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Sammanställning distriktsstyrelsens förslag till beslut
Jobb och företagande
Motion nr 1
Motion ang. Bra stöd till ASF
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla attsats 1
Att
avslå attsats 2
Att
avslå attsats 3
Att
bifalla attsats 4
Att
centerpartiet verkar för en översyn av ersättningsnivåerna för
lönebidragsanställningar
Motion nr 2
Motionen ang. Kollektivavtal som underlag för lag
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Motion nr 3
Motion ang. privatkopiering
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
Motion nr 4
Motion ang. Snabbare högskoleexamen
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Motion nr 5
Motion ang. Ta fram alternativa möjligheter för utbetalning av stöd till lantbruksföretag
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
Motion nr 6
Motion ang. Systembolaget
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Resultat för miljön
Motion nr 7
Motion ang. Användning av petroleumbaserade material i barns utemiljöer
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta,
Att
avslå motionen
Att
centerpartiet verkar för att alternativa material utvecklas för att ersätta
dagens petroleumbaserade produkter
Att
centerpartiet verkar för att minska läckagen av mikroplaster till naturen.
Motion nr 8 och 9
Motionerna ang. ” Elcykelpremie” och ”Cykel ska bli ett eget trafikslag”
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionerna
Motion nr 10
Motion ang. Användning av konstgräsmaterial
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Att
centerpartiet verkar för att alternativa material utvecklas för att ersätta
dagens petroleumbaserade produkter
Att
centerpartiet verkar för att minska läckagen av mikroplaster till naturen.
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Motion nr 11
Motion ang. Placeringsdirektiv för fossilfria investeringar
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Motion nr 12
Motion ang. Artskydd och intrångsersättning
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
Motion nr 13
Motion ang. Enhetlig biljettsystem i Halland
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Motion nr 14
Motion ang. Global och lokal nedskräpning måste brytas
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla intentionen i motionen
Motion nr 15
Motion ang. Återinför skrotningspremier för gamla bilar
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
Motion nr 16
Motion ang. Utvärdering småskalig solelproduktion
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
Levande landsbygd
Motion nr 17
Motion ang. Investering i bostäder
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
Motion nr 18
Motion ang. Använd fiber till Kultur och utbildning i hela Norden
Distriktsstyrelsen föreslå stämman besluta
Att
avslå motionen
Motion nr 19
Motion ang. Bostadsbyggande i hela kommunerna
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Motion nr 20
Motion ang. Landsbygdsskolorna
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionens andra att-sats.
Barn och unga
Motion nr 21
Motion ang. Bättre studie- och yrkesvägledning
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Motion nr 22
Motion ang. Förebygg psykisk ohälsa bland unga genom tydliga arbetstider i skolan och
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mer motion
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen första att-sats
Att
bifalla motionens andra och tredje attsats
Motion nr 23
Motion ang. Legitimation för fritidspedagoger
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Motion nr 24
Motion ang. Betygssystemet i gymnasieskolan
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Motion nr 25
Motion ang. Översyn av läroplanens teoretiska krav
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå den första, andra och fjärde att-satsen
Att
bifalla den tredje att-satsen
Bostadsbyggande
Motion nr 26
Motion ang. Buller
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
Motion nr 27
Motionen ang. Lantmäteriverksamheten
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
Trygghet och välfärd
Motion nr 28
Motionen ang. Peer support och mentorskap
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Motion nr 29
Motion ang. Tobak
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
Motion nr 30
Motion ang. LSS
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
Motion nr 31
Motion ang. Mänskligare asylprocess för ensamkommande barn
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Demokrati och decentralisering
Motion nr 32
Motion ang. Demokratisering och decentraliseringsreform
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
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Motion nr 1
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Bra stöd till ASF (arbetsintegrerade sociala företag)
ASF är en viktig del i svensk arbetsmarknad och näringsliv men saknar idag på många
håll i landet bra villkor för att kunna bedriva sin verksamhet. Det satsas ofta på
kommunala eller regionala servicekontor/tjänster men tyvärr är dessa inte alltid så
anpassade till de behov som företagen har.
Därför yrkar jag
att Centerpartiet aktivt arbetar för ett bättre stödsystem för ASF i hela landet
som möjliggör anpassade stöd både ekonomiskt och personellt utifrån företagens
olika behov och struktur.
att Centerpartiet verkar för ett betydligt högre tak när det gäller lönebidrag. Det borde
vara på 25000kr för att komma i rimlig nivå med dagens löneläge.
att Centerpartiet aktivt arbetar för att det blir enklare för regioner/landsting och
kommuner att köpa tjänster av ASF
att Centerpartiet i Halland verkar för bättre och mer flexibla stödsystem till de ASF som
verkar i Halland utifrån varje företags struktur, storlek och behov.
Lena Carlbom, Falkenberg

Yttrande
Motion ang. Bra stöd till ASF (arbetsintegrerade sociala företag)
Arbetsintegrerande sociala företag fyller en viktig funktion i samhället. Individer som av
olika skäl står långt ifrån samhället inkluderas genom dessa företag i samhällssystemet
och får arbeta utifrån sina förutsättningar. Som motionären påpekar passar inte alltid
samhällets stödsystem och upphandlingar för dessa företag. Lönenivån för lönebidrag
behöver ses över, dock anser styrelsen att vi inte ska sätta någon nivå för vad som är
rimligt.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla attsats 1
Att
avslå attsats 2
Att
avslå attsats 3
Att
bifalla attsats 4
Att
Centerpartiet verkar för en översyn av ersättningsnivåerna för
lönebidragsanställningar

4

Motion nr 2
Till Centerpartiets distrikt- och partistämma
Motion ang. kollektivavtal som underlag för lag
Ungefär 25 % av de privatanställda i Göteborgsområdet arbetar i utlandsägda företag.
Sveriges näringsliv är över lag oerhört internationaliserat och vi är sedan ett par
decennier en del av EU. Svenska företag verkar i många andra länder samtidigt som
företag från allehanda länder köper eller startar verksamhet i vårt land. Många nya
svenskar från olika håll i världen startar bolag och anställer personal. Det innebär en på
många sätt positiv och kreativ utveckling av vårt näringsliv. Trots en alltmer
sammanlänkad värld har vi behållit det svårbegripliga system som vi kallar ”den svenska
modellen” där väldigt stor del av villkoren för de anställda avtalas branschvis och genom
frivilligt slutna kollektivavtal. Branschvisa överenskommelser ger oöverträffat lämpligast
villkor för varje del av näringslivet. Seriösa företag följer naturligtvis branschpraxis, men
just att delar av anställningsvillkoren är en praxis och inte lag kan göra det svårt att för
utländska ägare att förstå varför man ska t ex ge anställda minst den avtalade
minimilönen, följa den maximala övertidsgränsen eller betala in till avtalspensionen. Så
länge det är frivilligt att tillämpa avtalsvillkoren finns en risk att en mindre seriösa
företag helt enkelt väljer att tjäna mer pengar genom att försämra anställningsvillkoren.
I den offentliga sektorn finns risken att mindre seriösa företag i offentliga upphandlingar
lägger anbud baserade på låga kostnader pga bristfälliga anställningsvillkor. Det kan ge
en kortsiktig besparing, men samhälleliga kostnader visar sig senare i notan för
sjukskrivningar och ohållbart låga pensioner. Ställer man med detta i åtanke krav på
kollektivavtal eller hängavtal vid offentliga upphandlingar utesluts istället många mindre
företag utan kollektivavtal som leverantörer.
Yrkar därför att Centerpartiet
 verkar för att en framtida övergång till ”den finska modellen” utreds, där avtalens
överenskomna branschvisa minimivillkor i efterhand lagstadgas för hela
branschen
 verkar för en övergång till ”den finska modellen”
 samverkar med andra partier i denna fråga
Karin Green
Kungsbackabygdens Centerkvinnor
2017-01-15
Yttrande
Motion ang. Kollektivavtal som underlag för lag
Det är riktigt som motionären beskriver att den nuvarande arbetsmarknadspolitiken
behöver ses över för att bättre passa dagens arbetsmarknad. Centerpartiet vill ha
ordning men systemet idag begränsar både arbetstagare och arbetsgivare och ger inte
fler jobb. En utredning är nödvändig och den finska modellen kan vara en del i detta men
vi ska inte låsa oss för en modell innan vi utreder frågan.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
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Motion nr 3
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Privatkopieringsersättningen
Privatkopieringsersättningen, den så kallade kassetbandsersättningen, är en gammal
ersättning som är lagstiftad. Den tillkom för att ersätta upphovsmän för inkomstbortfall
på grund av privatkopiering av musik, film, tv mm.
Tanken är att om ett land tillåter privatkopiering, vilket Sverige gör av musik, skall
musikern få en ersättning för att hens musik nu finns på ett annat medium än originalet.
Tanken är god och uppfyllde säkerligen en funktion när kopiering var ett problem och
musikbranschen hade ekonomiska problem.
Idag tas ersättning ut på i stort sett alla sorters lagringsmedium, på grund av att man
tekniskt möjligt kan lagra musik på dem. Det betyder att ersättningen bland annat tas ut
på cd-skivor, hårddiskar, mobiltelefoner och USB-minnen.
Numera är musikkopieringen nästan obefintlig. De lagliga streamingtjänsterna har mer
eller mindre knäckt den olagliga musikkopieringen som finns, eller rättare sagt fanns.
Enligt Music Sweden minskade kopieringen med 25% mellan 2009 och 2011.
Norska IFPI är en organisation som granskar musikers upphovsrätt. De gjorde en
undersökning 2009 som visade att 80 % av norrmän under 30 år uppgav att de laddade
hem musik från nätet olovligen, men att siffran hade minskat till endast 4 % 2014.
Allt tyder på att kopieringen, både den lagliga och olagliga, håller på att försvinna. Det
gör att argumentet för ersättningen inte längre finns.
2015 ökade musikbranschen med 13 %, alltså tre gånger mer än BNP ökade.
53 % av intäkterna var konsertintäkter, som ökade med 14 %. Det är en unik upplevelse
som man nu har lärt sig att ta betalt för. Strömmande tjänster stod för två miljarder av
branschens nio miljarder i omsättning. Privatkopieringsersättningen uppgick 2015 till 77
378 151 kr alltså 1 % av branschens intäkter. Vilket tydligt visar att branschen klarar sig
själv väldigt bra utan denna ersättning.
Ett USB-minne på 16 GB kostar idag 36 kr exklusive moms, varav 16kr är
privatkopieringsersättning, alltså 44 % av kostnaden.
Att belägga produkter med denna typ av orimliga kostnader är något som försvårar för
tillverkare och försäljare att få sina produkter sålda. Lägre priser innebär att fler
produkter säljs, fler produkter sålda innebär högre lönsamhet vilket leder till fler
arbetstillfällen.
Totalt sett 2015 togs det in 86 168 197 kr i ersättning, varav ca 77 miljoner delades ut i
ersättning. Om dessa 86 miljoner ej tagits ut, hade kunderna, försäljarna och
importörerna delat på dessa pengar och sänkt priserna på produkterna till slutkund.
Jag föreslår Centerpartiets riksstämma föreslås besluta
att
utreda effekterna för samhället av en slopad privatkopieringsersättning
att
arbeta för att ersättningen helt tas bort
Anders Eriksson
Hanhals-Kungsbacka Centeravdelning
Kungsbacka 2016-12-02

Kretsstyrelsen förslag till motionssvar
Motion Angående Privatkopieringsersättningen
Centerpartiets kretsstämma i Kungsbacka
bifaller motionen och
sänder motion tillsammans med kretsstämman yttrande för behandling av
Centerpartiets distrikts- och riksstämma.
Kretsstämman i Kungsbacka beslutade i enlighet med kretsstyrelsens förslag
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Yttrande
Motion ang. Privatkopieringsersättningen
Privatkopieringsersättningen är sprungen ur en annan tid och med helt annorlunda
förutsättningar än vad som gäller idag. Det finns därför anledning att se över och
eventuellt förändra den nuvarande lagstiftningen.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen

Motion nr 4
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. snabbare högskoleexamen
På arbetsmarknaden har vi ett stort antal personer som söker okvalificerade arbeten,
samtidigt som många arbetsgivare söker med ljus och lykta efter kvalificerad personal.
De som söker enklare arbeten är dels äldre med låg utbildning och nyanlända, men också
en hel del ungdomar som lämnat gymnasiet och har för avsikt att läsa vidare om några
år eller har studieuppehåll från högskolan, då de tycker det är roligare jobba och resa i
några år först. De kommer igång med högskolestudier senare än studenter i många
andra länder och får sin examen senare. Det verkar onekligen trevligt, men försämrar
ungdomarnas livsinkomst och därmed pension samt förutsätter ofta att föräldrars
ekonomi ska stötta. Samtidigt försöker Centerpartiet skapa ”enkla jobb” för personer
som verkligen inte har stora chanser på den kvalificerade delen av arbetsmarknaden.
Därför behöver vi inte bara förbättra resultaten i grundskola och gymnasium, utan även
öka motivationen hos unga människor att studera vidare och avsluta högre studier
fortare.
Yrkar därför att Centerpartiet verkar för
-att ungdomar som läser vidare direkt eller inom något år efter gymnasiet uppmuntras
genom extra bonuspoäng i antagningssystemet
-att antagningsgrupperna för ungdomar som söker högre utbildningar direkt eller inom
något år efter gymnasiet utökas
-att de som tar sin examen på utsatt tid får en del av studiemedlen efterskänkta
Karin Green
Kungsbackabygdens Centerkvinnor 2017-02-12
Yttrande
Motion ang. snabbare högskoleexamen
Samhället har under ett antal år gått från en syn på lärande, som något man ägnar sig åt
som barn och ungdom till något som istället pågår genom hela livet. Om man väljer och i
så fall när man väljer att läsa vid universitet eller högskola måste vara ett val som var
och en gör utifrån sina egna förutsättningar och behov. Det är inte alltid bäst att börja
studera direkt efter gymnasiet utan ett år med arbete eller resor kan tvärtom innebära
en större motivation och bättre resultat när man väl sätter igång. Oberoende av när man
väljer att eventuellt studera vidare är det viktigt att man kan söka in med samma
förutsättningar, som alla andra. Det finns därför ingen anledning att införa bonussystem
eller speciella antagningsgrupper för det som fortsätter att läsa direkt efter gymnasiet.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
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Motion nr 5
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Ta fram alternativa möjligheter för utbetalning av stöd till lantbruksföretag.
Jordbruksverket har i två års tid dragits med problem att utföra utbetalningar av de stöd
lantbrukare har sökt och fått beviljade såsom areal, miljö och stöd för djurhållning.
Problem med nya datasystem har varit skälet enligt utsago. Dessa stöd är en del i den
livsmedelspolitik som varit aktuell sedan vårt inträde i EU 1995. Den går ut på att
lantbrukaren kan söka och få stöd per arealenhet brukad åker, per djurenhet för viss
djurhållning osv. eller per miljöskyddsåtgärd m.m. Syftet är att bibehålla åkermark och
produktionskapacitet för framtida behov, men ändå bibehålla en låg kostnad för
produkter från lantbruket för konsumenten. Med andra ord en subvention för att hålla
låga livsmedelspriser. För lantbrukare är detta en del av intäkten, utan den hade priserna
för produktionsvarorna behövt vara betydligt högre för att kunna producera till dagens
metoder överlag.
Jordbruksverket ställer höga krav på lantbrukaren vad gäller punktlighet för
ansökningshandlingar, arealangivelser med två decimaler, kan kräva återbetalning för
felaktigheter som inträffat flera år tidigare, stora krav om de s.k. tvärvillkoren
överskrids.
Jag yrkar för att centerpartiet verkar för att Jordbruksverket tar fram alternativa
metoder, ex. vis regionalt via länsstyrelser kan genomföra utbetalningar av berättigade
stöd, om det normala systemet fallerar. Det är ohållbart att enskilda lantbrukare skall
behöva vänta uppemot två år på berättigad ersättning.
Henrik Arnesson, Vallda Centeravdelning
Kungsbacka 170115
Kretsstyrelsens förslag till motionssvar
Motion angående Ta fram alternativa möjligheter för utbetalning av stöd till
lantbruksföretag
Lantbruksstödet bör kunna hanteras lokalt av Länsstyrelserna. Centerpartiet bör också
föreslå att jordbruksstödet övergår till att hanteras av Landstings/regionerna på samma
sätt som övrigt näringslivsstöd. I övriga delar av Europa hanteras jordbruksstödet oftast
via de folkvalda regionerna. I Sverige har vi valt vägen att gå via myndighetssverige. Det
innebär minimalt inflytande över stödets utformning samt en överbyråkratisering som
saknar motstycke.
Om stödet hanteras av regionerna kan stödet kopplas samman med övrigt
näringslivsstöd och ansökningsprocesserna kan förenklas avsevärt.
Centerpartiets kretsstämma i Kungsbacka
bifaller motionen,
anser att jordbruksstödet bör bli ett ansvar för de folkvalda regionerna och
sänder motion tillsammans med kretsstämman yttrande för behandling av
Centerpartiets distrikts- och riksstämma.
Kretsstämman i Kungsbacka beslutade i enlighet med kretsstyrelsens förslag
Yttrande
Motion ang. ” Ta fram alternativa möjligheter för utbetalning av stöd till lantbruksföretag”
På det sätt som stöden till lantbruksföretagen har hanterats de senaste två åren är helt
orimligt. Det finns all anledning att se över systemen och utreda alternativa möjligheter
för att säkerställa utbetalning inom utlovad tid.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
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Motion nr 6
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Systembolaget
Systembolaget har genom åren varit ett bra monopol som reglerat försäljningen av
alkoholdrycker. Det är idag ett monopol som är satt ur funktion tack vare internet och
handel via EU-länder.
Funktionen bakom monopolet har varit att reglera försäljning, hålla ett bra sortiment
samt minska konsumtionen av alkoholhaltiga drycker. Detta har fungerat förhållandevis
bra genom åren.
Utbudet hos Systembolaget är idag lågt i många konsumenter ögon. Detta på grund av
influenser från andra länder genom handel och resor, samt från mängden företag som
idag vill sälja sina produkter i butik i Sverige, något som de tyvärr inte får.
Utbudet hos Systembolaget är idag ca 2200 produkter totalt sett. Enskilda butiker har
flertalet av dessa produkter, medan majoriteten av butikerna inte är i närheten av detta
antal. Enligt Systembolaget själva är i snitt 15–25 % av produkterna även slutsålda.
När detta tas i relation till att Systembolaget idag har 12 000 artiklar i sitt
beställningsregister, förstår man ganska enkelt att antalet artiklar redan är lågt.
Beställningslistan används ofta som argument till att Systembolaget har ett stort
sortiment. Om Systembolaget själva hade sålt dessa hade sortimentet varit stort. Nu tar
Systembolaget inget ansvar för dessa produkter och är bara en uthämtningscentral
precis som närmaste postombud är för EU-baserade alkoholinköp.
Att säga att beställningslistan är Systembolagets sortiment är lika korrekt som att säga
att alla vinbutikers sortiment på internet är Postens sortiment. Utan ansvar är det inte
butiken/uthämtningsställets sortiment.
Systembolaget har en generellt sett bra kvalitet på sina produkter. Men för den som letar
efter något bra vin som till exempel kostar över 300 kr per flaska, då är det extremt få
butiker som ens har något sådant hemma. Fokus hos Systembolaget är billiga produkter
som de kan sälja stora kvantiteter av.
När det gäller att minska alkoholkonsumtionen har Systembolaget lämnat det ansvaret
för länge sedan genom införandet av så kallade lådviner. Lådviner placeras ofta i
närheten av kassorna med samma anledning som matbutiker placerar godis vid kassan,
nämligen för att öka försäljningen.
Att kvantitet är Systembolagets fokus märks när de 33 första platserna upptas av
lådviner på listan över 2015 års mest sålda rödviner. Nr 34 är första flaskan på listan,
och då är det en flaska som kostar under 100 kr. Plats nr 35 på listan och största antalet
direkt efter är även de lådviner.
Största problemet med Systembolaget är dock dess företagsbegränsande verksamhet.
Idag är det extremt svårt att få in sin produkt i butiken. De 12 000 artiklarna på
beställningslistan är inte i närheten av alla produkter som företag har som de skulle vilja
sälja i butik i Sverige.
Våra små mikrobryggerier får ofta slåss om en plats i butiken när Systembolaget
bestämmer sig för att ta in någon mer produkt. Ofta kan det vara 10–20 små bryggerier
som konkurrerar om att få in sin produkt, får de ej in den måste de sälja till restauranger
istället. Även där är det svårt för dem att synas bland de stora märkena.
Systembolaget är idag inget fungerande monopol. Det har ett litet utbud samt begränsar
företagens möjligheter till försäljning av egentillverkade produkter eller via import från
andra länder.
Jag föreslår Centerpartiets riksstämma besluta
att
Systembolagets monopol tas bort och att privatägda butiker genom ett
licens/tillståndssystem, på samma sätt som när avregleringen av
apoteksmonopolet genomfördes, får möjlighet att sälja alkoholhaltiga
drycker.
Anders Eriksson
Hanhals-Kungsbacka Centeravdelning
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Kungsbacka 2016-12-02
Kretsstyrelsens förslag till motionssvar
Motion Systembolaget
Gårdsförsäljningen i Norge har utökats. Norska producenter fick tidigare ansöka om
licens för att få sälja egna drycker som öl och cider direkt från gården. Licensen gällde
för alkoholdrycker upp till 4,7 procent. I och med den nya lagen som trädde i kraft den
första juli har den norska motsvarigheten till Systembolaget, Vinmonopolet, nu utsatts
för konkurrens. Sverige bör gå samma väg. Många små bryggerier och vinproducenter
har startats i Sverige under senare år. Vidareförädling av lokal produktion, försäljning
direkt på plats ger ytterligare möjligheter till att fördjupa den upplevelseturism som vi
ser växa.
Utvecklingen har sprungit ifrån Systembolagets monopol. Dels är öppettiderna numera
generösare och dels har Systembolaget startat hemleveranser. Det har ändå inte klarat
av att motverka den stora svartförsäljningen som sker av importerad vin och öl.
Det som kvarstår är ett monopol som försvårar för små bryggerier och vinimportörer.
Centerpartiets kretsstämma i Kungsbacka
bifaller motionen och
sänder motion tillsammans med kretsstämman yttrande för behandling av
Centerpartiets distrikts- och riksstämma

Kretsstämman i Kungsbacka beslutade i enlighet med kretsstyrelsens förslag
Yttrande
Motion ang. ”Systembolaget”
Centerpartiet förespråkar en restriktiv alkoholpolitik främst ur folkhälsoperspektiv. Då är
tillgänglighetsbegränsningar ett verkningsfullt sätt. Därför vill Centerpartiet behålla
Systembolagets detaljhandelsmonopol.
Centerpartiet ställer sig positiv till lokala mikrobryggeriers möjligheter till
gårdsförsäljning men tycker inte att det är en utveckling att sälja alkohol i
dagligvarubutiker som är lösningen.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen

Motion nr 7
Till Centerpartiet distrikts- och partistämma
Motion ang. Användning av petroleumbaserade material i barns utemiljöer
Näst efter biltrafiken är konstgräsplaner den stora miljömarodören när det gäller utsläpp
av mikroplaster till våra vatten. Problemet är inte bara plastbitarna i sig, utan de
mikrobitar som bildas vid nednötning. Fåglar och fiskar som silar/äter plastbitar får
magen full av dem och svälter ihjäl. Men man hittar också mikrofragment som tagit sig
ut i blodbanorna och sedan fastnat i organ som levern och där kapslats in.
I barnens utemiljöer på skolor, förskolor, lekplatser, parker, ute-gym m.fl. finns många
petroleumbaserade produkter. Dessa är i många fall direkt skadliga pga. sin toxicitet och
anses farliga att inandas. Till mikropartiklar är det dessutom stor risk att det fastnar
patogena, sjukdomsalstrande, bakterier och parasiter. Detta är verkligheten nu.
NATURVÅRDSVERKET
Vad är mikroplast?
 Plastpartiklar mellan 0,001 och 5 mm
KÄLLA
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Primär mikroplast: tillverkas i liten storlek (används t ex i kosmetika och
rengöringsprodukter)
 Sekundär mikroplast: Bildas genom slitage av större plastföremål och nedbrytning
av plastskräp i miljön.
 ”Partiklar” omfattar fibrer, fragment, flagor m.m.
”Av människan syntetiserade polymerer från petroleum eller petroleumbaserade
biprodukter, inkl. icke syntetiska polymerer (t ex naturgummi, polymermodifierad
bitumen).”
I ett ”grönt Sverige” med en innovativ utveckling inom området för biobaserade
produkter borde det vara lätt att lägga de petrokemiska produkterna på hyllan
till förmån för ”gröna material” som vi dessutom kan odla fram råvarorna till
själva. Men till det krävs politiska vilja.
Yrkande att …
 Som ett led i giftfria miljöer för våra barn skall Centerpartiet aktivt arbeta för ett
förbud för petroleumbaserade produkter som konstgräs och gungställningsmattor
i barnens utemiljöer på skolor, förskolor och parker.
 Centerpartiet aktivt i upphandlingar av lekytor skriver in att biobaserade material
eftersträvas.
-lämnas vidare till distrikt- och riksstämma
Falkenberg 2017-01-31
Agneta Åkerberg och Stig Agnåker
Kretsstämman i Falkenberg beslutade
Att
tillstyrka motionen och skicka den vidare till distrikt- och partistämman

Yttrande
Motion ang. Användning av petroleumbaserade material i barns utemiljöer
Det finns all anledning att följa med i rapporteringen kring miljö- och hälsoproblem
kopplade till syntetiska lekplatsunderlag eller konstgräsplaner. Problematik kan finnas
kopplad till materialen i underlaget/gräset, limningen av desamma eller granulaten, som
används vid konstgräsplaner. Dock finns det en mycket stor efterfrågan på exempelvis
konstgräsplaner och utbyggnaden pågår för fullt runt om i Sverige. Svaret är med andra
ord inte att förbjuda produkterna utan att minska deras miljöbelastning. Det kan t.ex.
handla om att byta ut giftiga limmer, att byta ut gummigranulat mot kokos- eller
korkgranulat, att förhindra avdrift av granulat med hjälp av invallning av planer och silar
i avrinningssystemen, samt att gynna biobaserade material. Centerpartiet bör alltså på
alla plan verka för framtagandet av miljövänliga alternativ och lösningar.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Att
centerpartiet verkar för att alternativa material utvecklas för att ersätta
dagens petroleumbaserade produkter
Att
centerpartiet verkar för att minska läckagen av mikroplaster till naturen.
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Motion nr 8
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Elcykelpremie
Vi tycker att nu är det dags för Centerpartiet att utveckla en elcykelpremie. De motiv
som funnits för införande av premie för elbil är än mer relevanta när det gäller elcykel,
då det får större miljöeffekt och även folkhälsoeffekter om människor cyklar istället för
att åka bil. Syftet är att öka incitamentet för människor att investera i en modern elcykel.
Vi vet att många som köpt en elcykel har låtit bli att investera i en ”andrabil” eller sålt sin
”andrabil”. Cykelresornas avstånd ökar avsevärt med elcykel. Om fler resor sker med
cykel istället för bil minskas miljöpåverkan drastiskt, slitaget på vägar minskar och
behovet av stora dyra infrastruktursatsningar minskar. Vi, som skrivit motionen, är
engagerade i Svenska cykelstäder vilket är ett nätverk som vill öka andelen cykelresor,
göra det enklare, roligare och säkrare att cykla i svenska kommuner
samt höja cyklingens status i det kommunala arbetet såväl som på den nationella
agendan.
Yrkar
Att

Centerpartiet tar fram ett förslag till elcykelpremie

Henrik Oretorp

Anders Samuelsson

Hallands distrikt

Jönköpings distrikt

Motion nr 9
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Cykel ska bli ett eget trafikslag
Trafikverkets vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. För att nå den
visionen är vi övertygade om att andelen cykelresor måste öka i vårt samhälle. En viktig
förutsättning är att det investeras mer i nya cykelbanor på såväl kommunal, regional
som nationell väg. Många kommuner gör nu storsatsningar för att möta den ökade
efterfrågan på säkra cykelvägar i och med att intresset för att cykla ökar mer och mer.
Trafikverket måste också öka investeringstakten i säkra cykelvägar. Anslagen för
cykelinvesteringar går under anslaget väg, vilket gör att cykelinfrastrukturinvesteringar
inte prioriteras i tillräcklig omfattning. Centerpartiet måste här driva på så att ”Cykel” blir
ett eget trafikslag hos Trafikverket med allt vad det innebär utöver särskilda
budgetposter för cykel.
Vi, som skrivit motionen, är engagerade i Svenska cykelstäder vilket är ett nätverk som
har visionen att hälften av alla resor som är kortare än 5 kilometer sker med cykel.
Yrkar
Att
Centerpartiet påverkar regeringen så att ”Cykel” blir ett eget trafikslag hos
Trafikverket.
Att
Centerpartiets nästa skuggbudget har särskilda medel avsatta för
cykelinvesteringar.
Henrik Oretorp

Anders Samuelsson

Hallands distrikt

Jönköpings distrikt
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Yttrande
Motionerna ang. ” Elcykelpremie” och ”Cykel ska bli ett eget trafikslag”
Att på många sätt jämställa cykeln med andra färdmedel och på så sätt stimulera att öka
cykeltransporter är positivt både för folkhälsan och miljön.
Vi ser det som bra förslag att införa en elcykelpremie och om cykeln ses som ett eget
trafikslag kan även investeringar i säkra cykelvägar prioriteras på ett bättre sätt.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionerna

Motion nr 10
Motion ang. Användning av konstgräsmaterial
Näst efter biltrafiken är konstgräsplaner den stora miljömarodören när det gäller utsläpp
av mikroplaster till våra vatten. Det är 10 gånger mer i volym än de mikroplaster som
våra kläder släpper ut, vilket vi pratar mycket om. De ca 70 000 ton granuler som fylls
på varje år i Sverige till våra konstgräsplaner, är material som fastnar i våra kläder och
skor, som sköljs och sopas bort vid snö och regn och som sedan hamnar i våra
vattendrag. Problemet är inte bara plastbitarna i sig, utan de mikrobitar som bildas vid
nednötning. Fåglar och fiskar som silar/äter plastbitar får magen full av dem och svälter
ihjäl. Men man hittar också mikrofragment som tagit sig ut i blodbanorna och sedan
fastnat i organ som levern och där kapslats in. Till mikropartiklar är det dessutom stor
risk att det fastnar patogena, sjukdomsalstrande, bakterier och parasiter.
Detta är verkligheten nu.
NATURVÅRDSVERKET
Vad är mikroplast?
 Plastpartiklar mellan 0,001 och 5 mm
 Primär mikroplast: tillverkas i liten storlek (används t ex i kosmetika och
rengöringsprodukter)
 Sekundär mikroplast: Bildas genom slitage av större plastföremål och nedbrytning
av plastskräp i miljön.
 ”Partiklar” omfattar fibrer, fragment, flagor m.m.
”Av människan syntetiserade polymerer från petroleum eller petroleumbaserade
biprodukter, inkl. icke syntetiska polymerer (t ex naturgummi, polymermodifierad
bitumen).”
KÄLLA

I ett ”grönt Sverige” med en innovativ utveckling inom området för biobaserade
produkter borde det vara lätt att lägga de petrokemiska produkterna på hyllan
till förmån för ”gröna material” som vi dessutom kan odla fram råvarorna till
själva. Men till det krävs politiska vilja.
Yrkande att …
 Centerpartiet skall arbeta för att hindra utbyggnad med konstgräs av denna typen
på lekplatser, parker, bollplaner och i gatumiljöer som rondeller
 Centerpartiet aktivt skall arbeta för att fasa ut dessa petroleumbaserade
konstgräsmaterial och markmaterial där de idag finns anlagda i våra ute miljöer
 Centerpartiet i upphandlingar skriver in att biobaserade marktäckningsmaterial är
eftersträvansvärt
-lämnas vidare till distrikt- och riksstämma
Falkenberg 2017-01-31
Agneta Åkerberg, Stig Agnåker och Sven-Olof Lundin
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Kretsstämman i Falkenbergs beslutade
Att
avslå första att-satsen
Att
tillstyrka andra och tredje att-satsen och vidarebefordra den till distrikt och
partistämman
Yttrande
Motion ang. Användning av konstgräsmaterial
Det finns all anledning att följa med i rapporteringen kring miljö- och hälsoproblem
kopplade till syntetiska lekplatsunderlag eller konstgräsplaner. Problematik kan finnas
kopplad till materialen i underlaget/gräset, limningen av desamma eller granulaten, som
används vid konstgräsplaner. Dock finns det en mycket stor efterfrågan på exempelvis
konstgräsplaner och utbyggnaden pågår för fullt runt om i Sverige. Svaret är med andra
ord inte att förbjuda produkterna utan att minska deras miljöbelastning. Det kan t.ex.
handla om att byta ut giftiga limmer, att byta ut gummigranulat mot kokos- eller
korkgranulat, att förhindra avdrift av granulat med hjälp av invallning av planer och silar
i avrinningssystemen, samt att gynna biobaserade material. Centerpartiet bör alltså på
alla plan verka för framtagandet av miljövänliga alternativ och lösningar.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
Att
centerpartiet verkar för att alternativa material utvecklas för att ersätta
dagens petroleumbaserade produkter
Att
centerpartiet verkar för att minska läckagen av mikroplaster till naturen.

Motion nr 11
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Placeringsdirektiv för fossilfria investeringar
Enligt FN:s Parisaavtal har världens nationer samlats kring ett mål om en planet där
temperaturökningen skall ligga under 2 grader Celsius. Vetenskapen säger att vi inte har
råd att tillföra atmosfären mer än omkring 565 gigaton koldioxid om vi ska ha någon
chans att hålla oss under denna gräns. Vetenskapen visar att även om alla utsläpp
stoppas nu kommer uppvärmningen ändå att fortsätta med ytterligare 0,8 °C. Världens
samlade funna tillgångar av fossila bränslen, som kontrolleras av bolag och av vissa
nationer, motsvarar 2795 gigaton koldioxid, dvs flera gånger mer än vad som skulle ge
en uppvärmning på 2 °C. Utvinning av huvuddelen av dessa tillgångar kan därför aldrig
ske inom ramarna för Parisavtalet. För att inte bidra till fortsatt utvinning av fossila
bränslen bör Sveriges landsting och kommuner besluta att inte investera kapital i
fossilbränslebranschen.
Många landsting och kommuner har inte specifika placeringsdirektiv gällande
fossilinvesteringar. Det är dock principiellt viktigt att kommuner och landsting signalerar
sina hållbara visioner genom åtgärder såsom placeringsdirektiv.
Sådant direktiv kan enkelt formuleras genom korta guidande policytexter såsom:
”Kommunen upphör med nya investeringar (direkta och indirekta, dvs aktier, fonder,
obligationer..) i världens 200 största fossilbolag. Falkenbergs Kommun avyttra alla redan
befintliga investeringar (direkta och indirekta, dvs aktier, fonder, obligationer..) i
världens 200 största fossilbolag”. Vidare guidning och inspiration finns på
Klimatkommunernas hemsida i dokumentet ”Vill ni minska era placeringars
klimatavtryck?” 1
1

http://www.klimatkommunerna.se/PageFiles/5365/Tips%20till%20kommuner,%20regioner
%20och%20landsting%20som%20vill%20minska%20sina%20placeringars%20klimatavtryck.p
df
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Flera kommuner i Sverige har infört ett placeringsdirektiv för fossilfria investeringar. Nya
gröna fonder och obligationer håller avkastningskrav och det kommer förmodligen även
att bli mer och mer riskfyllt att placera kapital i fossilenergi-innehållande finansiella
instrument. Placeringsdirektiv kan dessutom vara en signal till exv. kommuninvånarna
att uppmuntras följa detta exempel.
Jag föreslår att stämman beslutar:
att: Centerpartiet verkar för att Sveriges landsting och kommuner inför uppföljningsbara
placeringsdirektiv för att upphöra att investera medel, direkt eller indirekt, i bolag i
fossilbränslebolag
att: Sveriges landsting och kommuner inom fem år vara fria från investeringar i
fossilbränslebranschen.
David Andersson, ledamot Falkenbergs kretsstyrelse

Yttrande
Motion ang. Placeringsdirektiv för fossilfria investeringar
Vi har gemensamt ett stort ansvar för klimatutvecklingen och det finns all anledning att
tänka efter när det gäller vilka placeringar och investeringar vi gör i kommuner och
landsting.
För centerpartiet är det kommunala/regionala självstyret viktigt och av den anledningen
ser vi det inte som möjligt att lämna sådana direkt även om motionens intentioner är
mycket goda.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
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Motion nr 12
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Artskydd och intrångsersättning
Svenskt skogsbruk är mycket viktigt för svensk industri och export. Skogsbruket i
Sverige, i skog som inte redan är särskilt skyddad, drivs med hög tillväxt och god skötsel
i kombination med stor hänsyn till natur- och kulturvärden. Artrikedom, död ved i
skogsmark och skyddsvärda biotoper är viktiga i skogsbruket. Sverige har oxå en
långtgående lagstiftning bland annat kring artskydd. Det innebär att staten kan förbjuda
en skogsägare att bruka sin skog som man tänkt och man kan förhindras att avverka
skog som är avverkningsklar, med artskyddet som statens argument. Det som är
skyddsvärt har i många fall uppkommit genom förnuftigt och ansvarsfullt brukande av
skogen under flera generationer. För en skogsägare är det på många vis en glädje att ha
ovanliga arter i sin skog. Dessvärre innebär dagens lagstiftning kring artskyddet att det
är den enskilde skogsägaren som drabbas ekonomiskt om staten förhindrar brukandet av
skogen. Ska lagen om artskydd accepteras och verkligen kunna skydda det som är
skyddsvärt, måste staten ersätta skogsägaren för intrånget. Intrångsersättning används
redan vid andra former av skydd i skog och mark och är en fungerande metod. Den
enskilde skogsägaren ska inte behöva uppleva en ekonomisk risk för att man har
skyddsvärda arter på eller i anslutning till sin fastighet. Det ansvaret måste staten ta.
Jag föreslår
Att Centerpartiet verkar för en lagändring kring artskyddet så att markägare har rätt till
intrångsersättning när staten åberopar artskydd.
Skällinge 2017-02-17
Stefan Bengtsson

Yttrande
Motion ang. Artskydd och intrångsersättning
Motionären tar upp ett viktigt ämne för Sveriges markägare. Det är orimligt att man inte
får någon ersättning om marken inte får brukas. Detta styrks ytterligare av ett nyligen
vunnet mål i mark- och miljööverdomstolen konstaterar i en dom att
artskyddsförordningen inte ska tillämpas så att markanvändning försvåras och att
skogsbruk stoppas. Domen talar för att markägare som hindras bruka sin mark får rätt
till ersättning.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
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Motion nr 13
Till Centerpartiets krets-, distrikt- och partistämman
MOTION ANG. ENHETLIGT BILJETTSYSTEM I HALLAND
De politiska partierna är överens om att resandet ska övergå till ett större kollektivt
åkande med fler nöjda och nya kunder. Idag har Hallandstrafiken en marknadsandel på
14 % och nöjda kunder är ca 70 %. Nöjda invånare däremot är ca 50 %. E n förklaring
kan vara att vi har ett för invecklat biljettsystem? Biljettpriset subventioneras med ca 50
% av skattemedel och grundar sig på ett zonsystem. I Falkenbergs kommun finns 7 olika
pris zoner och totalt i regionen 19 zoner. Det är bara ett proffs som kan räkna ut
biljettpriset och vi kunder orkar inte själva sätta sig in i systemet.
Det är alltså dags att införa ett enklare biljettsystem i samband med nuvarande Cubic
biljetten ersätts med början av år 2019. För att få en taxa som grundar sig i en
kommuntaxa, alltså samma pris var du än bor i kommunen, lämnar jag följande förslag.
LITEN BILJETT. En kommun är en zon med samma pris
MELLAN BILJETT. Innefattar resa mellan 2 kommuner
STOR BILJETT. Innefattar hela Halland. Alltså resa mellan tre kommuner och uppåt
Förslaget skapar således endast 3 zoner i Halland. Prisnivån kan komma att ge en högre
kostnad för de som åker inom 1 zon idag. Hallandstrafiken AB måste få in ca 150-200
miljoner för att säkra budgetar med nuvarande subventionering. Summan måste täckas
av en högre zontaxa + ev. ytterligare subventionering via kommuner eller regionen.
Vi upplever en del utspel om fria resor för olika grupper t ex pensionärer. Jag tar som
exempel att Halmstad betalar 12 miljoner för sitt tillköp. Samtidigt är det småorter och
platser som inte nås av en busslinje i vår långsmala region. Fördelen med förslaget är att
det blir samma pris för en medborgare från Älvsered som en från Glommen att ta bussen
någonstans. En enkel och enhetlig zontaxa skulle ge ett ökat resande till nytta för miljön
och kanske på sikt ge ett större tryck på befintliga turer. Men det viktiga är att partiet är
enigt om tagen i regionen och de sex kommunerna.
Jag yrkar att
-

Stämman antar förslaget om 3 zoner som arbetsmodell vid utformningen av nytt
biljettsystem
Centerpartiet i regionen och i övriga kretsar utser en grupp som lägger fram ett
förslag med detta enklare zonsystem som grund.
Att gruppen lägger ett förslag om de ekonomiska konsekvenserna för region och
kommuner senast den 31 juni 2017.

Ingemar Johansson
Okome den 6 december 2016
Kretsstyrelsens yttrande
MOTION OM ENHETLIGT BILJETTSYSTEM i Halland
Dagens taxesystem i Hallandstrafiken är komplicerat och svårt att förklara. Många zoner
ger priseffekter som inte upplevs som rimliga.
Målet måste vara att nå ett system som är enkelt och som stimulerar till ökat kollektivt
resande i hela området.
Att utforma detaljerna och beskriva konsekvenserna bör däremot utföras av
Hallandstrafiken för att fungera som underlag för eventuella politiska beslut.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
Att
Centerpartiet i Falkenberg arbetar för ett enklare taxesystem införs i
Hallandstrafiken

Kretsstämman beslöt
Att
tillstyrka motionen i sin helhet och vidarebefordra den till distriktsstämman
Yttrande
Motion ang. Enhetligt biljettsystem i Halland
God intention i motionen och att taxesystemet behöver förenklas är självklart. Det finns
idag en rad oförklarliga skillnader avseende kostnad per reslängd av dagens zonsystem.
Distriktsstyrelsen anser att ett större grepp behöver tas i frågan för att modernisera hela
systemet och att det behöver utvecklas en rad olika funktioner som underlättar för
kunden att välja rätt färdslag till rätt resa.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen

Motion nr 14
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Global och lokal nedskräpning måste brytas
Motion till Centerpartiets i Laholm kretsstämma, med förhoppning om tillstyrkan och
vidarebefordran till Centerpartiet.
Både den globala och lokala nedskräpningen till lands och till sjöss måste brytas!
Jag frågar mig varför i stort sett varje produkt som skall transporteras, flyttas, säljas,
köpas eller bara bäras måste inneslutas i plast ofta krymplast, nästan omöjligt att öppna.
Inplastad mat är ofta förfärligt, små skruvar i byggshoppen är sanslöst, många tidskrifter
är plastade fastän det går lika bra att skicka utan, listan kan göras hur lång som helst.
Förmodligen har det funnits skäl till varje inneslutning, tekniken fixar de mest
avancerade förpackningar.
Facit av denna s.k. utveckling har blivit ett gissel som ökar avfallsmängden och därmed
negativ påverkan på vår miljö.
Jag föreslår:
att Centern tar initiativ för att bryta trenden som leder mot ett inplastat samhälle samt
går före med förslag om åtgärder för en succesiv minskning av plasten som inte
oundgängligen behövs.
Gunnar Gullander, Söderläget, Lilla Tjärby,
Laholm 2017 01 30
Yttrande
Motion ang. Global och lokal nedskräpning måste brytas
Centerpartiet har en lång tradition att vara föregångare i miljöarbetet. Vi har skrivit den
första miljömotionen i riksdagen, infört producentansvaret och gjort fossilfri energi
konkurrenskraftig. Oljebaserad plast måste fasas bort från vår jord och ersättas av ett
miljövänligt material.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla intentionen i motionen.
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Motion nr15
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Återinför skrotningspremien för gamla bilar
Det händer nu väldigt snabbt mycket på bilmarknaden. Nya bilar har helt annan
bränsleförbrukning och lägre utsläpp än de som bara är några år gamla och allt fler bilar
drivs helt på förnybar energi. Då är det viktigt att få omsättning i bilparken i landet, så
att de gamla, miljömässigt sämre bilarna i tas ur bruk så fort som möjligt. Ett snabbt sätt
att få detta till stånd och dessutom undvika att bilar ställs att rosta i naturen är att ånyo
erbjuda en skrotningspremie för äldre bilar. År 2007 togs som bekant dåvarande
skrotningspremien bort.
Yrkar därför att Centerpartiet verkar för
-

att en skrotningspremie åter införs för gamla bilar

Karin Green
Kungsbackabygdens Centerkvinnor
2017-01-15

Kretsstyrelsens förslag till motionssvar
Motion Skrotningspremie
Centerpartiets kretsstämma i Kungsbacka
-

bifaller motionen och
sänder motion tillsammans med kretsstämman yttrande för behandling at
Centerpartiets distrikts- och riksstämma

Yttrande
Motion ang. Återinför skrotningspremien för gamla bilar
Dagens hantering av övergivna bilar där ägaren inte går att hitta kostar stat och
kommun stora summor varje år och innebär dessutom stora problem för markägaren.
Därför ställer distriktstyrelsen sig bakom att Centerpartiet bör utreda ett
ersättningssystem för hur ett omhändertagande av uttjänta fordon skulle kunna utformas
och finansieras så att det inte belastar kommuner och staten. Detta med huvudinriktning
för att minska dumpning och illegal skrotning av bilar och andra fordon i naturen.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
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Motion nr 16
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Utvärdering småskalig solelsproduktion
Nya skatteregler har komplicerat microproduktion av solel, Även om kravet på skyldighet
att deklarera moms är slopat, detta krav saknade som många påpekat all logisk grund.
Tyvärr blev inte det enkla systemet med kvittning av producerad och såld el mot inköpt
sådan resultatet av långdragna utredningar eftersom Sverige i vanlig ordning skulle
”uppfinna Hjulet”. Den nya byråkratin är hart när obegriplig att sätta sig in i och
förmodligen avskräckande för många av dem som funderar på att bidra till vår framtida
fossiloberoende framtid.

Jag föreslår att Centern initierar utvärdering av nuvarande regelverk för småskalig
solelproduktion samt arbetar för förenklingar som gynnar och stimulerar till fler
framtidsinvesteringar.

Gunnar Gullander, Lilla Tjärby 20170130

Yttrande
Motion ang. ”Utvärdering småskalig solelsproduktion”
Det är bara att hålla med motionären att skattereglerna runt småskalig solelsproduktion
är snårig och otydlig. Det finns all anledning för Centerpartiet att jobba för att förenkla
och förtydliga dessa regler.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen
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Motion nr 17
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Investering i bostäder
Centerpartiet vill utveckla hela landet. En förutsättning för det är att nyproduktion av
bostäder kan ske i hela landet. Vi ser dock att det är svårt att få till i många orter
runtomkring i Sverige trots att det finns en stor efterfrågan på nya bostäder. Det är till
och med så att en ort bara fem kilometer ifrån en stark tillväxtort kan ha problem. Trots
att det finns en lång kö till befintliga flerfamiljshus. Trots att en nybyggnation, som byggt
mha dubbel markanvisning, kan ha skett bara för ett par månader sedan och där allt var
uthyrt innan första spadtaget togs. Oftast är det av två anledningar som det inte går. En
anledning är bankernas oskäligt höga krav på egeninsats, som många ggr kan vara
dubbelt så hög som inne i en stad. En annan anledning är revisorernas krav på direkt
nedskrivning av investeringar när allmännyttiga bolag producerar hyresbostäder, vilket
påverkar bolagets balansräkning.
Yrkar
Att
Centerpartiet tar fram ett förslag som ger likvärdiga förutsättningar för
produktion av bostäder utanför centralorten, som i centralorten.
Henrik Oretorp
Hallands distrikt

Yttrande
Motion ang. Investering i bostäder
Det är önskvärt med en jämnare fördelning av bostadsbyggandet över landet. Med den
kolossala bostadsbrist som råder väljer många byggföretag och kapital i första hand de
platser där de får snabbast och mest avkastning, utan att ta risker. Det behövs en
politisk vilja kommunalt, men det behövs också statliga styrmedel, med regeländringar,
som underlättar investeringar på s.k. svaga marknader.

Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att
bifalla motionen
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Motion nr 18
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Använd fibern till Kultur och utbildning i hela Norden
Kultur, utbildning och samhällstjänster ska vara tillgängliga i hela landet – med hjälp av
ett uppkopplat fibernät med tvåvägs bildkommunikation kan personer - små och stora
grupper - samarbeta, dela upplevelser och få tillgång till evenemang som sker i realtid
från hela landet, norden och ibland också övriga Europa. Evenemangen ska kunna
upplevas i bygdegårdar, skolor och andra lokaler. Nätet ska baseras på oanvänd fiber och
optisk kapacitet i existerande fibersystem och bör kunna skapas med resurser som ägs
av det allmänna eller engagerade operatörer.
Därför yrkar jag att Centerpartiet driver frågorna
- att det skapas ett digitalt kulturnät som omfattar svensk och när möjligt även nordisk
landsbygd och stad
- att arrangörer av kulturevenemang uppmanas att göra dessa tillgängliga i hela
kulturnätet
- att kulturevenemang kan förmedlas i nätet utan fasta kostnader
- att ett fungerande kulturnät också kan användas för utbildning och annan
samhällsnytta
att motionen vidarebefordras till Centerpartiets partistämma
Lena Carlbom
Falkenberg 17 02 09

Yttrande
Motion ang. Använd fibern till Kultur och utbildning i hela Norden
När idéerna om gratis kulturdatanät och s.k. digitala hus dök upp för 10-15 år sedan, så
var tillgången till bredband betydligt sämre än idag. Även om det är långt kvar till ett
heltäckande bredbandsnät, så måste prioriteringen vara att alla hushåll i Sverige får
tillgång till eget bredband. Under denna tid har även digitala realtidssändningar av
kulturevenemang från världens alla hörn på exempelvis lokala biografer blivit allt mer
vanligt. Det finns anledning för staten att stödja den generella bredbandsutbyggnaden
tills samtliga hushåll i Sverige har tillgång till bredband. Däremot finns det ingen
anledning att skapa system med ”gratis fiber” för kulturevenemang. Det kan skötas
antingen av kommersiella, ideella eller kommunala intressen.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
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Motion nr 19
Till Centerpartiets distrikts- och partistämma
Motion ang. Bostadsbyggande i hela kommunerna
De allmännyttiga bostads bolagens största uppgift är att det ska byggas i hela
kommuner.
Trycket på dessa bolag är stort, bl a på grund av ökande befolkning, ungdomar som
saknar lägenhet och ändringar av befolkningsstrukturen. På 2010-talet har vi dessutom
haft perioder där det byggts väldigt lite.
Rent samhällsekonomiskt är det bästa att landet, det vill säga HELA landet växer. Det är
viktigt att det finns boende både i staden och på landsbygden. Detta för att nyttja bådas
resurser optimalt, och ta till vara på de specifika resurser som landsbygden står för, bl.
a. energin, livsmedelsproduktion, förädling av virket och för turismupplevelser.
Jag yrkar att...
- Centerpartiet ska arbeta för att det skall tas fram ett nationellt fördelningstal mellan
byggnation på landsbygd respektive stad. Vilkets syfte är att sätta landsbygdens
möjligheter och utmaningar i fokus. Samt därmed skapa möjligheter att öka
byggnationen på landsbygden.
- lämnas vidare till krets- distrikt- och partisstämma
Centerpartiet Falkenberg
Anette Ivarsson
Krogsered den 30 januari 2017
Kretsstämman i Falkenberg beslutade
Att
bifalla motionen
Att
vidarebefordra motionen till distrikt- och partistämman

Yttrande
Motion ang. Bostadsbyggande i hela kommunerna
Det är en mycket angelägen frågeställning motionären tar upp. Nybyggnation är A och O
för att skapa utveckling, tillväxt och efterfrågan på kommunal och kommersiell service i
hela landet. Det är viktigt att förutsättningar ges och skapas såväl i centralorterna såsom
i mindre tätorter och landsbygd. En frågeställning Centerpartiet måste ha ett svar på,
men lösningen som motionären presenterar bedömer distriktsstyrelsen inte rimma med
tanken om det kommunala självstyret.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
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Motion nr 20
Till Centerpartiets distrikts- och partistämma
Motion ang. Landsbygdsskolorna
Centerpartiets inställning är att Landsbygdsskolor är viktiga och ska värnas.
Urbaniseringen är stark i världen och har visat sig gå väldigt fort i Sverige. Detta är inte
alltid frivilligt. Undersökningar visar att allt fler önskar sig ut på landsbygden för en
lugnare, mindre stressande livsstil. Flyktingar söker skydd i Sverige. Sverige och inte
minst landsbygden behöver sina människor. För att landsbygden ska attrahera, nya som
gamla medborgare, är en fungerande infrastruktur nödvändig. Det behöver byggas fler
bostäder liksom en fungerande service, som skolor, kommunikation och bredband.
Detta gör att samhället befinner sig i ett läge där Centerns idéer om att ”hela landet ska
leva” verkligen kan göra skillnad.
Konsekvenserna för en bygd kan bli stora om skolan läggs ned. Samhörighet, relationer
och engagemang bryts upp och bygdens utveckling hämmas.
Lösningar finns för att behålla och utveckla kvaliteten i skolan, såväl på landsbygden som
i större tätorter. Riksdagen öppnar för ny IT teknik där lektioner på distans blir tillåtet,
vilket underlättar behörighetskravet för lärare i små skolor. Kommuner som hänvisat
nyanlända till mindre skolor och till skolor på landsbygden har goda erfarenheter av
snabbare språkutveckling och därmed snabbare integrering i samhället. En utvecklad
kollektivtrafik med flexibla lösningar för skolbussar underlättar för föräldrar att välja
skola åt sina barn.
Avdelningen ser med oro på hur förutsättningarna för god och utvecklande service
försämras gradvis. Nya villkor och trösklar motverkar möjligheten för att upprätthålla
goda levnadsvillkor på landsbygden. Genom denna motion vill avdelningen hejda och
vända på denna utvecklingen.
Därför yrkar vi att …
 Centerpartiet I Falkenberg ska arbeta för att landsbygdsskolorna ska ges
förutsättningar att utvecklas och att små skolor ska ses som en resurs och ett
alternativ i kommunens utbud av skola samt klart uttala att systemet med F-6
skola är norm.
– lämnas vidare till kretsens årsstämma


Centerpartiet ska arbeta för att IT-teknik, i högre utsträckning, ska få användas
för att utveckla möjligheten till distansundervisningen så att små skolor kan finnas
i hela Sverige.
-lämnas vidare till krets-, distrikt- och riksstämma

Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning.
Årsmöte, Årstad den 23 januari 2017
Kretsstyrelsens yttrande
Motion angående Landsbygdsskolorna
En väl fungerande skola med god tillgänglighet och kvalitet för alla kommunens barn är
Falkenbergscenterns ledstjärna. Ett viktigt led i detta är att anpassa stadieindelning till
de styrdokument som beslutas i riksdagen. Med förskoleklass som en del av grundskolan
och andra förändringar som skett sedan stadieindelningen förändrades senast är det nu
dags för att justera organisationen igen. F-6 eller F-9 kommer att bli de normerande
formerna för våra skolor.
Styrelsen föreslår stämman besluta
Att

Centerpartiet ska arbeta för att regelverket för distansundervisning ändras
så att små skolor med hjälp av IT-tekniken kan finnas i hela Sverige.
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Kretsstämman i Falkenberg beslutade
Att
stämman godkände styrelsens förslag till beslut och vidarebefordra
motionen till distrikt- och partistämma
Yttrande
Motion angående Landsbygdsskolorna
Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för skolor i alla delar av landet, såväl i stad
som på landsbygd. Att mer aktivt använda sig av IT kan vara en väg att gå.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionens andra att-sats.

Motion nr 21
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Bättre studie- och yrkesvägledning
På dagens arbetsmarknad finns ett stort antal människor som söker arbete, samtidigt
som ett stort antal arbetsgivare har problem att hitta rätt arbetskraft. Matchingen på
arbetsmarkaden är i olag. I Sverige finns över 8000 olika yrkeskoder. Elever i högstadiet,
som snart skall välja gymnasie-utbildning, känner i regel till bara ungefär 25 av dem.
Vilka yrken som har goda framtidsutsikter eller ej också av betydelse vid gymnasievalet,
men sannolikt lika okänt. Kunskaperna hos nyanlända är sannolikt än sämre. Sveriges
elever gör fortfarande oerhört traditionella val till först gymnasiet och sedan framtida
yrke och karriär. Utan en proffsig studie- och yrkesvägledning är föräldrar och andra i
den närmaste omgivningen förebilder och ungdomarna får inte den helhetsbild av
möjligheter som de behöver för att kunna göra välinformerade gymnasieval och därmed
yrkesval med dagens förutsättningar.

Yrkar därför att Centerpartiet verkar för
-

att studie- och yrkesvägledningen i högstadiet förbättras
att studie- och yrkesvägledningen i gymnasiet förbättras
att nyanlända i högstadieåldern får särskilt anpassad information om sina framtida
studie- och yrkesmöjligheter

Karin Green
Kungsbackabygdens Centerkvinnor
2017-01-15
Kretsstyrelsens förslag till motionssvar
Motion Bättre studie-och yrkesvägledning
Centerpartiets kretsstämma i Kungsbacka
-

bifaller motionen och
sänder motion tillsammans med kretsstämman yttrande för behandling av
Centerpartiets distrikts- och riksstämma.
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Kretsstämman i Kungsbacka beslutade i enlighet med kretsstyrelsens förslag
Yttrande
Motion ang. bättre studie- och yrkesvägledning

Att bli studie- och yrkesvägledare kräver idag en treårig akademisk utbildning, vilket
innebär att man är väl rustad för sitt arbete när man är färdig. De förutsättningar man
får för att genomföra sitt arbete bestäms sedan av rektorn på den enskilda skolan, men
den viktigaste uppgiften är att lotsa unga människor vidare från högstadiet till rätt
gymnasieprogram och ifrån gymnasiet till rätt högskola eller yrkesbana. Dock fungerar
studie- och yrkesvägledarna enbart som lotsar och det är alltid ungdomarna själva som
äger att göra sina egna val. Även ungdomarnas föräldrar har naturligtvis ett stort ansvar
i att lotsa sina barn rätt i livet. Att ungdomar inte känner till alla olika yrkeskategorier
eller att de inte alltid gör de val, som arbetsmarknaden önskar, innebär inte att det finns
något generellt fel i studie- och yrkesvägledningen.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen

Motion nr 22
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Förebygg psykisk ohälsa bland unga genom tydliga arbetstider i skolan och
mer motion
Det är viktigt att det pedagogiska arbetet i skolan i huvudsak klaras av på skoltid,
inklusive fritidstid, med stöd av pedagoger. Det innebär att skolan erbjuder eleverna tid
för instudering (som att läsa och räkna matte) och läxläsning med tillgång till pedagog.
Dels är det en fråga om att minska psykisk ohälsa hos unga orsakad av stress, genom att
begränsa barnens arbetstid, till dagtid i skolan, och inte öka stressen genom att lägga på
hemarbete flera kvällar i veckan, på ett sätt som inte skulle accepteras för vuxna.
Dels handlar det om att förutsättningarna för att klara av att göra skolarbete i hemmet
ser väldigt olika ut för eleverna, med t ex trångboddhet, och varierande förutsättningar
för föräldrarna att hjälpa till.
Ett fokus på daglig rörelse, som dans och extra idrott i skolan hjälper också till att
förebygga psykisk ohälsa och koncentrationssvårigheter. Att stillasittande behöver varvas
med rörelse dagligen, är både en rättvisefråga och en hälsofråga. Dels handlar det om
att ge alla barn möjlighet att komma till sin rätt, och dels handlar det om att ge alla barn
en god fysisk grund som kan bära genom livet.
Yrkar därför att Centerpartiet verkar för:
Att alla skolor ska erbjuda läxläsning
Att alla skolor dagligen ska erbjuda rörelse och extra idrott i fritidsverksamheten för de
yngre eleverna
Att alla skolor dagligen ska erbjuda rörelse och extra idrott utöver idrottslektionerna för
de äldre eleverna
Skolpolitiker för Centerpartiet i Kungsbacka
Karin Green Maria Valeberg Annika Hedman

Love Barkman
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2017-01-15
Kretsstyrelsens förslag till motionssvar
Motion Psykisk ohälsa bland unga genom tydliga arbetstider i skolan och mer
motion
Centerpartiets kretsstämma i Kungsbacka
Att-satserna kompletteras och ska i sin helhet vara:
bifaller motionen
uppdrar åt kommunfullmäktigegruppen att lägga motion
behandling av Centerpartiets distrikts- och partistämma
Kretsstämman i Kungsbacka beslutade i enlighet med kretsstyrelsens förslag

Yttrande
Motion ang. ”Förebygg psykisk ohälsa bland unga genom tydliga arbetstider i skolan och
mer motion”
Den negativa resultatutvecklingen under de senaste decennierna i svensk skola är
knappast kopplad till att kraven i skolan är för höga. Dock måste det vara upp till varje
skola och varje lärare att avgöra huruvida man vill använda sig av läxor och i vilken
omfattning. Många skolor erbjuder redan idag hjälp med läxläsning efter ordinarie skoltid
och detta är naturligtvis positivt, men en fråga för varje skola att själv besluta om. Att
röra på sig och vara fysiskt aktiv är något som underlättar inlärningen varför det finns
anledning att utöka dessa möjligheter precis som motionärerna föreslår.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionens första att-sats
Att
bifalla motionens andra och tredje att-sats.
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Motion nr 23
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Legitimation för fritidspedagoger
För några år sedan uppgraderades läraryrket med en legitimation för att stryka under
betydelsen en fullständig pedagogisk utbildning och det stora ansvar för elevers väl och
ve som yrket innebär. Legitimationen omfattade dock inte fritidspedagoger, vilka har
ansvar för de yngre eleverna stor del av dagen. Det var enligt min mening ologiskt. De
första skolåren har eleverna mycket kontakt med denna yrkesgrupp som arbetar mycket
nära lärarna, så för dessa elever är också kompetenta och väl fungerande
fritidspedagoger mycket viktigt.
Yrkar därför att Centerpartier verkar för
att fritidspedagoger med komplett utbildning får en legitimation på samma sätt som
lärare
Karin Green
Kungsbackabygdens Centerkvinnor
2017-01-21
Kretsstyrelsens förslag till motionssvar
Motion ang. legitimation för fritidspedagoger.
Legitimationen är ett uttryck för att en yrkesutövare står under samhällets tillsyn och har
godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. En legitimation
innebär att den ska förvärvas genom utbildning och att den kan dras tillbaka av ansvarig
myndighet. Legitimation har före 2012 varit förbehållet yrken inom hälso- och
sjukvården samt djursjukvården. I och med att lärarlegitimationen infördes fick
skolverket ansvaret för att utfärda legitimationer. Det finns fler lärarutbildningar som inte
omfattas av legitimation. Det finns ingen anledning att utöka legitimationen att omfatta
fler yrkesgrupper.
Centerpartiets kretsstämma i Kungsbacka
-

avslår motionen och
sänder motion tillsammans med kretsstämman yttrande för behandling av
Centerpartiets distrikts- och riksstämma

Kretsstämman i Kungsbacka beslutade i enlighet med kretsstyrelsens förslag
Yttrande
Motion ang. Legitimation för fritidspedagoger.
Legitimationskravet inom förskolan och skolan är kopplat till undervisning i olika ämnen
och kurser, varför det är förbehållet förskollärare och lärare. Till legitimationen finns
också kopplat ett myndighetsansvar i form av att göra bedömningar kopplat till
kunskapskraven i ämnen och kurser, vilket tar sig uttryck i regelrätta betyg från och med
årskurs sex. Dock kan man redan idag som fritidspedagog ansöka om förskollärar- eller
lärarlegitimation i sådana ämnen, som ingått i fritidspedagogexamen och där man har en
tillräcklig erfarenhet. Legitimationskravet bör även framöver vara kopplat till
undervisning i ämnen och kurser inom förskola och skola, varför det inte finns anledning
att utöka det till att gälla även för fritidspedagoger.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen
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Motion nr 24
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Betygssystemet i gymnasieskolan
Nuvarande kursbetyg i gymnasiet gör sannolikt att en del elever ger upp redan efter
ettan. När varje enstaka kurs’ betyg följer med till slutbetyget inser eleverna tidigt att
det är kört att komma in på vissa utbildningar. Ett par låga betyg vid gymnasiestarten
drar ner hela slutbetyget. Det gör gymnasietiden oerhört stressande. Med ämnesbetyg,
där endast den högsta kursen står med i slutbetyget, har eleven chans att jobba upp sina
betyg ända till trean. Sådana betyg visar mer sannolikt elevens progression och gynnar
den som håller i och inte ger upp utan fortsätter lära.
Yrkar därför att Centerpartiet verkar för
att gymnasiets kursbetyg ersätts med ämnesbetyg
att detta sker så snabbt som möjligt
Skolpolitiker för Centerpartiet i Kungsbacka
Karin Green Annika Hedman Maria Valeberg

Love Barkman

2017-01-15
Kretsstyrelsens förslag till motionssvar
Motion Angående betygssystemet i gymnasieskolan
Centerpartiet medverkade i regeringsställning till en förändring av grund- och
gymnasieskolan för att få ett större fokus på kunskap. En del i detta var förändring av
betygssystemet. Varje förändring av betygssystemet skapar stor osäkerhet och leder till
oklarheter. Det finns ingen skola som har förändrat betygssystem vi så många gånger
som den svenska. Skolan behöver arbetsro, och därför bör ingen förändring av
betygssystemen göras inom överskådlig tid
Centerpartiets kretsstämma i Kungsbacka
-

avslår motionen
sänder motion tillsammans med kretsstämman yttrande för behandling av
Centerpartiets distrikts- och paristämma.

Kretsstämman i Kungsbacka beslutade i enlighet med kretsstyrelsens förslag
Yttrande
Motion ang. Betygssystemet i gymnasieskolan
Det finns goda argument för att gå över från kurs- till ämnesbetyg i gymnasieskolan, dels
för att det kan bidra till mer stress bland elever och lärare, dels för att progressionen i ett
ämne kan bli tydligare vid betygssättning efter en längre tid. Nyttan måste dock vägas
mot de problem en ny skolreform skulle innebära för lärarkåren och för
intagningssystemen till högskolor och universitet. Den förra reformen genomfördes 2011
och det nuvarande systemet har bara funnits i sex år, vilket är en alldeles för kort tid. I
skolan behövs det framför allt lugn, ro och stabila spelregler för att kunna förbättra
resultaten. Ett nytt kurs- och betygssystem skulle även innebära problem för intaget till
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universitet och högskolor där det redan idag existerar tre parallella betygssystem, vilka
ger studenter från olika tider olika förutsättningar att komma in på sina utbildningar. På
längre sikt kan det vara aktuellt att gå den väg, som motionärerna föreslår, men i
dagsläget skulle det skapa mer problem än det skulle lösa.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen

Motion nr 25
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. en översyn av läroplanens teoretiska krav
I grundskolan har de teoretiska kraven ökat även i praktiska och estetiska ämnen. Det
gör att den mer praktiskt eller konstnärligt lagde eleven har svårt att få bra resultat ens i
ämnen som slöjd, hemkunskap, idrott och musik. Många av dessa ämnen leder efter
gymnasiet till yrken som ofta innebär eget företagande. Det borde gå att minska de
teoretiska inslagen i dessa ämnen och lämna större utrymme för alternativa arbetssätt
och redovisningar. Det måste finnas möjlighet att i större grad mäta handens och
hjärtats kunskap muntligt och genom praktiska uppgifter.

Vi yrkar att Centerpartiet verkar för
-

Att de teoretiska kraven i praktiska skolämnen ses över
Att de teoretiska kraven i estetiska skolämnen ses över
Att yrkesförberedande och estetiska gymnasieprogram innehåller kurser som
förbereder för eget företagande
Att grundläggande högskolekompetens görs till det normala i de
yrkesförberedande och estetiska gymnasieprogrammen, med möjlighet att välja
bort istället för tvärtom

Skolpolitiker för Centerpartiet i Kungsbacka
Karin Green Annika Hedman Maria Valeberg

Love Barkman

2017-01-15
Kretsstyrelsens förslag till motionssvar
Motion Angående översyn av läroplanens teoretiska krav
Centerpartiets kretsstämma i Kungsbacka
-

bifaller motionen och
sänder motion tillsammans med kretsstämman yttrande för behandling av
Centerpartiets distrikts- och riksstämma.

Kretsstämman i Kungsbacka beslutade i enlighet med kretsstyrelsens förslag
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Yttrande
Motion ang. en översyn av läroplanens teoretiska krav
Även praktiska ämnen innehåller teoretiska delar, vilket inte finns någon anledning att
ändra på. Det är naturligt att man inom ämnet musik även lär sig om olika musikgenrer
och musiker eller att man inom ämnet Idrott och hälsa lär sig om kroppen och hälsan.
Går man ett praktiskt program på gymnasiet, så är det viktigt att man har möjlighet att
göra tillval, så att man får högskolebehörighet, men eftersom programmet har en tydlig
inriktning mot ett kommande arbetsliv finns det ingen anledning att ändra på dagens
system. Däremot är det viktigt att man på de praktiska programmet får lära sig hur det
är att starta och driva ett eget företag.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå den första, andra och fjärde att-satsen
Att
bifalla den tredje att-satsen.

Motion nr 26
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Buller
Buller är en källa till problem många gånger när ett samhälle ska utvecklas. Ofta är det
för höga krav som gör det mycket svårt att förtäta en stad. Denna motion handlar dock
om det motsatta problemet. En ”lucka i lagen”, som drabbar befintliga bostäder jämte ett
växande industriområde. Varje industri får söka tillstånd för sin verksamhet och får krav
på bullernivåer enligt vad lagen medger. Detta kontrolleras sedan av en myndighet att
det följs. Om många bulleralstrande industrier ligger intill varandra, så blir den samlade
bullerkällan från alla industrier kännbar för bostäderna runtomkring och överstiger den
ljudnivån som det var meningen att myndighetsbeslutet för varje enskild industri skulle
förhindra. Tillståndsmyndigheten kan inte vidta några åtgärder eftersom varje enskilt
tillstånd följs. Det innebär att bostadsägarna får vidta åtgärder på sin egen fastighet och
själv bekosta detta alternativt tvingas bort och försöka sälja sin fastighet. Det kan inte
vara rimligt att en enskild individ kan drabbas så hårt och därför menar jag att detta är
"en lucka i lagen" som riksdagen måste finna en lösning på.
Yrkar
Att
Centerpartiet verkar för en förändrad lagstiftning i enlighet med
ovannämnda resonemang för att tillvarata den enskilde fastighetsägarens rättigheter.
Henrik Oretorp
Hallands distrikt

Yttrande
Motion ang. Buller
Det borde vara Centerpartiets grundläggande inställning att människan ska kunna göra
fria val, också när det gäller var man väljer att bosätta sig. Sedan det valet är gjort får
det inte ske att den verksamhetsutövare som ger upphov till störningar ska behöva
anpassa sig, såvida det inte handlar om att avsevärt utöka, eller förändra verksamheten.
Boendemiljöer ska vara hälsosamma att vistas i, samtidigt får inte attraktiv mark
uteslutas från möjligheten att användas för bostadsändamål, speciellt inte i de fall då
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områden för verksamheter stegvis görs om för bostadsändamål, i syfte att förtäta. Det är
eftersträvansvärt med en så lika tillämpning och prövning av buller som möjligt vid
planering för bostadsändamål.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att
bifalla motionen

Motion nr 27
Till Centerpartiets krets, distrikt- och partistämma
Motion ang. Lantmäteriverksamhet
Bostadsbyggandet är i flertalet av Sveriges kommuner ett hett debatterat
näringsområde.
Bostadssökande ser framför sig mängder av år i bostadskö och tvingas ofta att bo kvar i
barndomshemmet långt upp i åren.
Bostadsbyggare som vill bygga mindre grupper av lägenheter har problem med
myndighetskontakter och får använda produktionstid till myndighetsjakt.
Staten genom Näringsdepartementet har rationaliserat lantmäteriverksamheten dit hän
att medborgare har stora problem att komma i kontakt med myndigheten. Stor mängd
lantmäteripersonal har slutat och vid årsskiftet 2016-2017 slutar lantmäterimyndigheten
med verksamhet som ”marknaden” kan utföra. Staten kräver att kommunerna skall
bygga mera men minskar samtidigt serviceskyldigheter gentemot expansiva kommuner.
En välfungerande lantmäteriverksamhet är nödvändig för en fungerande
fastighetsmarknad.
Anhåller att Centerpartiets kretsstämma kan tillstyrka och skicka min motion vidare.
Yrkande
Anhåller härmed att Centerpartiet uppmärksammar näringsdepartementet på
lantmäteriets långa handläggningstider, vilket bromsar i bostadsbyggandet. Samt på
riksnivå arbetar för etablering av lokala lantmäterikontor i expansiva kommuner. Skall
kommunerna nå sina mål i bostadsförsörjningsprogrammen skall inte statens
myndigheter förorsaka långa väntetider.
Åsa den 20/12 2016.
Sven Gustavson
Kungsbacka.

Kretsstyrelsen förslag till motionssvar
Motion Angående lantmäteriverksamheten
En orsak till bostadsbristen är ett omfattanden regelverk och byråkrati som gör
byggprocessen trög, liksom statens oförmåga att organisera en effektiva
myndighetsprocesser. En och samma myndighet, t.ex. Länsstyrelsen, kan å ena sidan
kräva att kommunerna ska öka byggtakten samtidigt som en annan del av samma
myndighet övertolkar regelverket och stoppar byggnationer. Lantmäteriet är en annan
myndighet där tröga processer försvårar för byggare. Mer av Lantmäteriets verksamhet
bör kunna läggas ut privata aktörer för att minska köerna och för att
handläggningstiderna ska kortas.
Centerpartiets kretsstämma i Kungsbacka
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-

bifaller motionen,
anser att delar av Lantmäteriets verksamhet kan läggas ut privata aktörer för att
minska köerna och för att handläggningstiderna ska kortas och
sänder motion tillsammans med kretsstämman yttrande för behandling av
Centerpartiets distrikts- och riksstämma.

Kretsstämman i Kungsbacka beslutade i enlighet med kretsstyrelsens förslag

Yttrande
Motion ang. ”Lantmäteriverksamheten”
Lantmäteriet har på grund av stor brist på lantmätare fått ohållbart långa
handläggningstider. Dessutom skickas ärenden runt i Sverige så den lokala kännedomen
minskar. Det finns på vissa orter kommunalt lantmäteri som fungerar bra, men
problemen på de flesta håll är stora med långa handläggningstider som följd. Redan nu
är ett utredningsuppdrag lämnat ifrån regeringen och från den 1 januari har lantmäteriet
slutat att utföra tjänster som kan hanteras på den privata marknaden för att fokusera på
lantmäteriärenden. En av möjliga åtgärder kan vara att bilda fler kommunala
lantmäterier.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen

Motion nr 28
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Peer support och mentorskap
För att få ökade möjligheter att komma tillbaka till arbete och samhällsliv efter ohälsa av
olika slag, behövs flera metoder, än de hittills vedertagna, anpassade efter varje individs
behov och funktionssätt.
Peer support och mentorskap, som bygger på att individen själv kan få möjlighet att
anställa sina egna mentorer, som oftast inte är utbildade inom vården utan som fungerar
som ett personligt stöd, visar sig vara en framgångsfaktor där det prövats. Det viktigaste
är att individen/patienten känner trygghet och stöd vid olika tillfällen.
Det kan behövas flera olika mentorer för varje individ beroende på vilka situationer som
förekommer.
Detta är ännu ingen vedertagen vårdform och patienter/individer har svårt att få
möjlighet till denna individanpassade insats i nuläget.
Därför föreslår vi:
- Att Centerpartiet aktivt börjar arbeta med att dessa metoder Peer Support och
mentorskap kan utgöra ett komplement till andra vårdformer.
- Att motionen skickas vidare till Centerpartiets partistämma.
Lena Carlbom, Monica Hansson, Shlomo Gavie
Falkenberg 17 02 09
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Yttrande
Motion ang. Peer support och mentorskap
Ökat inflytande över sin egen vård och rehabilitering är bra och viktigt och en i stora
delar outnyttjad resurs inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att den enskildes
inflytande kring sin vård och rehabiliteringsprocess ökar. Att gå så långt som motionen
anger att varje enskild individ själv får anställa sin eller sina mentorer och att det ska
finansieras med offentliga medel är inte lämpligt som system. Vård och rehabilitering
som tillhandahålls av samhället och finansieras av offentliga medel måste vara
kvalitetssäkrad och med säkerställd effekt. Det behöver oxå vara tydligt vad som är eget
ansvar och vilka insatser som ska erbjudas för offentliga medel. Ska Centerpartiet aktivit
börja arbeta med dessa metoder som ett komplement till andra vårdformer måste
metoderna först ha provats och utvärderats inom forskning och utveckling för att
säkerställa vilka kompetenser och metoder som krävs för att nå tillfredsställande
resultat. Att finansiera mentorer med offentliga medel med enda kriterium att patienten
har förtroende för dem är inte lämpligt.
Distriktsstyrelsen föreslår stämma besluta
Att
avslå motionen

Motion nr 29
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Ge polisen rätt att förverka tobaksprodukter.
Droganvändningen ökar bland våra ungdomar och det gäller framförallt droger som
cannabis och spice. Poliser jag talat med uppger att även tobaksrökningen, framförallt
bland unga flickor, också ökat på senare tid. Deras bild är att tillgången på olagliga
droger är god och att det är enkelt att byta cigaretter mot tex cannabis.
Vårt gemensamma ansvar är att skydda barn och unga och se till att gällande lagstiftning
följs och att ingen under 18 år köper eller använder tobaksprodukter. Om polisen
ertappar någon med alkohol eller olagliga droger har de lagstöd att beslagta drogerna
och lagföra personen. Det lagstödet saknas dock om de ertappar någon mindreårig med
tex cigarettrökning.
Jag yrkar:
att
att

Centerpartiet arbetar för att lagstiftningen ändras så att Polis kan beslagta
tobakprodukter från personer under 18 år.
motionen skickas till Centerpartiets distriktsstämma och partistämma.

Fredrik Hansson
Vallda 2017-01-20
Kretsstyrelsens förslag till motionssvar
Motion angående Ge polisen rätt att förverka tobaksprodukter.
Centerpartiets kretsstämma i Kungsbacka
bifaller motionen och
sänder motion tillsammans med kretsstämman yttrande för behandling av Centerpartiets
distrikts- och riksstämma

Kretsstämman i Kungsbacka beslutade i enlighet med kretsstyrelsens förslag
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Yttrande
Motion ang. Ge polisen rätt att förverka tobaksprodukter.
Centerpartiet ska föra en restriktiv politik avseende bruk av olika droger. Framförallt ska
missbruk förebyggas genom förebyggande insatser och att barn och unga ska prioriteras.
Motionären har erfarit uppgifter att tobaksrökningen ökar bland unga. Detta är enligt vår
mening, oroande tecken med hänsyn till att tobaksberoendet kan vara en inkörsport till
andra ”ungdomsdroger”.
Enligt vår lagstiftning är försäljning av tobaksprodukter till barn och unga förbjudet men
enligt polisen saknas möjlighet att förverka dessa om de påträffas hos minderåriga. Det
är vår uppfattning att lagstiftningen och den myndighet som poliserna representerar har
en viktig funktion, men poliserna måste ges rätt att även konkret ingripa mot missbruk
bland unga. Detta är en viktig signal från samhället och är en del av de förebyggande
insatserna.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att
bifalla motionen
att
vidarebefordra motionen till Centerpartiets partistämman

Motion nr 30
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. LSS
Utveckla LSS inte avveckla Istället för att avveckla och utarma LSS-lagen så borde man
utveckla och modernisera den. Lagen borde möjliggöra för personer med
funktionsnedsättningar att klara sin vardag själv, genom att inte bara ge de fysiska
behoven som mat o kläder utan också möjlighet att delta i arbets-förenings- o nöjesliv.
Även de som har psykiska begränsningar som gör att de inte kan delta utan assistent
borde få större möjlighet till personlig assistent. Det kan vara svår panikångest, djup
depression eller personer med olika NPFdiagnoser. De med svåra rörelsehinder ska
givetvis även i fortsättning få bra tillgång till personlig assistans. Detta leder till att fler
personer med funktionsnedsättning kan delta i arbetsliv och föreningsliv, det leder också
till fler anställningar för de som blir personliga assistenter så i slutändan blir kostnaden
mindre.
Fler i arbete bland de funktionsnedsatta o fler arbetstillfällen för personliga assistenter.
Ett win win för hela samhället och ett bättre liv för många individer.
Därför yrkar vi på
att Centerpartiet aktivt arbetar för en utveckling och modernisering av LSS-lagen och
personlig assistens.
att motionen vidarebefordras till Centerpartiets förbundsstämma
Lena Carlbom, Falkenberg
Yttrande
Motion ang. ” LSS”
LSS-lagens målsättning är att:
Människor som får hjälp genom LSS ska kunna leva ett liv, så likt andra människors liv
som möjligt och kunna vara med i det som händer i samhället.
Det finns alltid gränsdragningar som måste göras, men det finns anledning att se över så
att lagstiftningen är modern och följer utvecklingen i samhället.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
bifalla motionen

35

Motion nr 31
Till Centerpartiets distrikt- och partistämman
Motion ang. Mänskligare asylprocess för ensamkommande barn
Vi klarade att under 2015 ta emot strömmen av ensamkommande barn på ett bra sätt.
Vi klarade att lösa det akuta läget, alla hjälptes åt. Barnen sattes i skola, lärde sig snabbt
språket och har grunderna i hur vårt samhälle fungerar. Lärare, boende
personal, familjehem, socialsekreterare, gode män. Har gjort ett mycket gott arbete man kan säga att delyckats i sitt uppdrag.
Dessvärre mår många av dessa personer nu riktigt dåligt. Sämst mår naturligvis barnen.
Självmorden bland asylsökande som skrivits upp i ålder har ökat lavinartat den första
delen av 2017. Allt det fina arbete som gjort raseras. Barnen skrivs just nu upp i ålder i
rasande takt. Alla deras relationer bryts, ofta över en natt. Blir placerade någon stans i
Sverige på migrationsverkets boende för vuxna.
Barnen som nu hastigt blivit vuxna, blir totalt ensamma.
Att bli vuxen är svårt för det krävs kunskap. Att bli vuxen ensam över en natt i
ett främmande land. Hoppet du hade när du kom hit om att få leva under lugna stabila
förhållande utan fruktan och dödsångest. Att var vuxen betyder att nu kan du klara dig
själv. Nu kan du åka tillbaka till krig och förföljelse. Det behöver inte finnas någon som
kan stötta dig. Vuxna klarar sig själva, utan släkt och vänner.
Myndigheter bollar kostnader och ansvar mellan sig, ingen har kunskap kring helheten.
Att du inte klarar att bevisa din ålder på det för Sverige rätta sättet, betyder att du är
18 år. Många av barnen har med sig ID-handlingar som det egna landet utfärdat men
svenska migrationsverket agerar storebror över andra länder och avfärdar i all sin
enkelhet att ”det är lågt bevisvärde”.
Du var ett barn när du kom. Blev vuxen under asylprocessen enbart genom att
migrationsverket gör den bedömningen.
Här måste vi som medborgare agera kraftfullt. Sverige kan inte sätta sig till doms över
andra länders utfärdande av id-handlingar.
Allt bedöms rättsäkert. Många ungdomar blir vilsna, ångestfyllda, ser döden som en
utväg. Rädda söker de sig till gatan. Många instanser i vårt samhälle är inblandade.
Ansvaret flyttas snabbt från kommun till migrationsverk. Måste rättsäkerhet betyda
avsaknad av medmänsklighet och humanitet?
Vi är på väg att skapa ett samhälle där man väljer att gå under jorden och leva som
papperslös. Vilket i sig är förödande för den egna personen men framförallt för det
Svenska samhället då du får en grupp icke existerande personer som inte kan studera,
arbeta och bidra till det Svenska samhället.
Sverige har inte råd att avsäga sig arbetskraft, unga människor samt tillväxt som denna
grupp kommer att ge Sverige.
Därför yrkar vi att Centerpartiet arbetar för
Att

asylprocessen är känd redan från början.

Att

asylprocessen för barn syftar till att klara ett självständigt liv, förberedelse
för arbetslivet. Fungerande barn behöver inte hamna i socialtjänsten.
Enklare och tydligare omhändertagande liknade Trelleborgsmodellen.

Att

är du ett barn när du startar asylprocessen, förblir du barn tills den är över.

Att

motionen vidarebefordras till Centerpartiets partistämma.
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Marie Andersson, Kajsa Nylander Host, Lena Carlbom

Yttrande
Motion ang. Mänskligare asylprocess för ensamkommande barn
Under 2015 sattes samhällssystemet på prov då många flyktingar och ensamma barn
sökte asyl i Sverige. Många flydde från krig och oro runt om i välden. De
ensamkommande barnen, de som kom utan sina vårdnadshavare, anvisades till
socialtjänsterna i Sveriges kommuner för placering. Socialtjänsten arbetar utifrån
socialtjänstlagen och beviljar bistånd då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. När
barnen fyllt 18 år ses de som vuxna och då är det Migrationsverket som har huvudansvar
för att tillgodose behoven av boende och försörjning. Migrationsverket har till följd av det
stora antalet ansökningar om asyl haft exceptionellt långa handläggningstider, vilket
medfört att många barn hunnit bli vuxna innan de fått svar på sin asylansökan och då
hänvisats till vuxenboenden. Detta har som motionären skriver medfört stor oro och
psykisk ohälsa för många. Att fortsätta vara ett barn under hela asylprocessen skulle
bidra till att relationer bibehålls men inte lösa hela problemet. Problemet är att det varit
extremt lång handläggningstid.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att
avslå motionen

Motion nr 32
Till Centerpartiets distrikts- och partistämma
Motion ang. En demokratiserings- och decentraliseringsreform
Sverige är allt för byråkratiserat i allt fler fall upplever människor att sunt förnuft och
rimlighet får stå tillbaka till förmån för rigid regeltolkning. Antalet myndigheter blir fler
och allt mer specialiserade. Det är dags att genomföra en demokratiserings- och
decentraliseringsreform. Centerpartiet bör ta ledningen i det arbetet.
Vi ska företräda allmänintresset
Centerpartiet har alltid varit en motkraft till stark byråkratisering. Centerpartister har
engagerat sig i kyrkan för att prästerskapet inte allenarådande ska besluta över
människors liv, starka kommunalråd går in och fattar politiska beslut när
tjänstemannakåren fastnat i detaljerade regler, landstingsledamöter har oförtröttligt
lyssnat till människors oro och varit en nagel i ögat på läkarkåren och fackliga
organisationer som vill ”köa upp” patienter och minska service på sjukhus och
vårdmottagningar.
Den statliga nivån och Myndighetssverige är dock undantagen från direkt inflytande från
politiker och därmed från allmänintresset. Det saknas en ”nagel i ögat” och det saknas
företrädare för allmänheten som kan göra en rimlighetsbedömning och en avvägning
mellan olika intressen.
Myndigheter tolkar regler, men vem ser till helheten?
Regeringen styr myndigheter via regleringsbrev och ministerstyre av myndighet är
reglerat i lag. Den folkvalda Riksdagen har minimalt inflytande över resultatet av de lagar
som den stiftar. Ett tydligt exempel är strandskyddet. Riksdagens intentioner var att göra
strandskyddet mer flexibelt och anpassat efter lokala förutsättningar. Resultatet är
istället striktare regler, mycket beroende på enskilda tjänstemäns inställning och
landshövdingens dekret.
I den statliga sfären företräds inte allmänintresset utan där kan varje enskild tjänsteman
uttolka lagstiftning, EU-direktiv och regleringsbrev, tolkningen blir ofta snäv på grund av
risken för anmälan i Läns- och förvaltningsrätt. Det är den möjlighet som den enskilde
har få rätt mot myndigheten, t.ex. kring strandskyddet eller jordbruksstödet, men ingen
klarar av att se till helheten och de regionala förutsättningarna. Är det rimligt att ett helt
län beläggs med ett generellt 300 meters strandskydd? Vilket intresse ska ha högst
prioritet, näringslivets utveckling eller strandskyddet? Det finns inga företrädare för
allmänintresset som gör en rimlighetsavvägning.
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Ett annat exempel är de försenade utbetalningarna av jordbruksstödet. En statlig
myndighet kan ge en förklaring med att ”datasystemet krånglar”. Det finns ingen att
ställa till svars från allmänhetens sida. Det är alltid ”någon annans” fel. Det hade aldrig
en ansvarig politiks nämnd i en kommun eller region klarat sig undan med en sådan
förklaring.
I en kommun eller region däremot, har en politisk nämnd för t.ex. miljö- och hälsa som
har möjlighet att lyfta principiella frågeställningarna kring myndighetsutövning. En
kommun eller regionstyrelse kan också fatta beslut som ser till helheten och en önskvärd
utveckling.
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelserna är några av de
myndigheter som kan göra starka ingrepp i enskilda människors liv men där det finns
minimal möjlighet att granska principerna för myndighetsutövningen. De har inte heller
ett ansvar att se till helheten och regionala förutsättningar eller ett ansvar för att skapa
förutsättningar för utveckling. Deras perspektiv är nu gällande lagar och regelverk och
ska så vara. Det är politikens roll att peka ut önskvärd utveckling och skapa
förutsättningar för tillväxt.
Bygg inte hängrännor – rikta om flödet istället
Ju mer specialiserad administrationen blir ju smalare blir ”stuprören”, men då är inte
lösningen att bygga ”hängrännor” för de är lika långt från allmänhetens insyn och svåra
att nå för att finna ursprunget till begripliga beslut. Det politiken istället bör göra är att ta
ställning till att beslutsflöden kan riktas om.
Den statliga myndighetssfären behöver reformeras. Centerpartiet bör ta initiativ till en
sådan reform. Att flytta myndigheter och verk från Stockholm löser inte det
grundläggande problemet, d.v.s. att detaljregleringen är för omfattande och att den
lägger en filt över den utvecklingskraft som finns runt om i landet.
Staten bör renodla sina roller; inspektionsrollen som t.ex. Skolinspektion och
Inspektionen för vård och omsorg är ett självklart uppdrag för den nationella nivån,
liksom Skatteverket för likvärdiga skatteregler.
Politiken ska inte styra människors liv men däremot kunna sätta vara en nagel i ögat på
administration och byråkrati som självgenererar detaljreglering som går ut över enskilda
människors liv och egendom.
Centerpartiet bör besluta att
- Genomföra en myndighetsreform som innebär att i första hand avveckla
myndigheter och i andra hand flytta myndigheter från Stockholm,
- Det sektorsövergripande ansvaret för utvecklingen i länen bör ligga på den
folkvalda regionala nivån och inte på staten (Länsstyrelserna)
- Decentralisera ansvar från den statliga nivån (Länsstyrelserna) till de folkvalda
regionerna/kommunerna vad gäller landsbygdsutveckling och jordbruksstöd,
- Att avvisa förslag om att flytta ansvaret för hälso- och sjukvården,
infrastrukturtrafikplanering, näringslivsutveckling och kultur från de folkvalda
landstingen/regionerna till den statliga nivån och till de statliga myndigheterna,
- Motionen sändes vidare till Centerpartiets Riksstämma
Kungsbacka i februari 2017
Maria Andersson
Yttrande
Motion ang. en demokratiserings- och decentraliseringsreform
Distriktsordförandena för Skaraborg, Sjuhärad och Halland lämnade under 2016 ett
medlemsinitiativ till Centerpartiets riksdagsgrupp som i stora delar överensstämmer med
motionen.
När människor upplever att de inte kan påverka myndigheterna och när statliga organ
ägnar sig mer åt rigid regeltolkning än sunt förnuft så skapas otrygghet och en misstro
mot hela det demokratiska systemet. Det förvärrar också risken för ökad tudelning av
Sverige.
Ett nytt ledarskap behövs inte bara i riksdagen utan även i myndighetsutövningen. Vi
förväntar oss därför ett program i enlighet med motionens intentioner.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att
bifalla motionen
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