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Snabbprotokoll, Kommitté 10 – Bostad, kommunikation, 

organisation, övrigt 

1.  Behandling av motioner 

STÄMMANS BESLUT 

Centerpartiet vill: 

10.1 Ränteavdrag 

 

Att avslå motionen 

10. 2 Ränteavdrag 

 

Att avslå motionerna 

10.3 Ränteavdrag 

 

Att instämma i motionens intentioner  

Att Centerpartiet verkar för att en omfattande skattereform genomförs i syfte att förbättra 

bostadsmarknadens funktionssätt. 

 

10.4 Reavinstskatt 

Att instämma i motionens intentioner  

 

10.5 Reavinstskatt 

 

Att instämma i motionens intentioner  

 

10.6 Reavinstskatt 

 

Att instämma i motionens intentioner  

 

10.7 Momsavdrag för hyresrätter 

 

Att avslå motionen 

 

10.8 Momsavdrag för hyresrätter 

 

Att instämma i motionens intention  
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10.9 Bostadsbyggande på landsbygden 

 

Att avslå motionen 

 

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 

 

10.10 Trösklar till bostadsmarknaden 

Att instämma i motionernas intentioner 10.10, 10.11.2, 10.11.3 och 10.12 

 

 

10.11 Trösklar till bostadsmarknaden 

 

Att instämma i motionens intentioner att-sats 10.11.2, 10.11.3  

 

Att avslå motionernas att-sats 10.11.1 

 

10.12 Trösklar till bostadsmarknaden 

 

Att instämma i motionens intentioner 

 

10.13 Ungdomars inträde på bostadsmarknaden 

 

Att bifalla motionens att-satser:  

 

10.13.6 Att Centerpartiet verkar för att fler ägarlägenheter byggs.  

 

10.13.14 Att Centerpartiet verkar för att göra det enklare att omvandla fastigheters verksamhetssyfte.  

 

Att instämma i motionens intentioner att-satser 10.13.1, 10.13.4, 10.13.5, 10.13.8, 10.13.10, 10.13.13, 

10.13.16 

 

Att avslå motionens att-sats 10.13.2, 10.13.3, 10.13.7, 10.13.9, 10.13.11, 10.13.12, 10.13.15 

 

Reservation: Milena Axklo, CUF, reserverar sig till förmån för bifall till motionen  

 

10.14 Handpenning för bostad 

Att avslå motionen 

 

Att lösningar som förbättrar vattenhushållningen stimuleras, bland annat genom rådgivning och införandet av 

ett grönt avdrag. 

 

10.15 Vatteninsamling 

Att instämma i motionens intention  
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Att Centerpartiet verkar för klimatdeklarationer för klimatbra byggnader. 

 

Att Centerpartiet verkar för att en utformning av krav på byggnaders klimatpåverkan utreds i syfte att skapa 

ett system som leder till successivt minskande utsläpp. 

10.16 Klimatpåverkan 

Att instämma i motionernas intention  

10.16, 10.17, 10.18.1, 10.18.2, 10.19 

 

10.17 Klimatpåverkan 

 

Att instämma i motionernas intention  

 

10.18 Klimatpåverkan 

 

Att instämma i motionernas intention 10.18.1, 10.18.2 

 

Att avslå motionernas att-sats 10.18.3 

 

10.19 Klimatpåverkan 

 

Att instämma i motionernas intention  

 

10.20 Trästrategi 

Att avslå motionen 

 

Att Centerpartiet verkar för en översyn av myndighetskrav i syfte att underlätta 

nybyggnation i hela landet. 

 

10.21 Regelkrångel 

 

Att bifalla motionernas att-satser: 

 

10.21.3 Att Centerpartiet jobbar för att se över reglerna för överklagan i samband med bostadsbyggande.  

 

10.21.4 Att Centerpartiet initierar ett arbete för kortare ledtider från idé till byggklar mark.  

 

 

Att instämma i motionernas intention  

10.21.2  

 

Att avslå motionernas att-sats 10.21.1 
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10.22 Regelkrångel 

 

Att instämma i motionernas intention  

 

Att förenklingar av planprocess och bygglovshandläggning utreds i syfte att samordna beslutsfattandet och 

påskynda förtätning och utveckling inom detaljplanelagt område, samt 

 

Att möjligheterna till privat initiativrätt utökas. 

 

10.23 Fastighetsrelaterade skatter samt plan- och bygglagen 

 

Att instämma i motionernas intention  

 

10.24 Fastighetsrelaterade skatter samt plan- och bygglagen 

 

Avslag motionen 10.24  

Bifall 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  

10.25 Fastighetsrelaterade skatter samt plan- och bygglagen 

 

Att avslå motionen  

 

10.26 Fastighetsrelaterade skatter samt plan- och bygglagen 

 

Att instämma i motionernas intention 10.26.4 

 

Att avslå motionernas att-satser 10.26.1, 10.26.2 och 10.26.3 

 

10.27 Attefallshus 

Att instämma i motionens intention att-sats 10.27.1, 10.27.2 

 

Att avslå motionens att-sats 10.27.3 

 

Att den tillåtna arean för bygglovsbefriade komplementbostadshus utökas. 

 

10.28 Byggande i exploaterade områden 

 

Att bifalla motionens att-satser: 

 

10.28.1 Att Centerpartiet vill ge småhusägare större möjligheter att bidra till bostadsbyggandet genom att 

förädla sina egna fastigheter  
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10.28.9 Att Centerpartiet vill utreda hur antalet, och längden på överklagandeprocesserna kan begränsas  

 

Att instämma i motionens intention  

att-satser 10.28.3, 10.28.4, 10.28.6, 10.28.7 

  

Att avslå motionens att-satser 10.28.2, 10.28.5, 10.28.8 

 

10.29 Flyttkedjor 

Att instämma i motionens intention  

 

10.30 Äldreboenden och studentlägenheter 

Att instämma i motionens intention  

 

10.31 Äldreboenden 

 

Att avslå motionerna 

 

10.32 Äldreboenden 

 

Att avslå motionerna 

 

Att bostadsrättsinnehavare bör få större möjligheter att hyra ut sin lägenhet under en tid utan att 

bostadsrättsföreningen ska kunna stoppa det. 

  

10.33, 10.34, 10.35 och 10.36 Hyresmarknad 

 

Att avslå motionen 

 

10.34 Hyresmarknad 

 

Att instämma i motionernas intention 10.34.3 

 

Att avslå motionernas att-satser 10.34.1, 10.34.2 

 

10.35 Hyresmarknad 

 

Att avslå motionen 

 

10.36 Hyresmarknad 

 

Att instämma i motionens intention 

 

10.37 Stadgar för bostadsrättsföreningar 

Att avslå motionen 
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10.38 Inomhusklimat 

 

Att instämma i motionernas intention  

 

10.39 Inomhusklimat 

 

Att instämma i motionernas intention  

 

10.40 Egnahems-områden 

 

Att instämma i motionens intentioner att-sats 10.40.1, 10.40.3  

 

Att avslå motionens att-sats 10.40.2 

 

10.41 Kulturskyddssystem 

 

Att bifalla motion 10.41 

 

Att Centerpartiet verkar för att införa ett enkelt och enhetligt kulturskydd för fastigheter i Sverige, förslagsvis 

genom skydd i detaljplan  

 

10.42 Nationalstadsparken 

 

Att instämma i motionens intention  

 

10.43 Bo på båt 

 

Att instämma i motionens intention  

 

10.44 Lagring av livsmedel 

 

Att avslå motionen 

 

Att Centerpartiet verkar för att den nationella bullersamordningen utvecklas och tar fasta på tekniska 

framsteg, samt 

 

Att Centerpartiet verkar för att främja forskning i syfte att stärka arbetet med 

miljökvalitetsnormen för buller, i synnerhet för att förbättra miljön på skolgårdar. 

 

10.45 Buller 

Att instämma i motionens intention  
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10.46 Statlig kreditgaranti 

 

Att bifalla motion 10.46 

 

Att ett förenklat system för statliga kreditgarantier tas fram för att möjliggöra för privatpersoner att 

bygga/renovera egna hem på landsbygden  

 

10.47 Offentliga toaletter 

 

Att avslå motionen 

 

10.48 Inlösen av fastigheter 

 

Att avslå motionen 

 

10.49 Bostadsstrategi för hemlösa 

 

Att instämma i motionens intention  

 

10.50 Förebyggande arbete mot hemlöshet 

 

Att instämma i motionens intention  

 

10.51 Forum för idédebatt 

 

Att avslå motionerna 

 

10.52 Forum för idédebatt 

 

Att avslå motionerna 

 

10.53 Forum för idédebatt 

 

Att avslå motionerna 

 

10.54 Bildbank 

 

Att instämma i motionens intention  

 

10.55 Opinionsbildning och marknadsföring 

 

Att instämma i motionens intention  
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10.56 Internationella kontakter 

 

Att instämma i motionens intention  

 

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 distrikts- 

personal 

 

 

10.57 Centralt och regionalt stöd till kretsar och distrikt 

 

Att avslå motionerna 

 

10.58 Centralt och regionalt stöd till kretsar och distrikt 

 

Att avslå motionerna 

 

10.59 Centralt och regionalt stöd till kretsar och distrikt 

 

Att instämma i motionens intention 

 

Bifall ny att-sats   

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

förutsättningar för utveckling samt robusta distriktsorganisationer. 

 

10.60 Centralt och regionalt stöd till kretsar och distrikt 

 

Att avslå motionerna 

 

10.61 Centralt och regionalt stöd till kretsar och distrikt 

 

Att avslå motionerna 

 

10.62 Placeringspolicy 

 

Att instämma i motionens intention  

 

10.63 Val till krets- distrikts- och partistyrelsen 

 

Att avslå motionen 
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10.64 Medlemsavgift 

 

Att avslå motionen 

 

10.65 Medlemstillhörighet 

 

Att avslå motionen 

 

10.66 Processen vid uteslutningsärenden 

 

Att avslå motionen 

 

10.67 Vitalisera demokratin vid riksstämman 

 

Att bifalla motion 10.67  

 

Att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att föreslå stadgemässiga förändringar som 

vitaliserar riksstämman i enlighet med intentionerna i motionen  

 

10.68 Medlemskap 

 

Att instämma i motionens intention  

 

10.69 Seniorers inflytande i Centerpartiet 

 

Att avslå motionen 

 

10.70 Seniorers inflytande i Centerpartiet 

 

Att avslå motionen 

 

10.71 Ändra datum för partistämman 

 

Att avslå motionen 

 

10.72 Centerpartiet och Liberalerna 

 

Att avslå motionen 

 

10.73 Liberalismen 

 

Att avslå motionen 
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10.74 Välkomnande av nya medlemmar 

 

Att instämma i motionens intention  

 

10.75 Kandidatkvalificering 

 

Att avslå motionen 

 

10.76 Medlemsutskick 

 

Att avslå motionen 

 

10.77 Organisationsförändring 

 

Att instämma i motionens intention  

 

Att Riksorganisationen även fortsättningsvis klimatkompenserar de flyg- och bilresor som bekostas av 

Riksorganisationen. 

 

10.78 Klimatkompensera för flygresor 

 

Att instämma i motionens intention  

 

Att utreda ett system med resefördelning för kommundagarna  

 

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

detsamma. 

 

10.79 Resekostnadsutjämning för kommundagarna 

 

Att instämma i motionens intention  

 

10.80 Bra konsumentval av oss själva i Centerpartiet 

 

Att instämma i motionens intention  

 

10.81 Utställarverksamhet 

 

Att avslå motionen 

 

10.82 Smarta möten 

 

Att bifalla motion 10.82 

 

10.82.1 att partiorganisationen omgående tar fram riktlinjer, utbildning och utrustning för distansmöten. 
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10.82.2 att distansmöte används och förordas som komplement inom och utom partiet. 

 

10.83 Almedalsveckan 

 

Att avslå motionen 

 

10.84 Lösenordspolicy 

 

Att avslå motionen 

 

10.85 Digitaliserad idéutveckling 

 

Att instämma i motionens intention att-satser 10.85.2, 10.85.3 

 

Att avslå motionens att-sats 10.85.1 

 

10.86 Digitalt motionssystem 

 

Att avslå motionen 

 

10.87 Digitalt arkiv 

 

Att avslå motionen 

 

Bifall ny att-sats = Att Partistyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att bevara centerrörelsens 

verksamhet för framtiden. 

 

10.88 Avskaffa partistödet 

 

Att avslå motionen 

 

Justeras av:  

 

Stämmoordförande 10.1 – 10.50  Stämmoordförande 10.51 – 10.88 

Leif Walterum    Johanna Lundgren Gestlöf 

 

 

Kommittéordförande   Kommittésekreterare  

Christian Ottosson   Louise Pettersson 


