Motioner
till Centerpartiet i Huddinges kretsårsmöte 2017 den 23 februari.
1. BID-samarbeten för tryggare bostadsområden – Christian Ottosson
Det finns i vårt land idag mycket engagemang för att skapa trygga och trivsamma
stadsmiljöer. Det är tämligen uppenbart att lokala aktörer kan uträtta mer om de jobbar
tillsammans. De kan förena sina nätverk och sina ekonomiska resurser och om det finns
gemensamma projekt och aktiviteter i ett område kommer det också att stärka invånarnas
och företagarnas uppfattning av området.
Med en BIDs-lagstiftning ökar kraften och långsiktigheten i det lokala
utvecklings-arbetet. Det betyder spelregler och tidsramar som alla kan
förhålla sig till. Kommun, fastighetsägare och andra aktörer kan överblicka
vilka engagemang som förväntas av dem …/… Frivilliga BIDs-inspirerade
partnerskap kommer aldrig åt dessa mycket fundamentala problem som
kraftigt påverkar vissa stadsdelar och lokalsamhällen. (Fastighetsägarna
2016 s 58)
Den här motionen tar sin utgångspunkt i att stadsutveckling innebär samarbete och att
Sverige behöver en ny lagstiftning för att främja detta mer. Idag är tyvärr otryggheten och
kriminaliteten alltför dominerande i många städer och har gjort att invånare och
företagare inte längre kan leva ett normalt liv.
BID står för Business Improvement District. Begreppet associerar till hur fastighetsägare
försöker vända utvecklingen i ett visst område – ett centrum, ett bostadsområde eller en
park. Enligt en rapport från Fastighetsägarna 2016 (Gamlestaden 2016 - Från förfall till
pånyttfödelse, Dags för BIDs i Sverige?) är ett BID ”en institutionaliserad form av
långsiktigt samarbete mellan lokala partners med syfte att driva fram en positiv
utveckling och höja nivån på daglig förvaltning i ett geografiskt avgränsat område.”
I Sverige finns ingen lagstiftning för BID, men väl ett antal olika samarbetsformer som
påminner om BID: konsortier, utvecklingsbolag, ideella föreningar och samfälligheter.
Organisationen Svenska stadskärnor har också jobbat med ett utvecklingsprogram som de
kallar för Den svenska BID-modellen. Ett BID är dock mer än bara ett samarbete mellan
fastighetsägare. Länder som USA, Storbritannien, Tyskland och Holland har alla olika
former av lagstiftning för att främja BID-samarbeten. Några saker som kännetecknar ett
BID är:



Samarbetet är långsiktigt och sker genom en särskild organisationsform
Finansiering sker genom självfinansiering då aktörerna betalar en obligatorisk
avgift
 Bildandet förutsätter att en viss andel av de lokala fastighetsägarna vill detta
 Kommunen godkänner bildandet eller/och verksamhetsplanen för ett BID
 Samarbetsområdet är geografiskt tydligt definierat
 Spelreglerna för ett BID regleras genom lagstiftning
Sammantaget gör detta att ett BID-samarbete är ett närodlat och resurseffektivt
statsutvecklingsarbete där lokala aktörer samarbetar för bästa effekt av varje satsad krona.
Så kallat snålskjutsbeteende, där oseriösa fastighetsägare agerar friåkare, kan motarbetas
och fler aktörer än bara kommunen involveras i den lokala stadsutvecklingen.

Rubriken på denna motion säger att BID-samarbeten kan ge tryggare bostadsområden,
stadsdelar och centrum. Allting handlar förstås inte om trygghet, men faktum är att
trygghet och säkerhet rankas högt när invånare och företagare tillfrågas om vad som är
viktigast i det egna området. Därför kan ett BID-samarbete handla om att minska
kriminalitet och öka trygghet genom att planera, finansiera och genomföra en mängd
tänkbara satsningar i området: förbättrad belysning; städning; nyhetsbrev;
områdesväktare; sommarjobb; ny bebyggelse; upprustning av utemiljö;
vräkningsförebyggande arbete; utveckling av föreningsliv; marknadsföring av lokala
företag; marknadsdagar.
Med denna typ av insatser kan ett BID-samarbete skapas såväl i redan trygga områden
som i områden med riktigt stora utmaningar. I en rad andra länder, till exempel USA och
Storbritannien, har BID-samarbeten vänt utvecklingen ifrån början mycket otrygga
områden.
Några av framgångsfaktorerna med lokal områdesutveckling är kontinuitet (att vara
uthållig), fastighetsägare (som är nyckelaktörer med både resurser och en närhet till
boende) och en gemensam plattform för att kanalisera allt engagemang som finns på
orten. Detta kan självklart uppnås utan ett BID, men erfarenheterna är så tydligt positiva
att en ny och stödjande lagstiftning bör skapas. Ett BID kan vara den plattform som både
fastighetsägare och myndigheter använder sig av för att göra en viss områdessatsning
långsiktigt hållbar.
Ett BID-samarbete skulle underlättas av en lagstiftning som främjar detta, precis som i
andra länder. Därför vill jag att Centerpartiet arbetar för en lagstiftning som skapar
åtminstone en försöksverksamhet där intresserade kommuner kan pröva sig fram genom
olika lösningar.
Därför yrkar jag
Att

Centerpartiet vill skapa en försökslagstiftning i syfte att intresserade
kommuner och fastighetsägare kan skapa BID-samarbeten

Kretsstyrelsens svar
Business Improvement Districts (BID) eller lokala partnerskap omfattar ett väl avgränsat
område i en stad inom vilket en hållbar samverkan mellan olika aktörer och en kommun
är formaliserad. Oftast blir säkerhet och renhållning centralt men även andra frågor kan
bli aktuella såsom näringsverksamhet och turism.
Motionären tror att ett BID-samarbete skulle underlättas av en lagstiftning som främjar
detta. Därför vill motionären att Centerpartiet arbetar för en lagstiftning som skapar
åtminstone en försöksverksamhet där intresserade kommuner kan pröva sig fram genom
olika lösningar. Motionären yrkar att Centerpartiet ska skapa en försökslagstiftning i syfte
att intresserade kommuner och fastighetsägare kan skapa BID-samarbeten
BID-modellen är överlag en hållbar och framgångsrik samverkan.
Liknande partnerskap existerar idag i olika former både i Sverige och på flera
internationella fastighetsmarknader. I Uppsala har flera kommuner, landsting, företagare,
trossamfund, företag och polisen gått samman för att förebygga brott inom ramarna för
”Tryggare Uppsala län”.
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I Göteborg har stadsdelarna Gärdsås, Gamlestaden och Centrala Hisingen bildat BID
tillsammans med de privata, allmännyttiga och bostadsrättsföreningar, ett partnerskap i
syfte att öka tryggheten och attraktiviteten. Dessa tre partnerskap har kommit till på
initiativ av de lokala fastighetsägarna och verksamheten finansieras utan bidrag från
staten eller EU.
Järvalyftet kan också ses som ett liknande partnerskap men till skillnad från Göteborg har
Järvalyftet initierats av en bred politisk överenskommelse i staden.
I Huddinge har det funnits ett uppdrag att ta fram underlag för eventuellt bildande av ett
BID lokalt partnerskap mot brott i Vårby Gård 2013.
En eventuell ändring av lagen skulle kunna hämta inspiration från andra EU länder. Man
bör dock ta ställning till olika juridiska, demokratiska och konkurrensrelaterade
perspektiv.
Vid bildandet av ett BID ska man komma ihåg att EG lagstiftningen förbjuder sina
medlemsstater att ge stöd till vissa företag eller produktion för att undvika snedvriden
konkurrens. Den uppenbara risken är att ett BID utvecklas till en kartell som agerar som
en monopolist inom ett specifikt område. Ett annat frekvent argument i forskningen är att
BID lagstiftning har en negativ inverkan på demokratin då icke valbara aktörer får
betydligt mer lokal makt och kan därmed sätta agendan utanför den politiska ordningen
som bestämts av medborgarna i samband med demokratiska val. Forskningen är också
osäker på vad som händer med de omkringliggande områden utanför BID.
Ett annat argument är den kritik som riktas mot olika kommuner som inte alltid utnyttjar
befintlig PBL där det är möjligt att tvinga fastighetsägare att betala för vissa åtgärder som
är till nytta. Huruvida bättre tillämpning av befintlig PBL eller en översyn av PBL skulle
kunna effektivisera eller underlätta BID är svårt att säga. De europeiska länder som
arbetat med BID under 2000-talet har infört vissa lagändringar innan BID kunde införas.
Styrelsen föreslår därför årsmötet
- Att bifalla motionens att sats.

2. Biltvättsförbud – Christian Ottosson
Förutom att transporter orsakar problem med vår luftkvalitet försämrar också
miljöskadliga ämnen från fordon vattenkvaliteten i våra sjöar. Det finns många svenskar
som fortfarande bidrar till föroreningarna genom att tvätta bilen på gatan, istället för i en
biltvätt som är mindre miljöskadlig.
Smutsvattnet från en bil innehåller till exempel metaller, oljerester och avfettningsmedel.
Om bilen tvättas på en hårdgjord yta så kommer föroreningarna att nå vattendrag genom
dagvattenledningarna. Om bilen tvättas på gräsmatten kommer en viss filtrering och
rening att ske beroende på vilket material som finns därunder.
Enligt Naturvårdsverket är det inte möjligt för en kommun att utfärda ett generellt förbud
mot biltvätt på gatan enligt miljöbalken. Detta trots att hemmabiltvättning rimligen är att
anse som förbjudet i linje med miljöbalkens förbud mot att släppa ut orenat
avloppsvatten. Naturvårdsverket anser att ett förbud enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter,
vilket ett flertal kommuner har infört, är tveksamt. Myndigheten förespråkar istället
informationskampanjer till bilägarna.
Enligt olika uppskattningar från till exempel Svanen och Håll Sverige Rent för dagvattnet
varje år bort cirka 20 ton tungmetaller (främst zink och koppar men även bly, nickel,
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krom och kadmium), 2000 ton olja och 5000 ton olika tvättmedel och kemikalier från
omkring 30 miljoner privata hemmabiltvättar. Detta är självklart inte acceptabelt. Trots
att miljömedvetenheten i olika attitydundersökningar är hög så fortsätter nedsmutsningen
av våra badsjöar och andra vattendrag.
Därför finns det skäl som talar för ett generellt förbud mot denna miljöförorening. Men
som har nämnts beror miljöpåverkan på hur underlaget ser ut, varför en reglering med
sikte på hårdgjorda ytor, där någon reningsteknik inte finns, bör vara mest lämpligt. Att
tvätta bilen på gräsmattan hemma bör dock vara tillåtet, eftersom det annars kan bli
orimligt för vissa att ta sig till en biltvätt som kan ligga långt borta fram hemmet.
I andra hand föreslås att kommunerna får rätten att göra denna avvägning och alltså får
rätt att själva införa lokala biltvättsförbud.
Därför yrkar jag
Att Centerpartiet vill förbjuda biltvätt på hårdgjord yta utan reningsteknik
Att Centerpartiet vill att kommunerna ska ha rätt att införa lokala biltvättsförbud på
hårdgjord yta utan reningsteknik

Kretsstyrelsens svar
Motionären tar upp en mycket viktig fråga och något som verkligen kräver förändring.
Styrelsen är i grund och botten eniga med Naturvårdsverket om att vi inte ska lagstifta om
detta, det är bättre att jobba med informationskampanjer och visa på hur miljöskadligt för
våra vattendrag, sjöar, natur och djurliv. Men med det sagt, detta gäller till en viss gräns
och eftersom dessa informations kampanjer inte fungera och där den sista delen bilägare
helt ignorerar detta av olika anledningar så är det nog dags att ta nästa steg och då är ett
förbud nog tyvärr den vägen som vi måste gå. Vi tror också att det är många som är
irriterade på de får som fortsätter att tvätta sina bilar hemma och att den gruppen som är
irriterad därför skulle uppskatta att vi tar nästa steg. Att det dessutom troligen går att hitta
stöd för detta genom en annan tolkning av miljöbalken gör att styrelsen ställer sig bakom
att-sats ett och detta ställningstagande är något som vi tar med i vår kommande
valplattform. Att-sats två är inget vi kan ändra på lokal nivå, vi tycker ändå att det är ett
bra förslag och tillstyrker därför motionen i sin helhet.
Därför föreslår styrelsen årsmötet
Att bifalla första att-satsen
Att tillstyrka motionen i sin helhet.

3. Gå till val på eget valmanifest – Henrik Juhlin
Blockpolitiken begränsar
Jag har länge varit av åsikten att blockpolitiken begränsar den politiska utvecklingen i
Sverige, att den ökar polarisering mellan de olika partierna och att det gynnar
Sverigedemokraterna. Dessutom tror jag ett växande mittenparti som Centerpartiet är,
hindras att växa om vi går till val tillsammans med de konservativa partierna Moderaterna
och Kristdemokraterna.
Att vi kunnat växa så mycket i opinion i mellanvalsperioden är enligt mig mycket
beroende på att vi varit ett väldigt aktivt oppositionsparti som styrt över vår egen politik.
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Ska vi nu rätta in oss i ledet och strypa många av idéerna så kommer vi att bli straffade.
Vi måste istället låta våra engagerade reformrika politiker få fortsätta att driva en
medmänsklig, grön, liberal och öppen politik istället för konservativ högerpolitik.
Vidare så tycker jag att om man ska gå in i ett samarbete, så vill jag att man ska kunna lita
på sina partners. Det tycker jag inte att man kan säga om våra allianskollegor, som bryter
överenskommelser, lämnar förhandlingar och skickar sms om drastiska förändringar
kvällen innan.
Kristdemokraterna
Om vi börjar titta på Kristdemokraterna så använda de sin första chans de fick till att
lämna decemberöverenskommelsen (DÖ) när majoriteten av deras riksting röstade ner
DÖ. Jag säger inte att jag tycker att DÖ var bra (eller dålig heller för den delen), för det
hör inte hit. Vad jag säger är att de gick in i en överenskommelse utan att ha sina
medlemmar bakom sig och tvingades därför lämna den illa kvickt vilket jag tycker är
oansvarigt av både partistyrelsen och medlemmarna. Vidare så bekände ju Ebba Busch
Thor färg direkt efter att hon hade blivit partiledare genom att visa vilken tydlig
abortmotståndare hon är.
Liberalerna
Om vi istället tittar på Liberalerna så vägrar de istället ta ansvar genom att samarbeta, de
har gjort det till sin grej att lämna förhandlingarna i protest (jag pratar framförallt om
energiförhandling och försvarsöverenskommelsen, men också regionsförhandlingen där
de kastade in handduken direkt). Det känns väldigt omoget att göra så i dessa tuffa tider.
Hur ska de kunna förhandla med de övriga partierna om ett valmanifest om de inte ens
kan komma överens i dessa stora frågor. Dessutom har de ju till och med ställt ultimatum
om just försvarsfrågan. Jag undrar hur man förhandlar med någon som ställer ultimatum
via pressen.
Moderaterna
Till sist så har vi Moderaterna, som gjort en rejäl populistisk högersväng och som nu står
väldigt långt bort från vår ideologi. Går vi till val tillsammans med dem, så tror jag att
våra väljare kommer att ifrågasätta vår trovärdighet och anta att vi inte kommer att kunna
driva vår reformrika politik. Vidare så har ju också Moderaterna ställt ultimatum via
pressen om sänkta ingångslöner, där Anna Kinberg Batra har lovat att en moderatledd
regering inte kommer att sänka några ingångslöner (vilket ironiskt nog Liberalerna
kritiserade, vi ställer inte ultimatum till varandra sa de).
Till sist så har ju hon öppnat dörren för SD vilken hon meddelade sina allianskollegor via
ett sms sent på kvällen innan. Att behandla sina kollegor på det sättet och att man öppnar
för SD tycker jag var dödsstöten för alliansen.
Lättare att bilda majoritet
Att gå till val på eget valmanifest och inte låsa fast sig med tre andra partier kommer att
göra det mycket lättare att bilda majoriteter i både kommuner, landsting, regioner och
riksdagen. Det betyder också att det är valresultatet som avgör hur landet ska styras och
antalet mandat avgör hur mycket de olika partierna kan få igenom i förhandlingar.
Därför yrkar jag
att Centerpartiet går till val med ett eget valmanifest i kommunval, landstingsval och
riksdagsval.
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att Centerpartiet går till val som självständigt parti i kommunval, landstingsval och
riksdagsval.

Kretsstyrelsens svar
Motionären yrkar att Centerpartiet ska gå till val på eget manifest och som självständigt
parti i kommun-, landstings- och riksdagsval. Motionären menar att den politiska
utvecklingen i Sverige begränsas av blockpolitik och att det ökar polariseringen mellan de
olika partierna, vilket i sin tur gynnar Sverigedemokraterna. Motionären tror även att ett
växande mittenparti som Centerpartiet är, hindras att växa om vi går till val tillsammans
med de konservativa partierna Moderaterna och Kristdemokraterna.
I Huddinge kommun har Centerpartiet hittills gått till val på eget manifest och som
självständigt parti. Förhandlingar om att ingå i koalitioner eller majoriteter har
aktualiserats först efter att valresultatet har presenterats. Vi har fört samtal med partier i
båda blocken innan vi har fattat beslut om vilken koalition vi ska tillhöra. Samtidigt har
allianssamarbete varit vårt förstahandsalternativ sedan vi kom tillbaka i kommunpolitiken
2010. Alliansen har legat närmare oss ideologiskt än det andra blocket och samarbetet
fungerar idag väl på kommunal nivå. Även våra landstingspolitiker vittnar om ett gott
samarbete i Alliansen, där Centerpartiet får möjlighet att driva frågor som är viktiga för
oss. På riksnivå har Centerpartiet hittills varit en grundbult i Alliansen.
Att så här långt innan valet gå ut och tydligt ta ställning för att Centerpartiet inte är en del
av Alliansen kan vi få skäl att ångra. Både direkt, i form av ett sämre samarbete med
partierna i Alliansen och längre fram då vi idag inte sitter inne med facit på vilka
händelser och vilken utveckling vi står inför inom politiken. Tidigare nationella
valrörelser då Centerpartiet inte har kunnat eller velat ge besked om vem vi önskar regera
med har lett till att vi har fått lägga orimligt mycket tid på att prata om just detta med
väljarna - istället för att fokusera på de förändringar som partiet vill se i samhället.
Styrelsen föreslår därför årsmötet
Att motionen är besvarad.
4. Minska de miljöskadliga fossila subventionerna – Henrik Juhlin
50 miljarder per år
I Sverige subventionerar vi fossila bränslen för upp mot ca 50 miljarder per år.
Naturvårdsverket har haft i uppgift att mäta dessa och den sista stora mätningen gjordes
2011 som var en uppdatering av mätningen 2005. Se Naturvårdsverkets rapport 6455.
I regleringsbrevet för 2017 har Naturvårdsverket fått i uppdrag att uppdatera den tidigare
kartläggningen av potentiellt miljöskadliga subventioner (där subventioner till fossila
bränslen ingår), men exakt hur detta ska utformas är inte beslutat ännu (jan 2017). Det är
bra, dock är min åsikt att sex år mellan uppdateringarna är en för lång tidsperiod, den
borde minst halveras eller ännu bättre uppdateras kontinuerligt när nya siffror finns att
tillgå.
Vidare så skulle dessa siffror behövas presenteras på ett mer överskådligt sätt än dolt i en
rapport med rubriken förstudie. Till exempel via en webbtjänst där man kan se aktuella
siffror och förändringar över tid.
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Minska och slopa fossila subventionerna
Uppdaterar man siffrorna var sjätte år med ett otydligt uppdrag så är det så klart svårt att
hitta detta miljöförstörande slöseri på skattepengar. Med ett tydligt uppdrag om att mäta
så är jag säker på att man kan hitta områden där det går att minska eller till och med slopa
subventionerna. Vidare så tror jag också att det går att hitta områden där det fuskas
mycket, så som reseavdraget (se min motion om reseavdraget).
Därför yrkar jag
att Centerpartiet jobbar för att ge Naturvårdsverket ett tydligt uppdrag om att mäta fossila
subventioner
att Centerpartiet jobbar för att ge Naturvårdsverket i uppdrag att kontinuerligt göra en
uppdatering av mätningen
att Centerpartiet jobbar för att ge Naturvårdsverket i uppdrag att presentera mätningarna
av fossila subventioner i ett lättåtkomligt verktyg och över tid
att Centerpartiet jobbar för att ge Skatteverket i uppdrag att se över mätningarna och se
om det finns områden där det fuskas.
att Centerpartiet jobbar vidare med reformer för att minska och slopa fossila subventioner
genom grön skatteväxling

Kretsstyrelsens svar
Motionären beskriver att den statliga subventionen av fossila bränslen uppskattas till ca.
50 miljarder per år, något som mättes av Naturvårdsverket 2011. Motionären anser att
dessa mätningar äger rum alltför sällan om man ska hitta områden där subventionerna kan
effektiviseras eller slopas samt områden där fusk förekommer.
Det är positivt att subventioner av miljöskadliga fossiler effektiviseras samt att mätningar
sker på ett som möjliggör transparens och regelbundenhet.
Styrelsen föreslår därför årsmötet
-att bifalla första att satsen
-att bifalla motionens andemening

5. Minska fusket med reseavdraget – Henrik Juhlin
Enligt en specialgranskning av skatteverket (2003) så gjorde så många som upp till 48%
felaktiga reseavdrag. Detta fusk kostar staten nästan två miljarder per år och främjar
bilanvändande över kollektivtrafik, cykel och gång. Synliggör man dessa siffror tydligt
för beslutsfattare så kommer helt klart en förändring att ske.
Ett exempel på lösning är att ta bort tidsvinstregeln och i stället basera avdraget på
avståndet mellan hemmet och jobbet då skulle kollektivtrafik, bil och cykel behandlas
lika.
Därför yrkar jag
att Centerpartiet jobbar för att ge Skatteverket i uppdrag att minska fusket med
reseavdraget.
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Kretsstyrelsens svar
Motionären vill ge skatteverket i uppdrag att minska fusket med reseavdrag. Motionären
skriver att upp till 48% av reseavdragen är felaktiga och att detta kostar staten omkring 2
miljarder per år. Motionären anser att ett förslag skulle kunna vara att ta bort
tidsvinstregeln och basera avdraget på avståndet till hemmet.
Att minska fusk med skatteavdrag är i sig något att eftersträva, men att ta bort
tidsvinstregeln kan slå hårdare mot de som bor på landsbygden med sämre
kommunikationer än i storstäder och man dör därför finna andra vägar att komma åt
fusket.
Styrelsen föreslår årsmötet att
tillstyrka motionen

6. Minska nerskräpning med giftiga fimpar och minska rökningen
Kostnad
Rökning kostar samhället minst 30 miljarder per år. Detta ska ställas mot att staten år
2015 fick in 11.8 miljarder via skatt på tobak. En stor del av den kostnad får våra
arbetsgivare stå för eftersom en rökare i genomsnitt har åtta sjukdagar mer än icke-rökare
och med de dagliga rökpauserna så kostar en rökare en arbetsgivare ca 45 000 kr per år.
Landets kommuner skulle till exempel spara 2.6 miljarder på att införa rökfri arbetstid.
Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Det betyder att
den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och
är därmed undantagen. Sex av tio kommunen har redan infört detta.
Till sist så kostar också nedskräpningen från tobaksprodukter ca 2 miljarder per år.
Siffror: Statens folkhälsoinstitut (2010), Skatteverket (2015), Håll Sverige Rent (2015)
Farliga gifter
Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen.
Många av dessa har kända skadeeffekter på människokroppen och ett 60 tal kan orsaka
cancer. Detta betyder så klart att fimpen är ett farligt litet skräp. Cigarrettfiltret är gjort av
cellulosaacetat, en slags plast. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå
rökarens lungor, ämnen som även är farliga för naturen, bland annat kadmium som även
finns i batterier. Även om filtret tar upp mycket av de farliga gifterna så avlider cirka 5
200 personer varje år i cancersjukdom på grund av rökning. Det är fler liv än
trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans.
Nedskräpning
Dessa fimpar är undantagna får nedskräpningslagen och varje år hamnar ca 1 miljarder
fimpar på våra gator och torg, dessa är alltså fulla med gifter som filtret stoppat från att nå
människan. Vidare så verkar detta beteende leda till att man också skräpar ner med
cigarettpaket som också hamnar högt på nedskräpningslistan.
Uppsala kommun har uppskattat att det är tjugo gånger dyrare att plocka upp ett skräp
från marken än att det hamnar i papperskorgen. Ju mer skräp på backen, ju lättare att fler
slänger skräp där också, och ju skräpigare det blir, desto otryggare blir området.
Nästa steg
Det är dags att vi politiker tar nästa steg för att minska rökning, passiv rökning och
nedskräpningen med giftiga fimpar i samhället. Detta kan man göra genom till exempel
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förbjuda rökning på flera ställen, ta bort undantaget i nedskräpningslagen eller inför
rökfria arbetstider.
Därför yrkar jag
att Centerpartiet jobbar för att förbjuda rökning på allmän plats, så som
perronger, busshållplatser, torg och andra offentliga platser
att Centerpartiet jobbar för att förbjuda rökning på uteserveringar
att Centerpartiet jobbar för att ta bort undantaget gällande fimpar i
nedskräpningslagen.
att Centerpartiet jobbar för att öka kostnaderna för tobak så att skatten täcker mer
av kostanden för samhället.
att Centerpartiet jobbar för att införa rökfri arbetstid i kommuner, landsting,
myndigheter och hos andra offentliga arbetsgivare.
att Centerpartiet jobbar för att göra det lättare för privata arbetsgivare att införa
rökfria arbetstider.
Kretsstyrelsens svar
Motionären vill bland annat med ökad skatt på tobak samt förbjuda av rökning på
allmänna platser samt under arbetstid minska rökning och med detta även minska den
enorma kostnaden för samhället.
Centerpartiet arbetar för att inga människor ska utsättas för gifter i sin vardag, att kunna
vänta på bussen och vistas på allmänna platser utan att behöva andas in cigarettrök bör
därför vara något Centerpartiet jobbar för. Motionären vill även att undantaget gällande
fimpar i nedskräpningslagen tas bort vilket också Centerpartiet det är i god linje med
Centerpartiets politik. Gällande höjda skatter på tobak kan detta bidra till ökad införsel av
smuggeltobak vilket bör tas med i beräkningen av tobaksskatten men att försöka minska
gapet mellan skatteintäkter och kostnader för samhället är något som man bör sträva efter.
Styrelsen föreslår årsmötet att
tillstyrka motionen i sin helhet

7. Vilseledandet genom falsk namngivning av matvaror – Henrik Juhlin
Mat som inte innehåller vad den heter
Det finns många produkter i hyllorna på våra mataffärer som innehåller väldigt lite (eller i
värsta fall, inget alls) av vad produkten heter. SVT Plus tog upp problemet för tre år
sedan och några av produkterna de nämnde var dessa: Guacamole som innehåller 1.5
procent avokado, smördeg utan smör, räksoppa med två räkor och chilisås hot med 0.04%
chilipeppar.
Loka Crush Jordgubb
Loka Crush Jordgubb är en syrlig och läskande kolsyrad fruktdryck med fruktjuice (enligt
loka.nu) och läser man namnet eller tittar på etiketten på flaskan (bild på jordgubbar) så
tror man ju att denna läsk innehåller framförallt jordgubbar. Läser man
innehållsförteckningen så framträder en helt annan sanning.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, juice från koncentrat (päron 8,3%, äpple 4,2%, citron
1,7%, fläder 0,5%, jordgubbe 0,3%) naturlig sötning från frukt och naturliga aromer.
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Så läsken innehåller alltså minst jordgubbar av allt och ändå får produkten heta jordgubb.
Istället har man fått lösa detta via aromer. Att man får vilseleda kunderna på detta sätt
måste få ett slut! Namnet på produkten måste tydligt spegla vad som är i produkten.
Därför yrkar jag
att Centerpartiet jobbar för att ändra lagstigning så att matvaror måste döpas tydligare
efter vad de innehåller
Kretsstyrelsens svar
Motionären vill ändra lagstiftningen när det kommer till namngivning av matvaror. I
dagsläget döps ofta matvaror vilseledande, där till exempel Loka crush jordgubb
innehåller 8,3% päron men bara 0,3% jordgubbe samt säljs guacamole med bara 1,5%
avokado.
Centerpartiet arbetar idag för att mat ska vara fri från onödiga tillsatser samt att
konsumenten ska ha makten över maten den köper, att då på ett tydligt sätt få veta vad
man köper känns som en självklarhet. Att man får sälja en produkt under namnet
guacamole som endast innehåller 1,5% avokado är förkastligt.
Styrelsen föreslår årsmötet att
tillstyrka motionen

8. Nytt samiskt friluftsmuseum i Paradiset – Victor Chiorean
Skogarna i Paradiset är kanske det största och äldsta sammanhängande skogsområdet i
vår kommun. Idag är det gamla torpet vid Handveden känt för sina raststugor och vackra
vandringsleder, bland annat den historiska Sameslingan som knyter an till Trehörningen.
Sameslingan har fått sitt namn från ett sameläger som under en längre tid vistades vid
området där Ugglekojan står idag. Aslak Partapouli flyttade till Stockholm 1947 och blev
ordförande i den samiska föreningen Same Siita år 1952. Den 14 oktober 1955 lyckades
Aslak att erhålla tillstånd från dåvarande markägare, Stockholm kommun, och kunde
därmed starta ett sameläger. Ett storslaget projekt initierades, samer hade mig sig renar
och en sameby med utrymme för samlingsstugor, kåtor, kyrkkåtor och brunnar tog form
fram till mitten på 70-talet. Projektet bedrevs av ungefär 100 människor och involverade
samer, kyrkoherdar, Svenska kyrkan och kommunala friluftsintender. Under denna tid
kom olika friktionsmoment att drabba försöksverksamheten och relationerna mellan
kommunen och samerna. 18 augusti 1971 inskickas ansökan om bygglov, enligt planen
från 1961 där kyrkkåtan utökats till tre huskroppar. Före dess hade en ansökan om att
kommunen skulle kostnadsmässigt utreda sanitära frågor inlämnats 16 juni 1971, vilken
dock aldrig behandlades. Byggansökan avslogs i Huddinge byggnadsnämnd 27 oktober
då den stred mot strandskyddslagen, vilket beslut överklagades 16 november till
länsstyrelsen.
Trots att projektet hade kunnat bli ett friluftsmuseum liknande Skansen havererade
planerna på grund av indraget bygglov och de sista samiska minnena revs 1994.
Visthusboden som byggts om till Ugglekojan finns kvar. Ett par ledningsstolpar för
telefon står kvar intill nordvästra hörnet av sjön. En sten med kedja täcker dopfunten, som
alltså finns kvar. Aslak Partapoulis son finns kvar i livet. I en artikel i Stockholm Direkt
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berättar Rolf om sin far och de storslagna planerna1. Föreningen Paradiset-Hanvedens
vänner finns också.
Mycket har hänt sedan dess och den nationella historieskrivningen har förflyttat sig mot
en alltmer tolerant ställning av samernas betydelse för det svenska samhället. Även
svenska staten har valt att införa skyddande lagstiftning för det samiska språket och den
samiska kulturen. Att Huddinge kommun avslog byggansökan är något som borde utredas
på nytt. Samtidigt kan denna historieberättelse användas inte bara för att göra upp med
det förflutna men också för att inrätta ett samiskt friluftsmuseum i Paradiset. Hanveden är
också Stockholms läns äldsta boplatsområde. I skogsmarkerna på Södertörn finns
Stockholms läns äldsta boplatskomplex. För ca 9 000 år sedan, när inlandsisen just släppt
sitt grepp om Mellansverige kom stenåldersjägare paddlande ut till denna karga ögrupp
15 mil från kusten. De kom troligen för att jaga säl och sjöfågel, plocka fågelägg och
fiska.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-21 ersätter tidigare beslut och skötselplan från
2002-06-17, då Paradiset blev ett naturreservat. Detta betyder att naturreservatet regleras
genom strikta föreskrifter med stöd av 7 kapitlet 5 § miljöbalken om inskränkningar i
rätten att förfoga över fastigheter inom naturreservatet samt de lokala
ordningsföreskrifterna. Detta innebär att i dagsläget kan inte ett samiskt friluftsmuseum
inrättas.
Denna motion argumenterar för att frigöra en zon i det befintliga naturreservatet med
syfte att inrätta ett nytt samiskt friluftscentrum med förmågan att fungera som en viktig
attraktionspunkt i länet. Utgångspunkten för motionen är att stötta samisk kultur samt att
öka antalet besökare i Huddinge. Bieffekterna förväntas vara att Huddinge kommuns
varumärke stärks.
Följande aktörer och fastigheter berörs: Lissma 4:472, Huddinge kommun Lissma 4:33,
4:79, 4:98 Ådrans vägförening Lissma 4:1. Inom naturreservatet finns två områden som
ingår i EU:s nätverk över skyddsvärd natur, Natura 2000 (avgränsningarna finns
redovisade på skötselplanekartan). Dessa är benämnda Hanveden (SE0110197) respektive
Granby (SE0110206). De uppgifter som är rapporterade till EU rörande dessa områden
är: Naturreservatet utgör ett större skogsområde i Hanveden som fortsätter söderut in i
Haninge kommun.
Motionen är riktad till kretsens årstämma och yrkar följande:
1. Att Centerpartiet i Huddinge verkar för ett nytt samiskt friluftsmuseum på samma
plats där samebyn byggdes mellan 1950 och 1970.
2. Att Centerpartiet i Huddinge försöker erhålla dispens från föreskrifterna av
miljönämnden med anledning av ett nytt samiskt friluftscentrum
3. Att Centerpartiet i Huddinge verkar för ett nytt beslut i Kommunstyrelsen där en
utvald zon i Paradisets naturreservat frigörs i syfte att inrätta ett nytt samiskt
friliftscentrum

1

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/rolfs-pappa-ville-skapa-ett-paradis-for-samer-ihuddinge/reppit!4WL62yWlevQNGW0FPcN97Q/
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4. Att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med berörda
föreningar och aktörer utreda vilka utgångspunkter och aktiviteter ett nytt samiskt
friluftscentrum ska omfatta samt huruvida en finansiering kan ske i tillsammans
med berörda aktörer samt EUs fonder för nätverk och skyddsvärd natur.

Kretsstyrelsens svar
Den här motionen vill stärka det samiska kulturarvet och det är något som styrelsen
tycker är vällovligt. Det ligger också i Centerpartiets lokala politik att utnyttja
naturrikedomarna som finns i kommunen till rekreation. Däremot finns det inte särskilt
starka skäl här och nu till att driva frågan om ett samiskt friluftsmuseum.
Historien om Aslak Partapuoli är spännande på många sätt, och bara tanken på ett verkligt
sameläger i vårt eget naturreservat är idag kittlande. Men trots detta framgår inte i
motionen om det ens finns ett intresse hos dagens samiska representanter för att göra
detta idag, och det framstår som en förutsättning för att gå vidare med tanken. En tanke
som framstår som god, men som inte bör förverkligas om inte rätt förutsättningar finns.
Styrelsen föreslår därför årsmötet
Att avslå motionen i sin helhet

9. Ekonomiskt incitament för långtidsarbetslösa med beviljat försörjningsstöd – Victor
Chiorean
Enligt Socialnämndens delårsrapport från augusti 2015 (SN-2015/1428) har antalet
hushåll som ansöker om försörjningsstöd i Huddinge har minskat med 192 hushåll
jämfört med föregående år. Att färre hushåll är aktuella för försörjningsstöd i Huddinge är
en positiv trend sedan 2013. Detta innebär att fler Huddingebor blir självförsörjande.
Bidragstidens genomsnittliga längd ökar för de hushåll som ansöker om försörjningsstöd
vilket också är en tendens som är tydlig nationellt. Individer med längre bidragsperioder
har behov av mer omfattande rehabiliterande stöd och hjälp innan de har möjlighet att ta
del av arbetsmarknadsinsatser. Antalet nyregistrerade i arbetsmarknadsinsatser och
antalet brukare i någon arbetsmarknadsinsats har därmed också minskat i förhållande till
samma period föregående år. Verksamhetens arbetsmarknadsinsatser kompletteras och
omarbetas för att kunna möta upp fler individer med begränsad arbetsförmåga.
Arbetet bygger på kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen som
har tre delmål, Fler upplever god hälsa, Fler upplever god vård och omsorg samt Bättre
samverkan kring individer i behov av stöd. Delmålet om att fler ska uppleva vården och
omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och alla utförare av nämndens tjänster.
De andra två delmålen avser förvaltningen och nämndens utförare i egen regi.
Social och äldreomsorgsförvaltningens uppdrag är att bistå brukare att bli
självförsörjande och samtidigt handlägga och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd.
Utgångspunkt är att stödja brukaren i att skapa förutsättningar för egen försörjning.
Biståndet utformas så att det stärker brukarens resurser att leva självständigt.
Verksamheten Arbete och försörjning har en budgetram om 147 miljoner kronor varav
87,4 miljoner avsåg kostnader för försörjningsstöd under 2015. Arbetsplanen Arbete och
försörjning från 12 mars 2015 beskriver organisationsförändringen samt hur enheten
arbetar med uppdraget.
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Denna motion argumenterar för ett fjärde delmål under det nuvarande övergripande målet
God omsorg för individen, nämligen Goda ekonomiska incitament i syfte att undvika
utanförskap. Delmålet ska skapa goda incitament för att långtidsarbetslösa inte ska fastna
i utanförskap samt att det ska löna sig att arbeta.
I dagsläget beviljas försörjningsstöd till individer som saknar andra möjligheter att
försörja sig själva i enlighet med socialtjänstslagen. Försörjningsstödet består av
riksnormen, ungefär 3500 kronor/månad för ensamstående individer. Riksnormen
inkluderar livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien,
dagstidning, telefon, TV-avgift, barn- och ungdomsförsäkring. Utöver riksnormen
tillkommer ett kompletterande tillägg för hyra. Hyrestillägget får dock inte överstiga en
5000-6000 kronor/månad. Det sammanlagda försörjningsstödet blir riksnormen plus
hyrestillägget, alltså mellan 8500-9500 kronor/månad.
Inkomster som reducerar försörjningsstödet är bland annat lön för utfört arbete. En
individ med beviljat försörjningsstöd som arbetar en timma under en kalendermånad och
som erhåller 100 kronor efter skatt får ett reducerat försörjningsstöd när lönen utbetalas.
Varje krona man tjänar räknas av och detta säkerhetsställs med inlämning av
bakkontoutdrag varje månad.
Långtidsarbetslösa, framförallt unga och nyanlända, får ytterst sällan möjligheten till
tillsvidareanställning. Efter 1990-talskrisen steg andelen personer med tidsbegränsade
anställningar från 10 procent till 16 procent, mätt som andel av det totala antalet
anställda. På 2000-talet har denna utveckling varit lugnare och andelen har pendlat mellan
15 till 17 procent.2 Statistiken är generell men sanningen är att vissa branscher innehåller
fler tidsbegränsade anställningar än andra, inte minst i branscher där andelen unga och
nyanlända är hög. Om individen är lyckligt lottad erhåller han en behovsanställning. Den
absolut vanligaste anställningsformen är att man arbetar timmar på olika arbetsplatser.
Genomsnittslönen före skatt är ungefär 110-130 kronor per arbetad timme. Efter skatt blir
lönen cirka 100 kronor per arbetad timme. Om en individ erhåller fullt försörjningsstöd
blir ersättningen mellan 8500 och 9500 kronor/månad. Eftersom varje intjänad krona dras
av försörjningsstödet måste individen arbeta 85-95 timmar i månaden om lönen ska
överstiga försörjningsstödet. Kort sagt, individer med fullt försörjningsstöd behöver
arbeta mer en 50 % på heltid om nettolönen ska överstiga det totala försörjningsstödet
under en specifik månad. Men detta innebär också att om man arbetar mindre än 50 % på
heltid kommer den lönen (8500-9500 kr/månaden) inte att överstiga det totala
försörjningsstödet (8500-9500 kronor/månaden), något som kommer att resultera med att
den intjänade lönen kommer att dras från försörjningsstödet.
Ett exempel är Amanda som bor i Huddinge. Hon var varit långtidsarbetslös sedan 2014
och är beviljad fullt försörjningsstöd, nämligen riksnormen 3500 samt hyran 6000
kronor/månaden. I juni 2016 erhöll hon en behovsanställning. Under juli 2016 arbetade
Amanda 43 timmar och fick en nettolön á 4500 kronor. Månaden efter redovisade hon sitt
bankkontoutdrag samt lönespecifikation för respektive handläggare. Under augusti 2016
räknades 4400 kronor av det totala försörjningsstödet som vanligtvis motsvarar 9500
kronor/månaden. Hennes totala månadsinkomst ökade inte trots att hon arbetade 43
timmar i juli 2016. Amanda arbetade på ungefär samma sätt hela hösten men har nu gett
upp. Hon har inte ännu inte fått chansen att arbeta heltid. Hon känner inte att det är värt
2

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Tidsbegransat-anstallda-oroliga-for-ekonomin/
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att pendla och arbeta timmar på olika lager runtom i Stockholm. Hon känner att det är
bättre att inte arbeta alls och leva på försörjningsstöd eftersom hennes insatser inte känns
av i plånboken. Om Amanda skulle få möjligheten att arbeta heltid hade det lönat sig men
idag känner hon att hon att det inte lönar sig att arbeta.
Det nuvarande systemet skapar alltför svaga ekonomiska incitament för att ta sig ur
bidragsberoende, arbetslöshet och utanförskap, något som oftast kommer med psykisk
ohälsa. Trots att ovanstående arbetsplan understryker utgångspunkten att alltid stödja
brukaren i att skapa förutsättningar för egen försörjning, märks detta inte av i alltför
många situationer. Många upplever att det inte lönar sig att arbeta så länge man inte får
möjligheten att arbeta 70 % och uppåt.
Denna motion argumenterar för ett fjärde delmål under det nuvarande övergripande målet
God omsorg för individen, nämligen Goda ekonomiska incitament i syfte att undvika
utanförskap. Delmålet ska skapa goda incitament för att långtidsarbetslösa inte ska fastna
i utanförskap samt att det ska löna sig att arbeta. Förslaget innebär att långtidsarbetslösa3
med beviljat försörjningsstöd skall få möjligheten att behålla intjänad nettolön i sex
månader i syfte att skapa bättre incitament för att individen skall vistas på
arbetsmarknaden i högre utsträckning och därmed bli självförsörjande. Det skall löna sig
att arbeta. Kruxet består av att Huddinge kommuns försörjningsstödsrutiner utgår utifrån
socialtjänstlagen där det tydligt framkommer att lön ska reducera beviljat
försörjningsstöd.
Motionen är riktad till kretsens årstämma och yrkar följande:
1. Att Centerpartiet Huddinge verkar för ett system där de långtidsarbetslösas
försörjningsstöd inte reduceras under en period av 6 konsekutiva
kalendermånader om individen erhåller ett eller flera arbeten med en sammalagd
omfattning upp till 75 %.
2. Att Social och Äldreomsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur ett sådant
system skall utformas.
Kretsstyrelsens svar
Motionären beskriver en situation som tyvärr är vanlig för en grupp av långtidsarbetslösa
på deltid och som gör tappra försök att bli självförsörjande genom att arbeta per timme på
olika håll. Varje ansträngning ”belönas” med att försörjningsstödet räknas ned med i
princip motsvarande belopp som inkomsten ökar. Detta förhållande är givetvis
kontraproduktivt och ger inget incitament till nya ansträngningar. Tvärtom kan det bidra
till passivitet..
Styrelsen tillstyrker motionens båda att-satser.

10. Nytt årligt idrottsevenemang i Huddinge – Victor Chiorean
Översiktsplanen 2030 antogs den 10 juni 2014 i Huddinge kommuns fullmäktige. De tre
övergripande målen är att Huddinge ska bli en av de tre mest populära kommuner att bo i,
att verka i och att besöka.

3

En person som varit arbetslös i mer än ett halvår räknas som långtidsarbetslös.
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Vasaloppsveckan är höjdpunkten i Mora samt andra närliggande kommuner i Dalarna.
Hundratusentals besökare från hela världen lockas till Sälen och Mora samtidigt som hela
evenemanget fungerar som kulturellt kitt. Det är fantastiskt att bevittna
sammanhållningen då Vasaloppsveckan påbörjas. De flesta samhällsgrupperna är
involverade, från skopersonal, till elever och sjukvårdspersonal. Idrott beskrivs ofta som
plattform där olika generationer och kulturer får möjlighet att interagera med en
gemensam vision för att ha roligt och i syfte att förbättra hälsan. Stockholms Stad har
som bekant ett par årliga idrottsevenemang som har kapaciteten att locka många turister
och besökare.
Huddinge kommun saknar storskaliga idrottsevenemang trots att kommunen har mycket
goda förutsättningar för att arrangera det. Det är framförallt de stora skogsområdena och
sjöarna som idag utnyttjas allt för lite för sportsliga idrottsevenemang. Givetvis ska ett
sådant evenemang utgå ifrån de regleringar som råder idag.
Syftet med denna motion är att diskutera och föreslå två nya årliga sportevenemang i
Huddinge med intentionen att stärka kommunens varumärke överlag samt att utveckla
möjligheterna till interaktion och integration mellan olika samhällsgrupper av olika
åldrar. Bieffekterna förväntas vara ökat stöd för Centerpartiet, fler besökare och därmed
större omsättning för våra lokala företag. Min bedömning är att ett sådant förslag skulle
vara mycket välkommet bland våra invånare. En anledning är att
trygghetsundersökningarna tyder på lägre trygghetsindex i tre av kommunens områden
och betonar även ungdomar som en mycket problematisk målgrupp. Ungdomars brist på
aktiviteter lyfts också i Flemingsbergsrapporten från 2015. Samtidigt utgör förslaget en
konstruktiv möjlighet till hållbar samverkan med civila samhället samt möjligheten att
erbjuda stökiga och utsatta ungdomar alternativa levnadsvanor. Ur detta perspektiv kan
ett sådant evenemang bidra till liknande effektmål som Tillsammans för konceptet. I
längden kan detta också stärka partiets ställning i socioekonomiskt- svaga områden i
Huddinge.
Utgångspunkterna för dessa två idrottsevenemang är omfattning och variation. Med detta
menas att ett stort urval sporter skall få möjligheten att arrangera egna tävlingar inom
loppet av några dagar, ungefär som Vasaloppsveckan. Under sommaren/hösten kan
tävlingar där exempelvis löpning, cykling, simning, orientering, triathlon, bollsporter och
kampsporter ingå. Under vinterhalvåret faller valet naturligt på vintersporter såsom
längdskidor, slalom, långfärdsskridskor m.fl.
Motionen är riktad till kretsens årstämma och yrkar följande:
1. Att Centerpartiet Huddinge verkar för ett genomgripande årligt idrottsevenemang
i Huddinge kommun där en rad olika idrottstävlingen får möjligheten att äga rum
samtidigt.
2. Att Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda vilka sporter och aktörer
ska ingå i ett sådant evenemang och vilka områden som skulle kunna användas.
Kretsstyrelsens svar
Motionären åskådliggör och motiverar på ett tydligt sätt idrottens betydelse för
Huddinges ungdomar. Förslaget om ett årligt idrottsevenemang bör prövas. Kultur- och
fritidsnämnden delar varje år ut ett hederspris till en idrottsledare i Huddinge. Ett årligt
idrottsevenemang ger en ytterligare förstärkning av betydelsen av ungdomsinsatser.
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Givetvis innebär ett genomförande av förslaget att nya kostnader uppstår. Därför är det
angeläget att Kultur-och fritidsnämnden i sitt utredningsarbete också utreder kostnaderna
och hur dessa ska finansieras.
Med dessa kompletteringar tillstyrker styrelsen motionens två att-saser.

11. Betydligt fler nybyggnationer på Grantorp 5:1 – Victor Chiorean
I valplattformen 2014 föreslog Centerpartiet i Huddinge starka idéer för bostäder och
stadsplanering. Förslagen är än idag aktuella är miljövänliga och hållbara lösningar.
Förslagen som antogs utgick ifrån idén om fler och högre nybyggnationer i
kollektivtrafiktäta områden exempelvis i bl.a. Flemingsberg. Som bekant är Flemingsberg
ett område som expanderar. Det är framförallt nybyggnationer som kommer att öka
områdets status och trygghet.
Varje år upprättar kommunen en plan för samhällsbyggnadsprojekt, ett samlat underlag
för arbetet med pågående och kommande planerings- och utbyggnadsprojekt de närmaste
tre åren. Projektbeskrivning till förslag för samhällsbyggnadsprojekt 2017-2019 finns i
dagsläget men är ännu inte antagen.
Ett intressant förslag är Grantorp 5:1 (norr om Grantorp), ett projekt initierat av
kommunen. Syfte med just denna planläggning är att möjliggöra utveckling av ett nytt
bostadsområde med ca 2 000 nya bostäder på fastigheten Grantorp 5:1. Inom området ska
även ingå minst en större friliggande förkola, en större skola med tillhörande
idrottsanläggning samt ett nytt lokalt vägnät där Flemingsbergsleden byggs om till
stadsgata. I ett första skede ska ett planprogram tas fram. Exakt avgränsning av
programområdet kommer att studeras närmare. Efter programskedet föreslås området
delas upp i minst två områden för ny detaljplan.
Denna motion syftar att uppmana Centerpartiet i Huddinge att stå bakom en ökning av
projektets omfattning genom att föreslå ett betydligt större antal konventionella bostäder
samt studentbostäder på denna fastighet inom ramarna för Plan för
samhällsbyggnadsprojekt 2017- 2019.
Motionen är riktad till kretsens årstämma och yrkar följande:

1. Att Centerpartiet i Huddinge verkar för att Projektet Grantorp 5:1 i Plan för
samhällsbyggnadsprojekt 2017- 2019 ska möjliggöra utveckling av ett nytt
bostadsområde med betydligt fler bostäder istället för 2000 bostäder som föreslås
i förslaget (KS 2016/2454).
2. Att Centerpartiet i Huddinge verkar för att en andel av dessa ska avse
studentbostäder.
Bilaga
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Kretsstyrelsens svar
Motionären beskriver Centerpartiets politiska inriktning 2014 med att det då fanns starka
idéer för bostäder och samhällsplanering. Styrelsen instämmer i detta och tror på att
arbeta vidare med lokala förslag som konkretiseras för invånarna på olika sätt, i olika
delar av Huddinge kommun. Den här motionen är ett spännande exempel på detta och
skulle säkert kunna utvecklas vidare.
Kommunens planering för fastigheten Grantorp 5:1 (del av) kommer att ta form under
2017 och styrelsen anser att det är för tidigt att slå fast exakt hur många bostäder som kan
inrymmas. Motionären nämner till exempel att både förskola och skola planeras att
inrymmas på fastigheten, och det finns också tankar på grönstråk och sportfält. Självklart
är det dock ett bra läge med tanke på kommande infrastruktursatsningar.
Centerpartiet är positiva till förtätning på platsen och styrelsen håller i grunden med om
att det mycket väl skulle kunna inrymmas fler bostäder än 2000. Att försöka få till
studentbostäder välkomnar vi också. Men osäkerheterna är många, exempelvis behovet
av service av olika typ, gröna värden, mark för företagsetableringar och vägdragning för
Tvärförbindelse Södertörn. Därför är styrelsen inte beredd att tillstyrka vad som skulle
kunna riskera att vara en alltför ensidig satsning på enbart bostäder.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att anse första att-satsen besvarad
Att bifalla andra att-satsen

12. Bygg om och bygg ett nytt Vårby centrum – Victor Chiorean
I Projektbeskrivning till förslag för samhällsbyggnadsprojekt 2017-2019 finns tyvärr inga
förslag på utveckling och ombyggnation av Vårby Centrum som är beläget på
fastigheterna Björkgården 5 (Huge) och Björkgården 3 (Huddinge kommun). En mindre
del av centrumet befinner sig även på fastigheten Bäckgården 8, som ägs av Stockholm
Stad och Balder.
Vårby Gård tillsammans med dess Centrum utgör enligt olika undersökningar en av det
mest otryggaste området i landet. I pilotprojektet som MTR nu driver har fem
tunnelbanestationer och stationsområden undersökts enligt åtta parametrar. Stationerna är:
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Bredäng, Alby, Vårby gård, Fruängen och Norsborg. Trots Vårby Gårds trygghetsindex
finns, så vitt jag vet, inga större planer för en ombyggnation av Vårby Gårds Centrum.
Centerpartiet generellt har en rad olika idéer på hur liknande centra kan bebyggas på
bästa sätt. Motionen syftar att uppmana Centerpartiet i Huddinge att stödja en total
ombyggnation av Vårby Centrum inom ramarna för Samhällsbyggnadsprojektet 20172019.
Motionen är riktad till kretsens årstämma och yrkar följande:
1. Att Centerpartiet i Huddinge verkar för och är initiativtagare till en total
ombyggnation av Vårby Centrum i syfte att bygga ett nytt centrum som ökar
närområdets status och trygghet.
2. Att Centerpartiet i Huddinge verkar för att den gamla fritidsgården i Masmo
öppnar på nytt i syfte att avlasta Vårby Gård.
Kretsstyrelsens svar
Motionären tar upp ett viktigt ämne om ett område som har stora problem både
socioekonomisk och med hög otrygghet. Området är eftersatt och gällande plan för
området antogs 1970. Dock ger beskrivningen av vem som äger lite missvisande bild. Det
låter i beskrivningen som Stockholms stad äger en väldigt liten del, visst den är inte så
stor, men det är den viktigaste delen för att en ombyggnad ska bli av fullt ut. För
Stockholms stad äger marken där centrumbyggnaden står som ägs av Balder. Men med
det sagt så är andemeningen i motionen bra och ska vi öka tryggheten så behövs stora
förändringar göras och en totalt ombyggnad av Vårby Centrum är nog nödvändigt, Balder
har dessutom visat intresse för detta.
Eftersom Huddinge kommun äger en del av marken mellan Centrum och Vårbyhuset och
Huge äger Vårbyhuset) så borde vi från politiks håll också visa intresse för en
ombyggnad av Centrum. Ett sätt för att kunna få till ett bra och tryggt lokalt centrum är
att Huddinge kommun tillsammans med Balder, Stockholm stad och Huge skapar ett nära
samarbete där man tillsammans utvecklar detta nya centrum med delat ansvar.
När det gäller att-sats två som handlar om att den gamla fritidsgården i Masmo bör öppna
på nytt så tycker styrelsen att tanken i sig är god, men utan någon mer information om
varför den stängdes och hur ett öppnade skulle gå till så har styrelsen svårt att behandla
denna att-stats. Vi rekommenderar motionären att återkomma med denna punkt i
samband med att kretsen tar fram en ny valplattform där vi sedan tidigare har med en
punkt om att en ny mötesplats för ungdomar i detta område.
Styrelsen föreslår därför årsmötet
att bifalla första att-satsen
att anse andra att-satsen besvarad

13. Teckna överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan och
utred huruvida elever med särskilt stöd från Huddinge påverkats av kommunens
val att inte anta riktlinjerna – Victor Chiorean
Nedanstående text är sammanfattningen i den kända rapporten ”Förslag till
gemensammatilläggsbelopp för Stockholms länsgymnasieskolor” (Dnr: KSL/12/0094) av
Arne Stade från 2013 och som finns att hitta på nätet.
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KSLs utbildningsberedning beslöt 2012-03-18 att, med utgångspunkt i genomförd
Förstudie, ge kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag till gemensamma tilläggsbelopp
inom gymnasieskolan. Utbildningsberedningen ansåg att det fanns uppenbara fördelar
med en ökad samsyn beträffande kriterier för tilläggsbelopp och ansökningsprocessen för
skolhuvudmännen. Samarbetet i den länsgemensamma gymnasieregionen och även
likvärdigheten för gymnasieeleverna skulle stärkas med ett gemensamt ramverk för
tilläggsbelopp inom gymnasieskolan.
Från en del kommuner har framförts en oro för att antalet ansökningar tenderar att öka
och man ser fram mot gemensamma riktlinjer för länets kommuner. Några
förvaltningschefer och gymnasiechefer har lyft fram att det finns en risk att fokus hamnar
mer på att ansöka om resurser för elever med omfattande behov av särskilt stöd än att
man ute i skolorna ser över arbetssätten i undervisningen. Enligt gällande regelverk ska
tilläggsbelopp lämnas för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd och för
modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet är ett resurstillskott utöver det generella
grundbelopp som skolan får för alla elever på de olika gymnasieprogrammen.
Utredningsarbetet har utgått från förstudien om tilläggsbelopp. Under utredningens gång
har kontakt tagits med gymnasiechefer, handläggare och skolledare för inhämtande av
erfarenheter, uppgifter och synpunkter. Olika modeller för bedömningskriterier och
nivåer för ersättning av insatser har studerats och diskuterats. För att få en djupare och
tydligare bild än vad förstudien gav, kontaktades ett antal av länets kommuner. Dessa
ombads beskriva de faktiska beslut om tilläggsbelopp som fattats föregående läsår. Bl.a.
framkom att variationen på omfattningen av beviljade insatser var mycket stor och att
flest beslut om insats tagits för ungdomar med någon form av neuropsykiatrisk
problematik. Utredningen föreslår länsgemensamma riktlinjer för bedömning av
tilläggsbelopp och ansökningsprocess för elever i behov av extraordinärt stödbehov och
förslag till modell för beräkning av ersättning. Vidare föreslås en gemensam hantering
samt beräkningsgrund av ersättning för modersmålsundervisningen.
Förslag till länsgemensamma tilläggsbelopp handlar om följande. Utredningen föreslog
att skolhuvudmännen för de program som omfattas av samverkansavtalet och gemensam
prislista, med start höstterminen 2013:
-

-

tillämpar gemensamma riktlinjer för bedömning av tilläggsbelopp för
extraordinärt stöd inom gymnasieskolan och den föreslagna modellen för
nivåindelning av stödbehov och ersättningsbelopp
tillämpar den föreslagna beräkningsmodellen och prissättningen av ersättningen
för modersmålsundervisningen.
använder ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) för administration av
ersättningen/ tilläggsbelopp både för extraordinärt stöd och för
modersmålsundervisning.

20 av länets 26 kommuner har beslutat att anta och arbeta efter de nya riktlinjerna. Nacka
har dock förbehåll om undervisningskostnader och ersättning för modersmål. Huddinge,
Haninge, Österåker och Sollentuna har beslutat att inte anta riktlinjerna. Denna motion
syftar att uppmana Centerpartiet i Huddinge att inta en annan position samt att verka för
ett nytt antagande av dessa riktlinjer.
Alltfler barn är i behov av särskilt stöd då de neuropsykiatriska diagnoserna ökar markant
och likaså acceptansen för diagnosernas roll i utbildningsväsendet och lärandet i skolan.
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Det kan handla om dyslexi, ADHD, ADD, Asbergers och autism m.fl. Det är framförallt
pojkar som drabbas och det är också pojkar som får allt sämre resultat i skolan. Att en
elev får ett beviljat tilläggsbelopp av sin hemkommun kan förändra hela hans eller hennes
liv.
Jag vill nu exemplifiera med två konkreta fall från hösten 2016. Båda eleverna kom från
socioekonomiskt svaga miljöer, de hade identiska diagnoser och ungefär samma betyg i
grundskolan. Den ena eleven var folkbokförd i Stockholms kommun och fick ett beviljat
tilläggsbelopp från sin hemkommun medan den andra var folkbokförd i Huddinge
kommun som inte beviljade eleven något tilläggsbelopp. Det som gör fallet ännu mer
intressant är den bedömning av ansökan som skolan skickade till Stockholm respektive
Huddinge. Stockholmselevens beviljade tilläggsbelopp möjliggjorde huvudmannen en
anställning av en ny elevassistent på 80 % och eleven fick därmed en öronmärkt resurs
som hade möjligheten att vara med eleven hela dagen. Elevassistentens avtal innebar per
automatik att resursen användes endast för den elev vars hemkommun beviljat respektive
tilläggsbelopp. Huddingeeleven fick helt enkelt titta på. Elevassistentens betydelse fick
viktiga och tydliga konsekvenser för betygen, lärandet i stort, studiemotivationen, det
psykosociala samspelet och därmed framtidsmöjligheterna.
Det är inte bra om huddingeelever i behov av särskilt stöd får mindre eller inget stöd än
andra barn från andra kommuner med samma behov. Det är inte bra att Huddinge
kommun inte utgår ifrån samma bedömningskriterier och nivåindelning av tilläggsbelopp
som majoriteten av kommunerna i länet. Detta betyder att huddingeelever med behov av
särskilt stöd inte konkurrerar på samma villkor på den fria skolmarknaden.
Vi vet inte i dagsläget huruvida detta beror på att Huddinge inte antagit ovannämnda
riktlinjer men det är värt att utreda. Diskursen tyder dock att Huddinge åsidosätter barn
med särskilt stöd och som ett resultat av detta kan friskolorna göra ett indirekt val att inte
ta emot elever med särskilda behov som är från Huddinge eftersom kommunen kan inte
tillgodose de resurser som krävs.
I valplattformen från 2014 vill man satsa på elever som inte når kunskapskraven, att man
kämpar för att förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen samt att
man måste möta elevens individuella förutsättningar. Motionens förslag är i linje med
detta men det belysta problemet omöjliggör att vi åstadkommer detta.
Centerpartiet i Huddinge uppmanas att härmed inta en annan position gentemot länets
gemensamma riktlinjer samt att verka för ett nytt antagande av dessa riktlinjer i syfte att
inte diskriminera elever som är i behov av särskilt stöd. I dagsläget har Huddingeelever
som är i behov särskilt stöd mindre förutsättningar på den fria skolmarknaden.
Huddingecentern behöver ändra på detta.
Motionen är riktad till kretsens årstämma och yrkar följande:
1. Att Barn och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda huruvida
samtliga elever som ansökt om tilläggsbelopp påverkats under perioden
2014-2016 av att Huddinge kommun inte tecknat de gemensamma
riktlinjerna som diskuterades ovanför
2. Att Centerpartiet i Huddinge härmed intar en annan position gentemot
länets gemensamma riktlinjer samt verkar för ett antagande av dessa
riktlinjer i syfte att garantera likvärdigt stöd för elever folkbokförda i
Huddinge kommun.
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Kretsstyrelsens svar
Barn med funktionsnedsättningar ska ges samma förutsättningar som alla andra barn att
klara skolan. Likaså är det viktigt att stötta de svagaste eleverna så att de når
kunskapsmålen, men också att stimulera och utmana de duktiga eleverna så att de kan
utvecklas och tycker att skolan är meningsfull. Här är kretsstyrelsen och motionären
rörande överens.
Motionären vill att Centerpartiet ska verka för att Huddinge kommun antar Kommunerna
i Stockholms läns (KSL) överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för
gymnasieskolan för barn i behov av särskilt stöd. Kretsstyrelsens dialog med såväl
motionären som med Barn- och ungdomsförvaltningen på Huddinge kommun i frågan har
gett insikten att detta är komplicerat. Både motionären och förvaltningen har uttryckt
farhågor om att det finns skolor som missbrukar det gemensamma systemet med
tilläggsbelopp och sätter i system att söka det så fort eleven har fått en diagnos. Men
medan motionären menar att det trots detta är bättre att vara med än att stå utanför
överenskommelsen, hävdar förvaltningen det motsatta. Förvaltningen framhåller att de
har viljan och resurserna till individuell prövning. De hävdar idag, precis som 2013 när
Gymnasienämnden avslog överenskommelsen, att KSL:s beräkningsmodeller för
tilläggsbelopp inte är tillräckligt tydliga som underlag för en likvärdig bedömning.
Förvaltningen har även vid kontakter med KSL fått uppfattningen att en utvärdering av
denna överenskommelse är i antågande, vilket de och även vi emotser med stort intresse.
Kretsstyrelsen föreslår att Centerpartiet fortsätter att undersöka denna fråga. Den
information som hittills framkommit är inte tillräcklig för att anta motionens två attsatser.
Styrelsen föreslår därför årsmötet:
Att sända motionen till Centerparitet i Huddinges skolgrupp för vidare diskussion.
Att i övrigt anse motionen är besvarad.

14. Spetsutbildningar i grundskolans senare del samt gymnasieskolan – Victor
Chiorean
Specialpedagogisk forskning fokuserar i stor utsträckning på elevens svårigheter i
pedagogiska och didaktiska sammanhang. Det är naturligtvis positivt att skolvärlden har
fått en bättre förståelse för elevens hälsa samt att olika neuropsykiatriska diagnoser
tilldelas kommunala resurser. Men bra skolor tillämpar en specialpedagogik som ser
elever som behöver stöd, både de med sämre förutsättningar men också de med bättre.
Idag är specialpedagogiska handlingsplaner för det mesta formade för att lokalisera så
kallade svaga elever, medan de som anses som starka inte får samma utrymme i det
specialpedagogiska forskningsfältet. Samtidigt hinner eller uppmuntras många skolor i
Huddinge inte att utveckla systematiska handlingsplaner riktade till starka spetselever. En
skola för alla, en av specialpedagogikens mest centrala utgångspunkter, kan dock inte bli
en miljö för alla elever om spetseleverna åsidosätts. En av konsekvenserna av detta är att
spetselevernas utvecklingspotential riskerar att hamna i skymundan. Utifrån en
proximalzonteoretisk synvinkel, alltså den faktiska skillnaden mellan vad en elev kan
göra med professionell hjälp, särskild handledning och öronmärkta insatser och vad den
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kan göra utan hjälp på egen hand är stor när man talar om potentiella spetselever. En
sådan synvinkel är konstruktiv i sammanhanget eftersom forskningen är mycket oense
vad gäller de så kallade spetseleverna. Mycket tyder på att spetselevers prestationer inte
enbart handlar om infödd begåvning utan snarare en kombination mellan skolans och
lärarens pedagogik, miljö, socioekonomisk bakgrund samt särskilda specialpedagogiska
insatser. Samtidigt har det hävdats att konkurrens är något som ständigt underskattats i
utbildningssammanhang samt att konkurrens spelar en mycket viktig roll för att ett barn
ska kunna bli en spetselev.4 Med syfte att utvidga de specialpedagogiska insatserna i
Huddinge kommun samt skapa rätt förutsättningar för spetselever yrkas följande.
1. Att verka för inrättandet av årliga tävlingsplattformer i olika skolämnen för elever
2. Att ge Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag utreda hur sådana tävlingar
skall utformas
Kretsstyrelsens svar
Motionen lyfter en viktig fråga; att även duktiga elever får stimulans och utmanas till
utveckling. En skola för alla ska också vara en skola där man tillgodoser högpresterande
elevers behov. Hur väl detta fungerar idag varierar säkert både mellan och inom
Huddinges gymnasieskolor. Positivt är dock planerna för Huddinges nya gymnasieskola
som med största sannolikhet kommer att etableras mitt i Flemingsbergs campusområde
med anknytning till de lärosäten för högre studier som här finns. Motionären yrkar att
Centerpartiet verkar för inrättandet av årliga tävlingsplattformer i olika skolämnen för
elever och för att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag utreda hur sådana
tävlingar skall utformas. Tävlingar är en bland flera metoder för att öka motivation och
prestation i skolan. Kretsstyrelsen föreslår att Centerpartiet driver på för att säkerställa att
Huddinges gymnasieskolor tillgodoser även högpresterande elevers behov, men samtidigt
ger utrymme för expertisen inom skola och förvaltning att föreslå vilka metoder de vill
arbeta med.
Styrelsen föreslår därför årsmötet:
Att motionen är besvarad.

4

Dr. Verhoeff Tom, Faculty of Mathematics and Computing Science, The Role of Competitions in
Education.
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