
Motion 
Kommitté: Kultur, fritid, stadgar & lagar 

Kommitténs förslag Ev. 
reserv
ation 

19, Bättre förutsättningar för hästnäringen  
Bättre förutsättningar för hästnäringen i Stockholms län och nationellt  
 
Kommitténs förslag: 
Att bifalla att-sats 1, 3 – 6 
Att anse att-sats:7,8 och 9 besvarad 
Att att-sats 2 ändras till: att Centerpartiet i Stockholms län och nationellt driver på för 
sammanlänkad rid- och körled och utökade möjligheter för hästturism 
Att Centerpartiet i hela landet driver på för regionala samordnare med hästkansli, som 
upprättas för hästnäringen i landets län och som inkluderar näringens aktörer i syfte att ta 
tillvara olika aktörers intressen, såsom företagsamhet, näringslivsutveckling, markägare, 
hästägare, ryttare, privatpersoner, bilister och allemansrätten samt att utövarnas intresse 
tillvaratas och att stärka regionen. 
Att-sats 2, 3 lämnas till landstingskansliet för utredning 
Att sända kommitténs förslag till beslut till partistämman. 
 

Se under motionen 

20, Eget valmanifest  Att anse första att-satsen 
besvarad. 
Att avslå andra att-satsen  
Att vidarebefordra den till 
partistämman                       
                
 



Motion 
Kommitté: Kultur, fritid, stadgar & lagar 

Kommitténs 
förslag 

Ev. reservation 

21, Relevant art och habitatskydd Att anse 
motionen 
besvarad. 

22, Relevant strandskydd  
Ett relevant strandskydd för människor och natur  

Att anse 
motionen 
besvarad. 

23, Fauna Att bifalla och 
sända den 
vidare till 
partistämman.  



Motion 
Kommitté: Kultur, fritid, stadgar & lagar 

Kommitténs 
förslag 

Ev. reservation 

24, Kartlägga och minska de miljöskadliga fossila subventionerna 
 
Kommitténs förslag: 
Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens andemening, och vill bifalla sista attsatsen. 
Distriktsstyrelsen vill avslå de övriga attsatserna till förmån för följande: 
Att Centerpartiet jobbar för att ge lämplig myndighet ges i uppdrag om att mäta fossila 
subventioner, kontinuerligt uppdaterar dessas uppgifter, samt att resultaten av 
mätningarna av fossila subventioner offentliggörs via ett lättåtkomligt verktyg,  
Att en lämplig myndighet ges i uppdrag att bedriva tillsyn av mätningen av fossila 
subventioner för att stävja eventuellt fusk. 
Att sända den vidare till partistämman.  
 

Se under 
motion 

25, Kulturskydd  Att bifalla 
motionen och 
sända den 
vidare till 
partistämman 

26, Lokal medlemsavgift 
Förslag på stadgeändring gällande avdelningarnas möjlighet att föra medlemsregister samt 
egen medlemsavgift  

Att avslå 
motionen i sin 
helhet. 
 

Reservation från 
Björn Furugren 
Beselin 
Siv Sahlström 
Lukas 
Johanesson 



Motion 
Kommitté: Kultur, fritid, stadgar & lagar 

Kommitténs 
förslag 

Ev. reservation 

27, Minska fusket med reseavdraget  Att anse 
motionen 
besvarad.  

28, Republik i Sverige  Att avslå 
motionen i sin 
helhet. 

Alexi Strandberg 
Tom Nilstierna 
Mattias Peterson 



Motion 
Kommitté: Kultur, fritid, stadgar & lagar 

Kommitténs 
förslag 

Ev. reservation 

29, Skarv  
BEGRÄNSNING AV SKARVARS INVERKAN PÅ KUSTOMRÅDEN 

Att bifalla 
motionen och 
sända den till 
partistyrelsen 
 

30, Solcellsskatter  Att bifalla 
motionen och 
sända den till 
partistämman 
 

31, Stärkt nordiskt samarbete 
Stärkt nordiskt samarbete och införande av en nordisk kärnvapenfri zon 

att 
Centerpartiet 
verkar för att 
Norden ska vara 
en kärnvapenfri 
zon 
att i övrigt anse 
motionen 
besvarad och 
sända motionen 
till 
partistämman 
 

32, Svensk lag i matupphandling   Att bifalla 
motionen och 
sända beslutet 
till 
partistämman 
 

33, Sverigeförhandlingen   Att bifalla 
motionen och 
sända beslutet 
till 
partistämman 
 



Motion 
Kommitté: Kultur, fritid, stadgar & lagar 

Kommitténs 
förslag 

Ev. reservation 

32, Svensk lag i matupphandling   Att bifalla 
motionen och 
sända beslutet 
till 
partistämman 

33, Sverigeförhandlingen   Att bifalla 
motionen och 
sända beslutet 
till 
partistämman 

34, Utbildningar Att anse 
motionen 
besvarad 

Björn Furugren 
Beselin  


