finnas brandmän med specialutbildning i att klara stora skogsbränder, som kan rycka ut över 

hela landet när det behövs. 

 

8.3.3 Att få till en samordning mellan kommuner och mellan regioner för att vara bättre förberedd inför stora 

skogsbränder men även översvämningar. 

 

8.3.4 ny att-sats: att kommunerna tillförs ekonomiska resurser för investeringar för att bättre hantera både 

stora skogsbränder och översvämningar.  

 

Att instämma i intentionerna i motion  

8.2.1, 8.2.2 
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8.4 Mönstring för 18-åringar 

att avslå motionen 

8.5 Totalförsvarsplikt 

att avslå motionen 

Att Centerpartiet ska verka för att Sverige har en god försörjningsförmåga på drivmedel vid en 

säkerhetspolitisk kris eller krig.  

 

Att verka för att ansvarig myndighet ges uppdrag att beakta ett eventuellt behov av att inkludera etanol och 

biogas i beredskapslagringen av drivmedel  

 

8.6 Framtidens drivmedelsplan 

 

Att instämma i intentionerna i motionen 

 

Att Centerpartiet verkar för att livsmedelsförsörjningen och livsmedelsberedskapen i Sverige förbättras i 

samverkan mellan näringslivets och det offentligas olika roller 

 

Att Centerpartiet verkar för att beredskapsarbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv där 

självförsörjningsgrad, jordbrukets konkurrenskraft, logistik, lagerhållning av nödvändiga livsmedel och 

strategiska insatsvaror samt individens egen beredskap utgör viktiga ingångsvärden 

 

8.7, 8.8, 8.9 Livsmedelsförsörjning 

 

Att instämma i intentionerna i motion: 

8.8.1 

 

Att avslå motionens att-satser: 

8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.8.2, 8.9.1 

 

Att Centerpartiet ska verka för att Sverige har en god försörjningsförmåga på läkemedel i vardag, kris och 

krig.  

8.10 Vaccintillverkning 

 

att avslå motionen 

8.11, 8.12 Krigsberedskap och civilt försvar 

att bifalla motionens att-satser: 

 

8.11.1 Att Centerpartiet verkar för att vårt försvar skyndsamt återuppbyggs militärt och civilt. 

 

Att instämma i intentionerna i motion:  

8.11.2, 8.12.1 

 

Att avslå motionens att-sats:  

8.11.3, 8.11.4 

8.13 Undanröjande av gränshinder 

Att bifalla motionens att-satser: 
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8.13.1 att verka för att minska gränshindren inom Norden. 

 

8.13.2 att verka för mer likartad implementering av EU-direktiv inom Norden med syfte att inte skapa nya 

gränshinder. 

8.14 Nordiska samarbetet 

Att avslå motionen 

8.15, 8.16 NATO 

 

Att avslå motionerna 

 

8.17 Kärnvapen 

att avslå motionen 

8.18 Vapenexport 

Att instämma i intentionerna i motionen 

8.19 Globalt samarbete 

Att avslå motionen 

8.20, 8.21 Gängkriminalitet 

 

Bifalla motionens att-satser: 

 

8.21.2 att om sjukhus har problem med intrång från kriminella så bör de också ha kameraövervakning på ett 

sätt så att patienternas och personalens integritet ändå värnas. 

 

Att instämma i intentionerna i motion  

8.20.1 

 

Att avslå motionens att-satser 

8.21.1 

8.22 Vapenamnesti 

 

Att avslå motionen  

 

8.23 Blåljuspersonal  

Att avslå motionen 

8.24 Mutor 

Att bifalla motionens att-satser:  

 

8.24.1 Att Centerpartiet ska verka för att Sverige antar en nationell handlingsplan mot mutor och korruption. 

 

Att avslå motionens att-satser: 

8.24.2 

8.25 Kommunal polis 

Att avslå motionen 

8.26 Deputerade poliser 

Att instämma i intentionerna i motionen 
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8.27, 8.28 Beredskapspoliser 

Att instämma i intentionerna i motionen 

8.29 Polisers legitimation vid pensionering 

Att avslå motionen 

Att Centerpartiet driver på för en utredning som tittar på 

hur lagstiftningen bör ändras för att möjliggöra fler och 

bättre fungerande BID-områden. 

  
8.30 Tryggare bostadsområden 

Att instämma i intentionerna i motionen 

8.31 Kameraövervakning 

Att bifalla motionen 

 

8.31.1 att det skall vara lättare att få tillstånd för kameraövervakning i kollektivtrafiken 

Att Centerpartiet verkar för bättre statistik kring brott som begås mot bönder och andra djurhållande 

företagare, till exempel genom införande av nya brottskoder. 

 

Att Centerpartiet, i syfte att öka tryggheten för djurhållande företagare, deras anställda och familjer ska verka 

för att se över lagen om olaga intrång och hemfridsbrott. 

 

Att Centerpartiet verkar för skärpta straff för brott som begås i syfte att framkalla rädsla hos djurhållande 

företagare och anställda med anledning av deras yrkesval. 

 

Att Centerpartiet verkar för att polisens arbete med brott som begås i syfte att framkalla rädsla hos 

djurhållande företagare och anställda med anledning av deras yrkesval ska samordnas på nationell nivå. 

 

Att Centerpartiet ska arbeta för att en analys av den nya kamerabevakningslagens effekter på djurhållande 

företagares trygghet genomförs.  

 

8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37 Djurrättsrelaterad brottslighet 

 

Att bifalla motionens att-sats: 

8.32.3 En skärpning av lagstiftningen när det gäller hot och trakasserier av företagare och personer på privat 

mark. 

 

Att instämma i motionens intentioner:  

8.32.2, 8.33.1, 8.34.1, 8.35.1, 8.35.2, 8.35.3, 8.35.4, 8.36.1, 8.37.1, 8.37.2 

 

Att avslå motionens att-satser: 

8.32.1, 8.34.2 

8.38 Ordningslagen 

Att avslå motionen 

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

 
8.39 Kontrollerande beteende 

 

Att instämma i intentionerna i motionen 

 

Att Centerpartiet ska fortsätta driva på för att straffet för köp av sexuell handling av barn ska skärpas 
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Att brottsbeteckningen köp av sexuell handling av barn ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell 

handling för att bättre återspegla brottets allvar. 

att en översyn genomförs av domarnas straffpåföljder så att domstolarna i högre grad ska använda hela 

straffskalan vid sexköp 

 

8.40 Sexköp 

 

Att instämma i intentionerna i motion: 

8.40.1, 8.40.2 

8.41 Spärrlista 

Att avslå motionen 

8.42 Centrum mot hedersförtryck 

Att instämma i intentionerna i motionen 

8.43 Slöja 

 

Att instämma i intentionerna i motion: 

8.43.2 

 

Att avslå motionen 

8.43.1 

8.44 Hedersrelaterat våld och förtryck 

 

Att bifalla motionens att-satser: 

 

8.44.1 Att lagstiftning mot hedersrelaterat våld införs. 

 

8.44.2 Att hedern utgör en försvårande omständighet, som leder till hårdare straff. 

 

bifall på intentionen i att-sats 8.44.3 

 

8.44.3 Att utbildning i hedersförtryck blir en del i skolundervisningen  
 

 

8.45 Sekretess för vittnen 

Att avslå motionen 

 

Att Centerpartiet verkar för att utreda ett system utan partipolitiskt tillsatta nämndemän. 

 

8.46, 8.47, 8.48 Rättsstatliga frågor 

 

Att bifalla motionens att-sats: 

8.48.7 Centerpartiet ska verka för en ökad tillgång till målsägandebiträden 

 

Att instämma i intentionerna i motion  

8.48.1, 8.48.2, 8.48.3, 8.48.4, 8.48.5, 8.48.6, 8.48.9, 8.48.10, 8.48.11, 8.48.12 
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Att avslå motionens att-satser: 

8.46.1, 8.47.1, 8.48.8, 8.48.13, 8.48.14, 8.48.15 

 

8.49, 8.50, 8.51 Brottsoffer 

Att instämma i intentionerna i motionerna 

8.52 Skadestånd och ersättning i brottsmål 

 

Att instämma i intentionerna i motion: 

8.52.1 

 

Att avslå motionen: 

8.52.2 

 

Att en utredning ser över möjligheten att införa en bestämmelse i skadeståndslagen som ger anhöriga till 

våldsdödade rätt till kränkningsersättning. 

 

8.53 Kränkningsersättning 

 

Att instämma i intentionerna i motion  

8.53.1 

8.54 Hets mot folkgrupp 

Att avslå motionen 

 

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. 

 

Att Centerpartiet ska driva på för en tydlig förändring i straffmätningen så att domstolarna i högre grad 

använder hela straffskalan 

 

Att Centerpartiet ska arbeta för att möjligheterna till direktavskrivning, förundersökningsbegränsning och 

åtalsunderlåtelse ska begränsas, särskilt i fall där det finns ett tydligt brottsofferintresse 

 

Att Centerpartiet arbetar för att låta fler personer som dömts till utvisning avtjäna sitt straff i hemlandet 

 

Att Centerpartiet arbetar för att öka kapaciteten på landets häkten och anstalter 

 

Att Centerpartiet ska arbeta för nolltolerans mot brott med start i vissa områden 

 

Att Centerpartiet ska arbeta för att gärningsmannen ska göra rätt för sig och att påföljden anpassas efter det 

 

8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60 Brott och påföljder 

 

Att instämma i intentionerna i motion:  

8.55.1, 8.56.1, 8.56.2, 8.56.3, 8.57.1, 8.57.3, 8.58.1, 8.58.2, 8.59.1, 8.59.2, 8.59.3, 8.59.4, 8.59.5, 8.60.1 

 

Att avslå motionens att-sats: 
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8.57.2 

 

8.61 Bilmålvakter 

Att instämma i intentionerna i motionen 

8.62 Vapenlagstiftning 

Att avslå motionen 

8.63 Offerlösa brott 

Att avslå motionen 

8.64 Samhälleliga satsningar 

Att avslå motionen 

8.65 Straffmyndig ålder 

Att avslå motionen 

8.66 Övervakning 

Att instämma i intentionerna i motionen 

 

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. 

 

Justeras av:  

Henrik Lander   Hanna Wagenius  Andreas Eriksson  

       

 


