Kommittéprotokoll 4.
Välfärd och trygghet
Ordförande Magnus Persson
Sekreterare Malin Engvall

Motion 55. Dödshjälp [Bo Lundin]

Kommitténs
förslag

55.1 Centerpartiet tillsätter en etisk grupp som tar fram beslutsunderlag för en förändring
av nuvarande lagstiftning som idag i Sverige förbjuder alla former av dödshjälp.

Avslag – ersatt
med ny attsats

[DS] 55.2: Centerpartiet tillsätter en etisk grupp som tar fram beslutsunderlag för en
eventuell förändring av nuvarande lagstiftning som idag förbjuder alla former av
dödshjälp

Bifall

[DS] 55.3 Vidarebefordra motionen till partistämman

Bifall

[Lisa Rosengård] Denna grupp patienter får den smärtlindring som är nödvändig för att
Avslag
lindra sitt lidande. Vårdresurser måste finnas för att linda svår cancersmärta, förbättra
kvaliteten i terminalvård. Vi behöver värna patientens rätt att få vara till besvär. Vi ska
inte motverka lidande genom att döda patienten. Stifta lag om högkvalitativ terminalvård

Ev. reservation

Lisa Rosengård:
Avslag

Lisa Rosengård:
Bifall

Motion 56. Suicidprevention [Ann-Christin L Frickner]

Kommitténs
förslag

56.1 Centerpartiet regionalt och nationellt driver på för handlingsplaner i förebyggande
arbete mot psykisk ohälsa och suicidprevention så att ett gemensamt arbete sker för att
stärka den psykiska hälsan bland unga oavsett kön.

Bifall

[DS] 56.2 Sända beslutet vidare till Centerpartiets partistämma

Bifall

[DS] 56.3 Sända motionen för fortsatt arbete till Centerpartiets landstingsgrupp,
kommunala sektionen och kretsstyrelser.

Bifall

Ev. reservation

Motion 57. Ekonomiskt hållbar skola [Anna Lasses]

Kommitténs
förslag

57.1 Centerpartiet utarbetar ett förslag som, utan att krångla till det för någon part, leder Anses besvarad
till en ökad ekonomisk stabilitet och trygghet för skolorna i Sverige.

[Kretsstämman] 57.2 Skicka motionen vidare till partistämman

Ev. reservation

Christine Lorne:
Bifall

Bifall

[Anna Lasses] 57.3 möjligheten för elever att byta skola mitt under terminstid begränsas till Avslag
särskilda skäl (exempelvis flytt, särskilda behov eller mobbing).

[Anna Lasses] 57.4 Centerpartiet ser över dagens regelverk och utarbetar ett tydligt
Avslag
förslag som leder till att säkra såväl skolornas ekonomiska stabilitet som värnandet av det
fria skolvalet
[Anna Lasses] 57.5 Attsats 57.3 och 57.4 med motionens förklarande brödtext (”Att skolan
är… för att skolan ’fungerar dåligt’”) skickas vidare till partistämman.

Bifall

Magnus Persson:
Bifall

Motion 58. En närodlad kommunpolis [Christian Ottosson mfl]

Kommitténs Ev. reservation
förslag

58.1 Centerpartiet vill ha en närodlad och närvarande polis i hela landet.

Avslag
Reservation till förmån
(omröstning för BIFALL på samtliga
19-14)
dessa att-satser från:

58.2 Centerpartiet vill skapa en kommunpolis med ansvar för brottsförebyggande
arbete och den allmänna ordningen.

Avslag
(19-14)

58.3 Centerpartiet vill ge kommunerna ett tydligt och lagstadgat brottsförebyggande Avslag
ansvar.
(19-14)
58.4 Kommunerna ges ett ansvar för en samlad vägledningsfunktion för
brottsdrabbade som behöver samhällets stöd

Avslag
(19-14)

58.5 Centerpartiet vill skapa en Polisberedning som ett forum för konsultation
mellan regeringen och de politiska partierna i Riksdagen

Avslag
(19-14)

58.6 Centerpartiet vill involvera fler aktörer än polisen och kommunen i de lokala
samarbetsöverenskommelserna

Avslag
(19-14)

[DS] 58.7 Sända motionen vidare till Centerpartiets partistämma

Bifall

Karina Åberg
Tage Gripenstam
Kent Ivarsson
Bengt Nylander
Lars-Owe Larsson
Lillemor Svensson
Ulrica Riis-Pedersen
Anneli Hilbert
Edwin Gines
Ove Wallin

Motion 59. Förebyggande åtgärder [Kent Ivarsson]

Kommitténs
förslag

59.1 Ett nationellt program för breda hälsofrämjande insatser som fokuserar på
goda matvanor, fysisk aktivitet, tobaksfrihet och måttfulla alkoholvanor utvecklas,
som ger individen stöd aktivt att påverka och främja sina levnadsvanor och därmed
minska sin risk för kroniska sjukdomar.

Anses besvarad Kent Ivarsson,
Bengt Nylander,
Ina Ununger,
Ulrica Riis-Pedersen,
Anses besvarad Lars-Owe Larsson:
BIFALL MOTIONEN

59.2 Programmet implementeras på regional nivå där investeringsmedel från
landstingens/regionernas sjukvårdsbudgetar ökad utsträckning allokeras till
förebyggande åtgärder.
59.3 Det i primärvårdens uppdrag också ingå att erbjuda individuella hälsodialoger
till samtliga medborgare i särskilda åldersklasser för att förebygga och i tid upptäcka
sjukdomar utifrån modeller som utvecklats i bl.a. Västerbottens och Jönköpings län.

Bifall

59.3 Att ny vårdinstans inrättas för att erbjuda individuella hälsodialoger, tex.
Privata entreprenörer med uppdrag hälsocoaching och andra offentligt drivna
vårdinstanser.

Avslag

Ev. reservation

Lisa Rosengård: Bifall

Motion 60. Rökning och fimpar [Henrik Juhlin]

Kommitténs
förslag

60.1 Centerpartiet jobbar för att förbjuda rökning på allmän plats, så som perronger,
busshållplatser, torg och andra offentliga platser.

Bifall

60.2 Centerpartiet jobbar för att förbjuda rökning på uteserveringar

Bifall

60.3 Centerpartiet jobbar för att ta bort undantaget gällande fimpar i nedskräpningslagen.

Bifall

60.4 Centerpartiet jobbar för att öka kostnaderna för tobak så att skatten täcker mer av
kostanden för samhället.

Avslag

60.5 Centerpartiet jobbar för att införa rökfri arbetstid i kommuner, landsting, myndigheter
och hos andra offentliga arbetsgivare

Bifall

60.6 Centerpartiet jobbar för att göra det lättare för privata arbetsgivare att införa rökfria
arbetsplatser

Bifall

Ev. reservation

Motion 61. Regional investeringsfond [Michaela Haga mfl]

Kommitténs
förslag

61.1 Centerpartiet verkar för att Stockholms läns landsting och länets kommuner bildar en
gemensam investeringsfond som samlar och administrerar ett stort antal miljöprojekt i
syfte att underlätta för privata investeringar i lönsamma miljöåtgärder genom gröna
obligationer.

Bifall

61.2 Centerpartiet verkar för att fler regioner och kommuner i hela Sverige bildar liknande
investeringsfonder

Bifall

61.3 motionen skickas vidare till Centerpartiets stämma i Malmö

Bifall

Ev. reservation

Motion 62. Rätten till asyl [Anna Lasses]

Kommitténs
förslag

62.1 Centerpartiets stämma 2017 slår fast att vår linje vad gäller alla människors rätt att
söka asyl inte är förhandlingsbar

Bifall

[Kretsstämman] Skicka motionen vidare till partistämman

Bifall

Ev. reservation

Motion 63. Rättsäker hantering gällande ensamkommande
asylsökande [Michaela Haga]

Kommitténs
förslag

63.1 Centerpartiet verkar för att kommuner agerar på ett rättssäkert sätt med
barnperspektivet i första hand och där vi minskar risk för skador för ungdomars liv,
verkställande av beslut ska ske först då beslutet vunnit laga kraft.

Avslag - Ersatt
med ny attsats

[DS] 63.2 Bifalla motionens intentioner och vidarebefordra beslutet tillsamammans med
distriktsstyrelsen yttrande till Centerpartiets partistämma.

Bifall

[DS] 63.3 Beslutet sänds till kommunala sektionen och kretsstyrelserna i vårt län.

Bifall

Ev. reservation

Motion 64. Sommarjobb [Ann-Christin L Frickner]

Kommitténs
förslag

64.1 Centerpartiet i Stockholms län och nationellt verkar för att sommarjobbsinsatser även
ska innefatta entreprenörskap och företagande

Avslag – ersatt
med ny attsats

[DS] 64.2 Centerpartiet i Stockholms län verkar för att sommarjobbsinsatser även ska
innefatta entreprenörskap och företagande.

Bifall

[Ann-Christin] Motionen skickas till partistämman

Bifall

Ev. reservation

Motion 65. Stöd till barnfamiljer vid köp av bostad [Elena
Aydogdyeva]

Kommitténs
förslag

65.1 Centerpartiet ger stöd till barnfamiljer genom att lagstifta statligt stöd som ges till
barnfamiljer vid köp av bostad

Avslag

65.2 Centerpartiet stiftar lagar som stödjer de ekonomiskt utsatta grupperna på
bostadsmarknaden

Avslag

Ev. reservation

Motion 66. Transparens i biståndspolitiken [Ingemar Andersson]

Kommitténs
förslag

Ev. reservation

66.1 Biståndspolitik omdanas så att transparens råder i hela biståndskedjan.

Bifall

Edwin Gines:
Avslag

[Kretsstämman] 66.2 Skicka motionen vidare till partistämman

Bifall

Motion 67. Trygga och levande stationsmiljöer [Michaela Haga mfl]

Kommitténs
förslag

67.1 Stockholms läns landsting tillsammans med kommuner och eventuella andra
fastighetsägare tar fram en plan och finansieringsmodell för trygga och levande
stationsmiljöer och resecentrum.

Bifall

[DS] 67.2 Motionen sänds vidare till landstingsgruppen och kommunala sektionen för
fortsatt arbete

Bifall

Ev. reservation

Motion 68. Rörelse och motion för bättre inlärning [Ann-Christin L
Frickner]

Kommitténs
förslag

68.1 Centerpartiet nationellt driver frågan att i läroplan öka tid för rörelse och fysisk
aktivitet i förskola och grundskola, i syfte att premiera barn och ungdomars möjligheter till
ökad inlärning, bättre välmående och social gemenskap.

Bifall

[Ann-Christin] Motionen skickas till partistämman

Bifall

Ev. reservation

Motion 69. Vilseledandet genom falsk namngivning av matvaror
[Henrik Juhlin]

Kommitténs
förslag

69.1 Centerpartiet jobbar för att ändra lagstigning så att matvaror måste döpas tydligare
efter vad de innehåller

Avslag

[Henrik Juhlin] 69.2 Centerpartiet jobbar för att försvåra vilseledande namngivning av
matvaror via lagstiftning

Bifall

Ev. reservation

Motion 70. Färdtjänst [Marianne Pettersson]

Kommitténs
förslag

70.1 Stockholms läns landsting får så många bilar att dagtrafiken kan effektueras.

Anses besvarad

70.2 Det finns bilar i tillräcklig mängd efter kl 18.00

Anses besvarad

70.3 Nattrafiken har mer än en jour-bil.

Anses besvarad

70.4 Chaufförerna får lära sig att hitta i länet innan de börjar köra färdtjänstresenärer

Anses besvarad

70.5 Att taxibilarna uppdaterar sina GPS eller att föraren förses med smartphone och kan
hantera den.

Anses besvarad

70.6 Taxiväxeln håller reda på var det finns färjetrafik och skickar ut bilarna i god tid till
färjeavgången.

Anses besvarad

70.7 Vi passagerare alltid kan känna oss trygga under färden.

Anses besvarad

[DS] 70.8 Centerpartiet i kommande regionala valplattform arbetar in frågor för ökad
service inom färdtjänsten oavsett bostadsort

Bifall

[Christine Lorne, Tage Gripenstam] Att utreda ifall färdtjänsten kan bedrivas med kundval
och checksystem och ta bort begränsningar att åka över länsgränsen och att det tas med i
kommande regionala valplattform.

Bifall

Ev. reservation

