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1. Motion angående fattigpensionärer i Sverige
Anpassa de svenska pensionerna efter EU-reglerna. Med en nettoinkomst efter skatt på
mindre än 11,380 kr/månad ligger de under gränsen som EU rekommenderar.
I Sverige finns det c:a 340000 pensionärer som ligger under denna gräns och som klassas
som fattigpensionärer. Pensionen bör också indexregleras så att den följer allmänna
kostnadsutvecklingen. Ekonomiskt borde det kunna regleras via en omfördelning av
medel.
Mot denna bakgrund yrkar jag till stämman
Att Centerpartiet i Uppsala kommunkrets lämnar ärendet vidare till Centerpartiets
riksorganisation
Att utreda vad som krävs för en miniminivå för pensioner enligt EU rekommendation.
Lennart Blom
Almunge-Bladåker-Faringe-Knutby Centeravdelning
Kretsårsmötets yttrande och beslut
Motionen tar upp en mycket viktig fråga och kretsstyrelsen föreslår stämman besluta
Att bifalla motionen
Att skicka vidare motionen distriktsstämman och Centerpartiets riksstämma
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Motionären tar upp en mycket angelägen fråga då många pensionärer lever med mycket
låga pensioner och har svårt att betala för grundläggande behov så som bostad, mat,
kläder och mediciner. Skälet till att de ligger under gränsen som EU rekommenderar är att
avståndet mellan dem som arbetar och de med låga pensioner har blivit större.
Alliansregeringen tillsammans med centerpartiet höjde pensionen för de med lägsta
pensioner genom att sänka skatten vid 5 tillfällen och den totala kostnaden var 16,4
miljarder kronor. Alliansregeringen ville fortsätta den skattesänkningen men det har inte
den nuvarande regeringen fortsatt med.
I Tyskland är barn förpliktigade att betala för sina föräldrar om inte deras pension räcker
till vård och omsorg. Det vill vi inte införa i stället bör vi i Sverige, menar centerpartiet,
titta på vilka utgifter pensionärer har för vård och omsorg, tandvård, matdistribution,
färdtjänst o dylikt som tillhandahålls av kommuner och landsting. Skillnaden är stor visar
det sig och det kan skilja på flera 1000 kr i månaden beroende på var man bor.
Vi vet att 80 procent av de med de lägsta pensionerna är kvinnor. Centerpartiet jobbar för
att höja de lägsta pensionerna både för dagens och morgondagens pensionärer. I
riksdagen har Centerpartiet tagit fram uppgifter om vad kostnaden för att höja
garantipensionen skulle kosta. För ensamstående skulle en höjning till 9.000 kr i månaden
med bibehållet bostadsbidrag kostar i dagens penningvärde 3 miljarder och en höjning till
10.000 kr skulle kosta staten 6,4 miljarder.
Centerpartiets förslag för att höja pensionen för både nuvarande och blivande
pensionärer är:
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Sänkt skatt, mer information om yrkeslivets påverkan av pensionen, arbeta längre upp i
åren, höja åldern för uttag av tjänstepensionen, höja LAS-åldern, översyn av kostnader för
vård och omsorg i kommunerna, dela pensionsrätt mellan make/maka och sänka
arbetsgivaravgiften och dubbla jobbskatteavdraget för personer över 64 år.
Pensionsfrågan är en angelägen fråga för centerpartiet men vid förslag i riksdagen om att
se över möjligheten att höja pensionen och bostadstillägget för de med lägsta pensionen
var det bara centerpartiet som röstade för förslaget och det avslog därmed.
Distriktsstyrelsens föreslår stämman besluta
att motionen därmed är besvarad

2. Motion angående avskaffande av
systembolagets monopol
Systembolagets monopol på försäljning av alkohol är en kvarleva från 1900-talets
socialistiska förbudspolitik och det har överlevt sitt syfte. Att tro på den moderna,
kompetenta och självständiga medborgaren som tar ansvar för sina handlingar och
samtidigt acceptera det förmynderi som alkoholmonopolet representerar rimmar illa.
Man hävdar att alkoholmonopolet skyddar oss från alkoholmissbruk men i själva verket
innebär monopolet endast en enda begränsning och det är i fråga om tillgänglighet. Det
är möjligt att köpa hur mycket som helst och endast en slarver som inte kan hålla koll på
öppettiderna drabbas av begränsad tillgång till alkohol. Alkoholmissbruk är en fråga för
vården.
Systembolagets begränsade tillgänglighet slår olika beroende på var vi bor. För någon i
centralorten finns butiker med ganska generösa öppettider, vardagar till kl 20:00 inom
räckhåll, men på landsbygden kan Systembolag helt saknas. Varför inte låta den lokala
lanthandeln tillhandahålla ett sortiment av vin och öl?
Att kunna köpa en flaska vin samtidigt som man handlar mat är en självklarhet i hela
Europa, men här i Sverige anses medborgarna inte klara av ett så stort ansvar.
Att släppa på alkoholmonopolet är inte detsamma som att släppa alkoholen helt fri. Vi
kan fortsatt ha kvar 20-årsgränsen och begränsade tider för alkoholförsäljning. I Tyskland
har åtminstone förbundsländerna Bayern och Baden-Württemberg en lag som förbjuder
försäljning av alkohol efter ett visst klockslag oavsett butikens öppettider.
Det är dags att Centerpartiet står upp för individens förmåga att ta ansvar för sitt eget liv
och omprövar inställningen till det statliga förmyndarmonopolet som Systembolaget
utgör.
Därför yrkar jag
Att Centerpartiet ska verka för alkoholmonopolets avskaffande
Att denna motion sänds till Centerpartiets stämma i Malmö
Unn Harsem, Uppsala
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Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Centerpartiet är positivt till så kallad gårdsförsäljning av alkohol på gårdar som själva
producerar alkoholhaltiga drycker. I övrigt anser kretsstyrelsen att fördelarna med
statens försäljningsmonopol av alkohol överväger dess nackdelar.
Kretsårsmötet beslutar:
Att bifalla motionen samt skicka den till partistämman i Malmö 2017.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Alkoholkonsumtion är en kraftig bidragande orsak till ohälsa i Sverige och i hela världen.
Det gäller inte bara beroenden och de sjukdomar som traditionellt kopplas till alkohol och
olika former av olyckor kopplade till berusning, utan även många vanliga sjukdomar.
Alkoholkonsumtion är till exempel en av de viktigaste riskfaktorerna för cancer.
Som motionären påpekar innebär inte Systembolagets monopol något hinder för den
enskilde individen, det som regleras är möjligheten att tjäna pengar på att sälja alkohol till
konsumenter. Orsaken är att ett sådant vinstintresse, i varje fall för den som tror på
marknadsekonomi, naturligt driver ökad konsumtion genom olika former av
säljfrämjande åtgärder. Det gör också att den som säljer har ett intresse av att kringgå
eller bryta mot de regler som finns för alkoholförsäljning. Detta har gjort att flera
europeiska länder valt att ha ett monopol för försäljning av alkohol till allmänheten.
Samtidigt gör monopolet att staten har ett ansvar för att vanliga alkoholkonsumenter ska
kunna köpa alkohol i hela landet, detta sker bland annat med ett utbyggt system av
Systembolagsombud, som är en viktig verksamhet för många mindre affärer på små
orter. Det gör också att de som bor där får tillgång till Systembolagets omfattande
sortiment.
Det finns tydligt stöd för att Systembolagets monopol också fungerar, även om det
naturligtvis är många faktorer som påverkar alkoholskadorna i ett land. En enkel
jämförelse kan till exempel göras mellan alkoholkonsumtionen bland ungdomar i Sverige
och Danmark, det enda nordiska land som inte har alkoholmonopol. Enligt den
europeiska skolundersökningen ESPAD, som undersöker användningen av droger bland
15-16-åringar, uppger 22 procent av de svenska ungdomarna att druckit sig berusade den
senaste månaden, motsvarande andel för danska ungdomar är 56 procent.
Även om de sakliga skälen för monopolet är starka, skulle ett skäl för avskaffande vara
om det helt saknade legitimitet hos svenska folket. Men utöver de starka sakliga skälen
för att behålla Systembolaget så har det också en stark förankring i den svenska
opinionen. De årliga mätningarna från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet visar på
ett mycket svagt stöd för ett avskaffande av Systembolagets monopol, bara 28 procent
ansåg att det vara ett bra eller mycket bra förslag i den senaste undersökningen, 53
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procent att det var ett dåligt eller mycket dåligt förslag.

Digram från: Ekvilibrium SOM-undersökningen 2015 SOM-rapport nr 66
Distriktsstyrelsens föreslår stämman besluta
att avslå motionen

3. Motion angående sjukvård/stafettsystem
Omsorgen och vården fungerar allt mer otillfredsställande med allt längre köer och
skenande kostnader. Det är dessutom stora kvalitetsrisker kopplade till de stafettsystem
som blir allt vanligare kopplade till kritiska kompetenser som läkare och sjukskötorskor.
Stafettsystem som ökar riskerna för att patienter, särskilt multisjuka, får felbehandling då
de ständigt möter ny vårdpersonal. Det är oansvarigt att inte se över och korrigera det
som inte är bra för patienter och för sjukvårdsverksamhetens rimliga möjligheter att
planera sin verksamhet.
Därför yrkar jag
Att reglera bemanningen inom sjukvården så att de kvalitetsbrister och skenande
kostnader som dagens Stafettsystem skapar åtgärdas.
Stefan Hanna, Uppsala
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Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Motionen tar upp en mycket viktigt fråga dock framgår det inte av motionen vilken
instans som ska reglera detta. Det är inte rimligt att reglera bort möjligheten för
sjukvården att tillfälligt hyra in personal vid behov. Däremot är det angeläget att
säkerställa att sjukvården får möjlighet att budgetera för, och bemanna upp till det
faktiska behovet av arbetskraft. En annan viktig aspekt är möjligheten för personal i
offentligt finansierad verksamhet att välja arbetsgivare eller att starta eget.
Det är viktigt att Centerpartiet har fokus på kvalitet i de tjänster som skattepengar ska
finansiera. Det är också viktigt att vi genomför möjliga förändringar som gör att Sveriges
delar trots en utmanande demografisk utveckling klarar av att säkra kvalitet utan kraftigt
stigande kostnader.
Mot bakgrund av detta föreslår kretsstyrelsen stämman besluta:
Att bifalla motionen
Att skicka vidare motionen distriktsstämman och riksstämma
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Motionären tar upp ett långvarigt problem inom svensk hälso- och sjukvård där det
framför allt vid vissa verksamheter har varit svårt att bemanna med framför allt läkare
och sjuksköterskor. För att ändå kunna hålla verksamheterna öppna använder man sig då
av inhyrd personal. Detta har, som motionären påpekar, negativa effekter på
kontinuiteteten och innebär ökad belastning på den fasta personalen. Samtidigt är
systemet med inhyrd personal idag i praktiken en förutsättning för att verksamheten ska
kunna fungerar, framför allt inom primärvården. Utan inhyrd personal skulle många
vårdcentraler, inte minst på mindre orter, tvingas stänga. Möjligheten att arbeta som
inhyrd har också varit ett sätt för en del läkare och sjuksköterskor ha få ett större
inflytande på sin arbetssituation än de kan få som fast anställda i en stor organisation.
Problemen finns i hela landet, men det är stora skillnader mellan olika regioner. Region
Uppsala har jämfört med andra regioner en låg andel inhyrd personal.
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Diagram från SKL
I motionen föreslås att bemanningen inom sjukvården ska ”regleras”, det är dock inte
preciserat på vilket sätt. Det pågår ett arbete inom Sveriges kommuner och landsting
(SKL) för att komma tillrätta med problemen med inhyrd personal. Samtliga landsting och
regioner arbetar nu gemensamt med stöd av SKL för att nå ett oberoende av inhyrd
personal inom hälso- och sjukvården senast den 1 januari 2019. Projektet har ett starkt
stöd från SKL och landstingens och regionernas politiska ledningar. Om det arbetet lyckas
kommer de problem som motionären påpekar minska kraftigt.
Distriktsstyrelsens föreslår stämman besluta
att motionen ska anses besvarad

4. Motion angående
friskvård/hälsoundersökningar
Sverige har en demografisk utmaning med allt fler +80 åringar och allt fler multisjuka som
är mycket omsorgs- och vårdkrävande. Det är viktigt att försöka stimulera människor till
friska liv för att den enskildes liv ska bli så positivt som möjligt och kostnaderna för
omsorg och vård så låga som möjligt. Det bästa sättet att minska omsorgs- och
vårdkostnaderna är att införa regelbundna hälsoundersökningar där problem tidigt kan
identifieras och goda förbättringsråd för ett långt och friskt liv kan ges. Kostnaderna för
liknande förebyggande insatser, som till stor del kan industrialiseras och automatiseras,
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är mycket lägre än kostnaderna för att under en längre tid ge mycket omsorg och vård.
Ett liknande erbjudande är därför mycket värdefullt för den enskilde och för samhället i
stort. Provtagningen bör inriktas på några standardprover. Utifrån provsvaren kan
personer som deltagit i hälsoundersökningen själva gå in och ta del av sina provsvar och
utifrån svaren också få förslag på hur man till exempel kan sänka ett för högt
kolesterolvärde. Om något allvarligt identifieras SKA personen skyndsamt kallas till ett
nytt prov. Om den negativa avvikelsen finns kvar ska berörd person skyndsamt kallas till
ett personligt möte med relevant vårdpersonal.
Att lagstifta om en skyldighet för berörda verksamheter att erbjuda hälsoundersökningar
år då invånare fyller 55, 60 och 65.
Att bashälsoundersökning är frivillig och erbjuds till en starkt subventionerad kostnad.
Att erbjudandet förutsätter att invånaren själv fyller i en hälsorapport, besöker ett
provlabb och själv tar del av provresultatet med generella rekommendationer för ökat
välbefinnande.
Att person med provsvar som kräver uppföljning personligen kontaktas av relevant
vårdpersonal.
Stefan Hanna, Uppsala
Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Motionen är i linje med partiets lokala politiska program som satsar mer på förebyggande
insatser som bidrar till friskare liv för enskilda och mindre kostnader för det
gemensamma. Genom att tidigt identifiera hälsorisker kan individen välja att lägga om sin
livsstil i god tid.
Mot bakgrund av detta föreslår kretsstyrelsen stämman besluta:
att bifalla motionen
att skicka vidare motionen distriktsstämman och Centerpartiets riksstämma
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Motionen tar upp en viktig del i att förebygga sjukdom är att få människor att ta ansvar
för sin egen hälsa genom att till exempel äta bra, motioner, hålla nere alkoholkonsumtion
och avstå från tobak. Motionen pekar också ut de möjligheter som ny teknik
förhoppningsvis kan ge.
Hälsokontroller eller hälsosamtal bör kunna ge positiva effekter, inte minst för äldre.
Centerpartiet har som inriktning att införa hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar med
Västerbottens modell som förebild.
För alla typer av offentligt finansierad eller subventionerad vård gäller det att hitta rätt
balans mellan kostnader och nytta. Det är långtifrån säkert att motionens förslag om en
lagstiftad skyldighet att erbjuda hälsoundersökningar med fem års intervall vid åldrarna
55, 60 och 65 är väl avvägt.
En stor utmaning för att få detta att fungera är resurser, framför allt när det gäller
personal. Det är redan idag brist på personal och verksamheten inom primärvården
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upprätthålls på många håll delvis av inhyrd personal. I det läget är det självklart svårt att
prioritera hälsoundersökningar framför patienter som är sjuka eller har symptom.
Distriktsstyrelsens föreslår stämman besluta
att motionen anses besvarad
att uppdra till Centerpartiets regiongrupp att ta initiativ i enlighet med motionens
inriktning

5. Motion om att göra urvalsprocessen till
investeringsstöd ur landsbygdsprogrammet
neutralt vad gäller certifieringsorgan för olika
miljömål.
Bakgrund
Då medel fördelas ur landsbygdsprogrammet i from av investeringsstöd görs en
poängsättning av ansökan i hur den uppfyller olika miljömål och sysselsättningsmål. Då
medlen sedan skall fördelas börjar man med den ansökan som har högst poäng och går
nedåt i rangordning tills pengarna för den ansökningsomgången är slut.
I vissa regionala urvalskriterier (”inversteringen styr mot regionalt prioriterade miljö- och
klimatmål”) får man dubbelt så många poäng (2) om man lägger om produktionen till
Krav-certifiering, men bara 1 poäng om man har övrig ekologisk produktion och detta i en
ansökningskategori som viktas mycket högt (40). Detta missgynnar de som valt
certifiering via ex. SMAK.
Att gynna en privat aktör framför en annan som har likvärdig certifiering är olämpligt utan
man bör välja kriterier som är oberoende av vem som utför certifieringen.
Jag yrkar
Att Centerpartiet jobbar för att urvalskriterier för poänggivning i ansökan om statliga
medel ur landsbygdsprogrammet skall skrivas så att poänggivningen är oberoende av
vilken förening/företag som utför en bestämd certifiering.
Örjan Berglund, Uppsala
Kretsstämmans yttrande och beslut
Motionären lyfter en väldigt viktig fråga. Kretsstyrelsen instämmer i att alla certifieringar
för ekologisk odling ska ges samma poäng i urvalsprocessen.
Mot bakgrund av detta föreslår kretsstyrelsen stämman besluta:
Att bifalla motionen
Att skicka vidare motionen distriktsstämman och Centerpartiets riksstämma
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Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Att det finns rättvisa kontroller och poängsystem som avgör till vad och storleken av
stöd, är av
största vikt kopplat till Landsbygdsprogrammet som styrmedel så att rätt saker
premieras. Precis som
motionären påpekar är det viktigt att olika certifieringar behandlas lika, givet att man
lever upp till de krav som ställs för att få fler poäng.
Distriktsstyrelsen har sett över Länsstyrelsens regionala handlingsprogram för
landsbygdsprogrammet för 2014-2020 där de nationella målen för poänggivande finns
beskrivet för respektive målområde och funnit att poänggivandet sker såsom motionären
beskriver. Däremot finns ingenting som beskriver att en viss certifiering, såsom Krav,
premieras i landsbygdsprogrammet framför en annan.
Motionen grundar sig delvis på fakta som inte är i överensstämmelse med det som finns
beskrivet i den regionala handlingsplanen över landsbygdsprogrammet.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att avslå motionen

6. Motion angående deponiskatten
Deponiskatten försvårar återvinning av viktiga resurser - sekundära råvaror - ur stora
avfallsflöden. För att maximera utvinningen av fosfor ur avloppsslam, metaller ur
förbränningsverkens askor eller värdefullt material ur gamla deponier måste storskaliga
industriella processer tillämpas, som likt primär råvaruproduktion naturligt genererar
restprodukter utan marknadsvärde som måste deponeras. I nuläget får skatten effekten
att det är billigare att utvinna nya råvaror ur naturen istället för att återvinna råvaror från
samhällets stora avfallsflöden, bland annat eftersom den primära råvaruproduktionen är
befriad från deponiskatt. I Norge avskaffades deponiavgiften 1/1 2015 av miljöskäl.
Jag yrkar
Att Centerpartiet jobbar för att deponiskatten avvecklas.
Att motionen skickas vidare till Partistämman i Malmö 2017
Örjan Berglund, Uppsala
Kretsstämmans yttrande och beslut
Centerpartiet har sedan partiet grundades haft ett jordnära förhållande till jorden och hur
den hanteras. ”Att bruka utan att förbruka” har varit ett motto som passat i alla
miljödiskussioner och det gäller även i denna motion. Motionären har uppmärksammat
oss på att det idag är billigare att utvinna råvaror genom att bryta i nya gruvor än att ta
tillvara dem från våra avfallsflöden från avlopp och förbränning.
Lagen (1999:673) om skatt på avfall, mer känt under namnet deponiskatten, är ett bland
många styrmedel på avfallsområdet som syftar till att styra avfall från deponering mot
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andra sätt att hantera avfall i enlighet med avfallshierarkin som slagits fast i EU:s
avfallsdirektiv och införts i miljöbalken. Deponiskatten styr direkt för att minska
deponering och indirekt mot minimering av avfall och materialåtervinning av
avfallsdirektiv.
Vid en jämförelse med andra nordiska länder ser man att över tid har alla länder minskat
sin andel deponi och Sverige ligger sedan 5 år på en mycket låg nivå även jämfört med
andra EU-länder som inte redovisats i diagrammet nedan. Deponiskatten kan ha bidragit
till detta men det kan också bero på att Sverige är ett av EU:s länder som återvinner en
stor del av vårt avfall genom förbränning.
Redan i betänkandet av lagen står det att arbetet med miljöfrågor, återvinning och
modern teknik ständigt utvecklas. Därför innehåller lagen möjligheter till undantag i form
av undantag från skatteplikt eller rätt till avdrag från skatten. I dagsläget är 41
avfallstyper som är helt eller delvis undantagna från lagen.
Med tanke på att det går att göra undantag i lagen och att lagen i alla fall delvis har gjort
att Sverige deponerar en liten del av sitt avfall skulle det vara fel att avskaffa lagen helt.
Bättre vore det att göra ytterligare undantag i lagen för fler avfallstyper.
Att anse motionen besvarad
Att uppmuntra motionären att skicka vidare motionen till distrikts och riksstämman
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsdpc240&langu
age=en&toolbox=data
Redovisning
2013-12-20 NV-00338-13
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-isverige/regeringsuppdrag/2013/deponiskatt/131220-redovisning-deponiskatten.pdf
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Motionären lyfter en angelägen fråga, huruvida dagens möjlighet till undantag eller
avdrag från deponiskatt vid deponering av restavfall från deponiåtervinning inte alls ska
omfattas av deponiskatt, med syfte att ytterligare öka lönsamheten för en miljö- och
resursbesparande deponiåtervinning.
Med anledning av att nuvarande lag innehåller möjligheter till undantag i form av
undantag från skatteplikt eller rätt till avdrag från skatten är 41 avfallstyper i dagsläget
helt eller delvis undantagna från lagen.
Med tanke på att det går att göra undantag i lagen och att lagen i alla fall delvis har gjort
att Sverige deponerar en liten del av sitt avfall ser vi det inte nödvändigt att avskaffa
deponiskatten helt och hållet. Det är dock en avvägning när undantagen blir så många att
skattelagen mister sitt berättigande. Eftersom det gått ett antal år sedan lagen infördes,
kan det finnas skäl att se över den igen.
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Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att lagen om deponiskatten ses över i linje med motionärens önskemål

7. Motion angående revidering av
socialtjänstlagen
Världen och Sverige har genomgått stora förändringar de senaste tjugo åren. Om vi ska
kunna klara av vår välfärd och även fortsättningsvis ta ett stort solidariskt ansvar för
konsekvenserna av olika konflikter i vår omvärld måste vi driva på med en rad reformer.
En sådan är att bättre hjälpa individer från bidragsberoende till arbete.
Idag ser vi ett ökande utanförskap och en oroväckande trend med en allt större andel av
våra invånare som har fastnat i långvarigt bidragsberoende. Kostnaderna för
försörjningsstöd ökar i många av våra kommuner och det stora antalet nyanlända torde
innebär ännu större kostnader i det korta perspektivet.
Olika målgrupper behöver olika typer av stöd för att kunna komma in på den reguljära
arbetsmarknaden. Men vi kan dessvärre konstatera att den palett av
arbetsmarknadsåtgärder som finns inte är tillräckliga för att möta de mest krävande
målgrupperna. Det finns också personer som kanske aldrig kommer att ha förutsättningar
för ett arbete. Vi behöver reformera åtgärdsarsenalen och det är nödvändigt att
samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förbättras.
Målet måste vara att alla som får försörjningsstöd och som bedöms ha arbetsförmåga ska
få ett jobb på arbetsmarknaden. De ska få hjälp att nå detta mål genom
kompetenshöjande insatser och genom praktik och träning. I en del fall behövs
rehabiliteringsstöd. Insatserna genomförs i dag inom ramen för försörjningsstödet. Men
många fler måste komma i åtnjutande av insatserna och arbetsförmågan bör ytterligare
vidgas. De bör därför kunna erbjudas olika sysselsättningsuppgifter, exempelvis inom
idrotts- och föreningslivet, som naturvärdar, arbetsvärdar eller som hjälp till
garantipensionärer med att handla. Vår uppfattning är att sådana uppgifter kan ses som
arbetsträning och praktik och därför bör kunna utföras inom ramen för
försörjningsstödsverksamheten.
Vi är emellertid medvetna om att det finns delade meningar om Socialtjänstlagen medger
detta. För att undvika tvivel härom tror vi att det behövs förtydligande inom
Socialtjänstlagen.
Med hänvisning till vad vi har fört fram föreslår vi
Att Socialtjänstlagen 4 kap. 4§ revideras så att även olika sysselsättningsuppgifter ses som
kompetenshöjande och som praktik/arbetsträning för individen
Att motionen sänds vidare till distriktet och riksstämman
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Ehsan Nasari, Stefan Hanna, Kenny Jönsson, Uppsala
Kretsstämmans yttrande och beslut
Kretsstyrelsen tackar motionären för en mycket intressant motion. Motionen ligger redan
i linje med den politik som Centerpartiet i Uppsala redan har drivit i det lokalpolitiska
programmet samt förslag till mål och budget.
Mot bakgrund av detta föreslår kretsstyrelsen stämman besluta:
Att
bifalla motionen
Att
motionen sänds vidare till distriktet och riksstämman

Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Socialtjänstens mål i 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens
grund främja människornas 1.ekonomiska och sociala trygghet, 2.jämlikhet i
levnadsvillkor, 3.aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska under
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Inte minst i ljuset av den stigande arbetslösheten, inte minst bland våra nysvenskar anser
distriktsstyrelsen att motionärerna har en viktig poäng. Samhället förändras, vilket gör att
våra lagar och system behöver korrigeras för att på bästa sätt fortsätta att tjäna oss
medborgare så väl som möjligt.
Centerpartiet på riks anser att det är rimligt att kommunerna inte enbart betalar ut
försörjningsstöd, utan även aktivt stöttar individer till praktik och utbildning.
Distriktsstyrelsen i Uppsala län delar motionärernas syn på att det är rimligt att se över
socialtjänstlagen för att se vilka möjligheter som kan skapas för att hjälpa människor att
snabbare komma ut ur bidragsberoende till egen försörjning.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att bifalla motionen
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8. Motion angående rörelse i skolan
Under de senaste decennierna har utomhuslek och spontanidrott minskat bland barn och
unga. Barns tid är mer planerad och de skjutsas i större utsträckning till skolan och olika
aktiviteter än för några årtionden sedan. Med ökad skärmlek blir barnens fritid är mer
stillasittande.
Samtidigt som om många barn och unga är mycket aktiva inom olika idrotter så vittnar
idrottsrörelsen om minskad uthållighet, styrka och koordinationsförmåga bland de aktiva
barnen och ungdomarna vilket kopplas till mindre fysisk aktivitet i vardagen.
Studier visar att fysisk aktivitet underlättar inlärning och koncentrationsförmåga. T.ex.
Bunkefloprojektet som genomfördes av Malmö högskola som jämförde utvecklingen hos
en grupp barn som fick idrotta dagligen i skolan med en grupp som enbart hade vanlig
skolgymnastik om 2 timmer per vecka. Gruppen med utökad idrottsundervisning
utvecklades bättre motoriskt och fick bättre skolresultat. Störst var skillnaden för pojkar,
där 96 procent i idrottsgruppen blev behöriga till gymnasieskolan, jämfört med 83
procent i den vanliga gruppen.
Forskningen är entydig om att regelbunden fysisk aktivitet bidrar till bättre studieresultat.
Forskningen är också entydig om att regelbunden fysisk aktivitet leder till längre och
friskare liv.
Skolämnet ”Idrott & hälsa” syftar förvisso till att eleverna utvecklar allsidiga
rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen men det är
också till viss del ett teoretiskt ämne och betygsgrundande. Det är tydligt att barn och
unga skulle må bra av att röra på sig mer. Därför skulle det vara värdefullt att införa mer
aktiv lek och rörelse i skolan antingen genom att utöka omfattningen av skolämnet
”Idrott och hälsa” eller att komplettera schemat med icke-betygsgrundande och därmed
mindre prestationsfokuserad rörelse, typ ”Lek och motion”.
Det finns sammantaget all anledning att införa mer rörelse i skolan. Det behöver inte vara
så krångligt heller, fysisk aktivitet behöver inte förutsätta ombyte och dusch. Det kan vara
mer lågintensivt och lekbetonat, t.ex. en gemensam promenad på morgon eller en
organiserad lek mellan två lektioner.
Därför yrkar vi att Centerpartiet ska verka för:
Att våra barn och unga i skolan ska få schemalagd fysisk aktivitet cirka 30 minuter varje
dag antingen genom att utöka omfattningen av skolämnet ”Idrott och hälsa” eller att
komplettera läroplanen med icke-betygsgrundande rörelsetimmar.
Att motionen skickas till partistämman i Malmö 2017
Uppsala 2017-01-20
Unn Harsem, Mia Nordström, Stefan Hanna, Anna Johansson, Steffen Weckner,
Mike Eriksson, Gustav Harrysson, Olle Romlin
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Kretsstämmans yttrande och beslut
Precis som motionärerna skriver så finns det flera forskningsstudier som tydligt visar att
fysisk aktivitet bidrar till bättre studieresultat. Det borde därför vara en självklarhet för
samtliga kommuner att införa mer fysisk aktivitet i skolan.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att bifalla motionen
Att motionen skickas vidare till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets
partistämma
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Distriktsstyrelsen delar motionärernas synpunkter. Forskningsrapport efter
forskningsrapport, nationella och internationella, år efter år kommer fram till resultatet
att daglig fysisk aktivitet har positiv inverkan på skolresultatet. Därtill att barn idag rör sig
alldeles för lite vilket är mycket oroande för den allmänna folkhälsan.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att bifalla motionen

9. Motion angående. skatteavdrag för donationer
Den starka ställningen för svensk universitetsforskning kräver fortsatt ökning av
resurserna om den skall kunna behållas i en situation av skärpt internationell konkurrens
och omfattande nysatsningar både i USA, Europa och Asien. Svensk universitetsforskning
har varit stagnerande det senaste decenniet vad gäller forskningsinsatserna räknat i
personår. Även om nya statliga insatser har aviserats och en ökning kommer till stånd de
närmaste åren är behoven för att svensk forskning skall kunna bibehålla sin
internationellt starka ställning av en omfattning som förutsätter kompletterande
finansiering. Det är i det sammanhanget illavarslande att övriga finansiärer minskat sina
bidrag till forskning under de senaste åren. Det är därför angeläget att se över villkoren
för företags och individers bidrag till forskning. I nästan hela Europa beviljar staten olika
former av skattelättnader för gåvor till forskning liksom för olika former av företagsstöd
till forskning. Det svenska systemet framstår i en internationell jämförelse som mycket
ogynnsamt i det här avseendet, särskilt när det gäller enskilda personers gåvor där ingen
skattelättnad utgår. Men även juridiska personers rätt till skatteavdrag för bidrag till
forskning är begränsad till forskning som har direkt anknytning till företagets
verksamhet. Det finns argument, baserade på tidigare erfarenheter, som visar att den
kostnad som en skattesubvention medför för statskassan mer än väl uppvägs av de
fördelar som en privat forskningsfinansiering medför. Fördelarna är naturligtvis dels
ekonomiska – mer pengar tillkommer troligen på sikt än vad reformen kostar i
16

skatteförluster för staten – men de är också sociala och kulturella. En
forskningsfinansiering som delvis har sin bas i privata insatser ger en mångsidigare och
bredare kontakt mellan forskning och samhälle. Impulser från samhället i stort, via
enskilda givare, välgörande organisationer och företag kan snabbt förmedla signaler om
väsentliga behov och frågor till forskningssamhället.
I likhet med Kungl. Vetenskapsakademiens forskningsutskott 2007, yrkar jag mot denna
bakgrund att Centerpartiet jobbar för
Att fysisk person, som lämnar finansiellt bidrag för forskning till godkända lärosäten och
organisationer enligt fastställd lista, medges rätt att mot slutlig skatt avräkna ett belopp
motsvarande en given procentsats av gåvan;
Att juridiska personer, som lämnar bidrag för forskning till lärosäten och organisationer
enligt samma lista, medges rätt till skatteavdrag från inkomst av näringsverksamhet
enligt de mer generösa regler, som gällde före 1991 års skattereform.
Att motionen skickas till partistämman i Malmö 2017
Örjan Berglund, Uppsala
Kretsstämmans yttrande och beslut
Kretsstyrelsen anser att andemeningen i motionen är bra men vill göra vissa ändringar
och tillägg för att förtydliga att-satserna.
Mot bakgrund av detta föreslår kretsstyrelsen stämman besluta
Att bifalla första att-satsen med tillägget att den aktuella procentsatsen anges. Samma
procentsats som för gåvor till välgörenhetsorganisationer?
Att bifalla andra att-satsen med ändringen enligt nedan
Att juridiska personer, som lämnar bidrag för forskning till lärosäten och organisationer
enligt samma lista medges rätt till skatteavdrag, utan begränsning till att ha direkt
anknytning, från inkomst av näringsverksamhet med den aktuella procentsats som gäller.
Att motionen sänds vidare till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets
partistämma
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Distriktsstyrelsen tycker det är en utomordentlig idé att på olika sätt uppmuntra
privatpersoner och företag att investera i framtiden. Krångel ska inte stå i vägen för
detta, så skatteavdrag i någon form är en logisk väg att gå.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att bifalla motionens syfte
att Centerpartiet låter utreda vilken på vilket sätt detta kan göras på bästa sätt
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10. Motion angående införande av e-krona och
statligt bankkonto
Bakgrund
Bankernas oligopol och nödvändigheten för alla att föra över lön och andra inkomster till
en bank medför att priserna för bankernas tjänster är dyra och att stora vinster kan göras,
med staten som garant. Dessutom får inte alla möjlighet att ha ett konto eller internet
bank om man inte uppfyller de krav som bankerna ställer. Dessa människor måste trots
allt betala räkningar och hantera de medel man får från bl.a. vårt sociala skyddsnät.
Staten har idag en ”bankfunktion” (skattekontot t.ex.) och med de digitala tjänster som
medför mycket lägre administrativa kostnader kunde man utveckla dessa tjänster till ett
basutbud där man kan betala räkningar och överföra pengar och ha ett kontokort kopplat
till kontot. Ett konto öppet för alla. Tankarna om e-krona som riksbanken diskuterade i
november 2016 skulle kunna leda i denna riktning.
Jag yrkar att Centerpartiet jobbar för
Att arbetet och utvärderingen av e-krona som koncept prioriteras
Att ett statligt gratis bankkonto med ett basutbud av tjänster utvecklas och görs
tillgängligt för alla oberoende av kreditvärdighet.
Att motionen skickas vidare till partistämman i Malmö 2017
Örjan Berglund, Uppsala
Kretsstämmans yttrande och beslut
Kretsstyrelsen anser att kontanthanteringen inte ska tas bort eftersom det finns grupper i
samhället som är beroende av kontanter. Staten ska inte och kan inte heller agera bank
på grund av konkurrenslagar. Att utveckla fler tjänster på skattekontot skulle bekostas av
skattemedel och där anser vi att det finns bättre prioriteringar att göra.
Mot bakgrund av detta föreslår kretsstyrelsen stämman besluta:
Att
bifalla första att-satsen
Att
avslå andra att-satsen
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Motionären pekar på en problematik kopplat till bankernas sätt att jaga vinster, som inte
minst innebär höga avgifter och ibland stelbenta villkor för kunder. En av anledningarna
till detta är bl.a. att staten via lag sedan finanskrisen 2009, skärpt reglerna för bankernas
egna kapital.
Huruvida en e-krona såsom motionären beskriver det, skulle vara en del av lösning på
problemet är vi tveksamma till. En statlig bank går dessutom mot ett förstatligande och
sätter den fria konkurrensen ur spel. Den utvecklingen tror inte Centerpartiet är någon
långsiktigt bra lösning för oss konsumenter.
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Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att avslå motionen

11. Motion angående att Sveriges små bryggerier
betalar högst alkoholskatt i EU
Bakgrund
I Sverige finns över 200 kommersiella bryggerier. 130 av dem har startat under de senaste
fem åren. Det var även fem år sedan det senast fanns en motion i riksdagen om att lätta
på punktskatten för små bryggerier. En lättnad på punktskatten för små bryggerier
handlar inte om billigare öl. Det handlar om att ge små bryggerier en rimlig chans till
överlevnad och tillväxt på en hård marknad. Det handlar om arbetstillfällen. Det handlar
om att utöka utbudet av hantverksöl. Och det handlar om att ge svenska små bryggerier
möjlighet att växa och bli bäst inom EU.
EU införde redan år 1992 ett direktiv (Artikel 4.1 av Direktiv 92/83/EEC) som uppmuntrar
till att ge små bryggerier lägre punktskatt på alkohol. Idag nyttjas det av 21 länder inom
EU. Men Sverige vägrar. Detta trots att vi har bland de högsta alkoholskatterna inom
unionen.
De 3 länder inom EU (Finland, Storbritannien och Irland) som har högre alkoholskatt än
Sverige har alla 50 % -iga skattelättnader för de minsta bryggerierna. Olika länder har olika
gränser och olika storlekar av skattelättnader och vissa implementerar en sänkning i flera
steg. Vanligast är att ge de minsta bryggerierna 50 % rabatt.
Finland - Vår granne i öster har en skattesänkning i flera steg beroende på hur mycket
bryggeriet producerar varje år.
Högst 500 000 liter: skatten sänks med 50 procent.
över 500 000 liter men högst 3 000 000 liter: 30 procent.
över 3 000 000 liter men högst 5 500 000 liter: 20 procent.
över 5 500 000 liter men högst 10 000 000 liter: 10 procent.
Danmark har som mest 28% skattelättnad, för bryggerier som producerar under 370 000
liter per år. Därifrån upp till 20 miljoner liter är det en jämnt minskande skattelättnad.
Detta för att undvika skarpa gränser där det inte skulle löna sig för bryggerierna att växa.
Irland har en rak skattelättnad på 50% för alla som producerar under 2 miljoner liter per år.
Tyskland som har bland de lägsta alkoholskatterna inom EU, har fyra steg på sin skala.
Gränserna går vid 500 000 liter, 1 miljon, 2 miljoner respektive 4 miljoner liter.
Skattelättnaden för de minsta ligger runt 44%.
Ett litet bryggeri som brygger 500 000 liter femprocentig öl per år betalar 4.85 miljoner
kronor i alkoholskatt. En lättnad med 50% motsvarar 5-7 arbetstillfällen. Utöver extra
medarbetare behöver nya bryggerier även investera i dyrt maskineri för att höja
kvaliteten och underlätta det fysiska arbetet. Ett ännu mindre bryggeri som producerar
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50 000 liter per år betalar 485 000 kronor. En sänkning för dem kan betyda skillnaden att
kunna jobba heltid med sitt bryggeri jämfört med att göra det på fritiden eller deltid.
För att göra systemet neutralt vad avser storlek på brygger och oberoende av vilken
dryck man producerar, öl, vin, mjöd eller cider bör differentieringen göras med avseende
på produktion av motsvarande mängd ren alkohol.
Jag yrkar att Centerpartiet jobbar för
Att punktskatten på alkohol differentieras beroende på produktionsvolym omräknat till
ren alkohol.
Högst 50 000 liter: skatten sänks med 50 procent.
över 50 000 liter men högst 300 000 liter: 30 procent.
över 300 000 liter men högst 550 000 liter: 20 procent.
över 550 000 liter men högst 100 0000 liter: 10 procent.
Att motionen skickas vidare till partistämman i Malmö 2017
Örjan Berglund, Uppsala
Kretsstämmans yttrande och beslut
Kretsstyrelsen anser att denna motion bör utredas vidare och också visa tydligare på
konsekvenserna av förslaget för små respektive stora producenter. Positivt är att
motionen stöttar lokal produktion och entreprenörskap. Dessutom leder det till ett
bredare utbud. Motionen bör kompletteras och beskrivas mer utförligt. Det kan också ge
signaler att det finns en orättvisa i att en bransch får skattelättnader. Antalet
arbetstillfällen i denna bransch är förhållandevis lågt.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta
Att avslå motionen
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Centerpartiet är sedan många år positiva till gårdsförsäljning av vin och öl. Vi tror däremot
att motionärens förslag på differentierad skatt kopplat till produktionsmängden blir för
krånglig både för staten och för producenten kopplat till administration, inte minst.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att avslå motionen
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12. Motion angående laddrättighet för elbilsägare
i flerbostadshus
Inrikes vägtransporter står för över en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige.
Transporterna står således för en stor del av hälso- och miljöproblemen i städer såsom
buller, kväveoxider och partiklar. Miljömålsberedningen har därför föreslagit ett
sektorsmål för transportsektorn på 70% reduktion av koldixoidutsläpp 2030 jämfört med
2010. För att nå målet behövs kraftfulla åtgärder för lägre inköpspris på supermiljöbilar,
bättre ägandefördelar och högre koldioxidbeskattning. Med en bred politisk enighet i
Miljömålsberedningen står Centerpartiet bakom styrmedel som ett Bonus Malus system,
differentierad parkering, miljözoner och upphandlingskriterier efter miljövärden och
energieffektivitet.
Våren 2017 förväntas regeringen lägga den första propositionen utifrån beredningens
arbete avseende bland annat en Klimatlag, klimatråd och klimatmål för transportsektorn.
Detta tillsammans med EU kommissionens förslag om nya krav på laddinfrastruktur vid
ny- och ombyggnation kommer på sikt förstärka incitamenten för utsläppsfria eldrivna
transporter. Men en fråga som varken Miljömålsberedningen eller EU kommissionen tar
upp är hur alla som bor i befintliga flerbostadshus ska kunna ladda vid sin bostad. Att
kunna ladda hemma är för de flesta en förutsättning för att ta steget över till eldrift. Hela
60 procent av Sveriges medborgare bor i lägenhet och de flesta i befintliga
flerbostadshus. Eftersom elbilar och laddinfrastruktur är en relativ ny teknik så blir
bostadsrätts- och hyresgästföreningar ofta ett hinder för boende som vill skaffa en elbil.
Därför behöver rättigheterna för de boende förstärkas och processen förenklas för att
kunna ladda sin elbil även om man bor i en lägenhet.
Jag yrkar därför på
Att Centerpartiet föreslår en Laddrättighet för elbilsägare i befintliga flerbostadshus
Att motionen skickas vidare till riksorganisationen och partistämman
Mia Nordström, Uppsala
Kretsstämmans yttrande och beslut
Som motionären skriver är elbilsladdning relativt ny teknik vilken också innebär relativt
stora investeringskostnader. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har olika
ekonomiska förutsättningar. Det är inte rimligt att kräva att bostadsrättsföreningar och
fastighetsägaren ska tvingas göra dessa investeringar om en boende så önskar. Det är lika
orimligt som att kräva att bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren tillgodoser
tillgång till biogas till sina miljöklassade biogasbilar.
Utbyggnad av laddinfrastruktur ligger snarare på statlig nivå till exempel under
trafikverket eller att p-bolag ser möjligheterna att ge sina kunder både service i form av
parkering och laddning.
Mot bakgrund av detta föreslår kretsstyrelsen stämman besluta:
Att avslå motionen
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
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Distriktsstyrelsen delar Uppsalas kretsårsmötets beslut.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att avslå motionen

13. Motion angående Hästen – ett okänt miljöhot?
En DN-artikel som jag läst - och som jag i motionen tagit brottstycken ur - tar upp ett för
många okänt problem. Enligt artikeln fortsätter antalet hästar i Sverige att öka. I 15 av
landet 21 län beskrivs ökningen till och med som ”markant”. Bara i Stockholms län steg
antalet med 40 procent mellan åren 2004 och 2010. I dag finns det enligt
Jordbruksverkets senaste mätning 362 700 hästar och 340 000 mjölkkor i landet.
Vidare står det att SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, pekar ut hästhagarna som ett dolt
miljöhot.
– Lantbrukare som håller kor, grisar och höns omfattas av en rad regler och får även råd
om hur de ska hantera gödslet. Men hästarna, som oftast ägs av privatpersoner, omfattas
inte av samma regelverk. De är ofta inte ens medvetna om att hästarna utgör ett
problem.
Även Vattenmyndigheten slår i sin senaste förvaltningsplan (2016-2021) fast att
hästhållningen bidrar till övergödningen. ”Kommunerna behöver därför utöka sin tillsyn
gällande hästhållningsverksamheter, så att de kan bedöma behovet av ytterligare
försiktighetsmått och skyddsåtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
följas.”, skriver myndigheten i sin plan.
Havsmiljöinstitutet konstaterade också i en rapport från förra året att lokalt kan
utsläppen i hästhagar vara stort och påverka vattendrag, sjöar och grundvatten.
Det är dock svårt att räkna på den faktiska effekten på Östersjön, men man kan ändå göra
antagandet att förbättringar kan göras genom åtgärder i rasthagar enligt
Havsmiljöinstitutet.
Problemet är läckaget av fosfor från rasthagarna. Där vistas ofta många hästar på liten
yta. I de delar av hagarna där hästarna kissar och bajsar byggs det upp höga nivåer av
näringsämnet i marken som lätt blir söndertrampad. Det gör i sin tur att fosfor läcker ut i
diken och vattendrag och bidrar till övergödningen.
Klimatforskare vid SLU visade redan 2015 att gödselbelastningen i hagar med många
hästar kan motsvara 60 kilo fosfor per hektar och år. Det kan jämföras med att en
lantbrukare endast får tillföra samma areal 22 kilo fosfor per år. Med tanke på att antalet
hästar fortsätter öka anser forskare på SLU att det är viktigt att vi tar fram direkta råd till
hästägarna. Och enligt SLU är en avgörande orsak till det stora fosforläckaget att
hästarna får för mycket kraftfoder, vilket ökar mängden fosfor i gödseln.
Ny forskning visar dessutom att det enda en häst behöver är ett bra hö, kraftfodret är
bara dyrt – och dåligt för hästen som riskerar att drabbas av välfärdssjukdomar som
fetma, mag- tarm- och hov sjukdomar och hästdiabetes.
Förutom ändrad foderhållning föreslår SLU en rad andra åtgärder:
• Se till att det inte är för många hästar på en liten yta och att på olika sätt förhindra att
marken trampas sönder.
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• Grusunderlag på de hårdast trampade ytorna eller andra typer av material som
stabiliserar marken.
• Rutiner som får hästarna att göra ifrån sig inne och mockning av utomhusytor.
• Hagarna kan också kalkas för att binda överskottet av fosfor.
Man bör också säkerställa att hästhagar inte ligger alldeles intill diken eller vattendrag
och att gödseln lagras på ett säkert sätt enligt SLU.
Många av de stora, professionellt skötta stallen är medvetna om problemet och samlar
upp gödslet i containrar för att sedan sprida ut det på åkrar. De har också ofta
konstruerade hagar eller paddockar på betongplattor, där det är lättare att hantera
gödseln.
För den som äger häst på fritidsbasis är det dock inte så enkelt.
Det här är en känslig fråga som många hästägare slår ifrån sig. Man tänker att det ”inte
gäller mig” och att det bara kostar pengar att försöka åtgärda det. Kommunala bidrag för
att till exempel grusa upp områden i hagarna där hästarna äter och bajsar vore kanske en
lösning enligt en forskare på SLU.
Naturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Uppsala är glad att problemet äntligen
uppmärksammas, och anser att hittills har det inte diskuterats tillräckligt. Det bästa med
det är att alla åtgärder man kan vidta för att komma till rätta med det är att de också är
bra för hästens hälsa. Det ökar incitamenten för alla hästägare att börja bry sig.
Jag föreslår därför
- Att motionen skickas vidare till partiets riksstämma
- Att Centerpartiets riksorganisation begär en utredning vad som kan göras för att
komma till rätta med hästnäringens påverkan på övergödningen
- Att Centerpartiet därefter lägger förslag i riksdagen om behövliga åtgärder
Uppsala 2017-02-13
Karin Ericsson
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Precis som all annan verksamhet ska ta hänsyn till miljön ska inte hästnäringen vara
undantagen från det. Distriktsstyrelsen tycker det är bra att frågan utredas vidare för att
komma fram till ett rimligt regelverk för hästägare, både för den professionella och den
privata hästhållningen.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att bifalla motionen
att frågan angående hästnäringens miljöpåverkan utreds för att komma fram till ett
rimligt regelverk kring den professionella och den privata hästhållningen
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14. Motion angående uppdrag till
Arbetsförmedlingen att utveckla en
jobbsökarapplikation
Arbetsförmedlingen behöver kraftigt reformeras. Det tycker och driver Centerpartiet
sedan länge. Vi vill förespråka en metod som både kan inkludera många fler på
arbetsmarknaden fortare än idag samtidigt som den bidrar till att göra Sverige
företagsammare.
Vi vill att Arbetsförmedlingen via regleringsbrev får i uppdrag att utveckla en
användarvänlig företagarapplikation igenom vilken alla med ett personnummer eller
annan identitet kopplad till Skattemyndigheten kan erbjuda sina
tjänster. Företagarappen aktiveras enkelt via födelsenummer och knyts till uppgivet
bankkonto. Kort tid efter aktivering ska användaren på mobilen eller annan terminal få
ett företagsbevis till uppgiven mejladress. Därefter är man företagare och kan söka jobb
överallt utan att någon kan hindra det. Inte fack, inte skatteverket, inte heller någon
annan myndighet eller person. När ett jobb är klart, stort eller litet, går köparen, som kan
vara en privatperson, företag, kommun eller förening in på Skatteverkets hemsida och
betalar in det belopp man kommit överens om. Nyckeln är den anlitades personnummer.
Snabbt och smidigt drar skatteverket av moms, inkomstskatt och sociala avgifter och ett
litet belopp för en försäkring gällande arbetsskydd. Det som blir kvar, cirka 40 procent
enligt gällande regler, slussas vidare till den utförandes bankkonto redan dagen efter.
Sedan sker inget mer, alltså inga moms- och inkomstdeklarationer, inkomstuppgifter, och
så vidare. Om varje hundralapp resulterar i en disponibel behållning på 40 kronor kommer
förmodligen en person som lever på bidrag, exempelvis tryggt på kommunalt
försörjningsstöd att känna det bekvämare att fortsätta med det, än att verka som
företagare. Därför finns skäl att ha en väsentligt lägre beskattning i app-förfarandet,
exempelvis reduceringar av skatteuttaget med mera, motsvarande de regler som nu
föreslås i allianspartiernas snabbspår till jobb.
Med ersättningen via skatteverket får socialsekreterare enkla administrativa möjligheter
till inblick, för att kunna justera försörjningsstödet, med hänsyn till vad som kan krävas att
en person ska tjäna själv. Det är nödvändigt att varje kommun själva får bestämma
nivåerna i försörjningsstödet och inte Socialstyrelsen. Decentralisera denna fråga till
kommunerna, så som det var tidigare.
Genom att driva denna politik kan Centerpartiet gå runt bland annat
fackföreningsrörelser som inte tar något ansvar för att inkludera många av dem som står
utanför arbetsmarknaden idag.

Vi yrkar:
ATT Centerpartiet verkar för att en användarvänlig applikation ska erbjudas de som har
rätt att arbeta i Sverige så att de kan ta uppdrag som företagare på tjänstemarknaden.
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ATT Centerpartiet verkar för att applikationen finansieras av Arbetsförmedlingen och att
den integreras på nödvändigt sätt med Skatteverkets verksamhet.
ATT Centerpartiet verkar för att relevant socialtjänst under självklar sekretess får tillgång
till relevanta intäktsuppgifter.
Stefan Hanna / Centerpartiet Uppsala
Monica Hallgren / Centerkvinnorna Uppsala län
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Arbetsförmedlingen har idag en organisation som kostar betydligt mer än den smakar.
Bara på några år har deras kostnader stigit från 77,5 miljarder till 104,7 miljarder. Precis
som motionärerna beskriver så anser Centerpartiet att Arbetsförmedlingen bör
reformeras från grunden, t o m läggas ner och ersättas med olika aktörer som kan
specialisera sig inom olika branscher.
Ny teknik ska vi använda på bästa sätt, såväl det som motionärerna föreslår, men även
andra smarta lösningar. Men kopplat till att AF är en ineffektiv organisation anser vi det
inte särskilt klokt att ge en sådan organisation ytterligare uppdrag som vi inte vet om de
klarar av. De lyckades t.ex. inte vare sig inom de ekonomiska eller de utsatta tids-ramarna
få till deras officiella hemsida. Dessutom anser inte distriktsstyrelsen att politiken ska
ägna sig åt den typen av detaljstyrning.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att avslå motionen

15. Motion angående kommunalt
självbestämmande om försörjningsstöd
Centerpartiet är för en decentralisering i så stor utsträckning som möjligt. Vi anser att det
är av stor betydelse för främst mindre och glesbygdskommuner att de ska kunna skapa
större egna förutsättningar för att bygdernas företagare ska kunna driva företag som kan
konkurrera med företag i till exempel kommuner med större städer. Marginaleffekten
mellan möjlig lägsta bidragsnivå och avtalsenlig lön kan vara för liten. Marginaleffekten
visar hur mycket av en marginell inkomstökning som faller bort på grund av ökade skatter
och minskade bidrag, och denna har traditionellt sett varit 100 procent för mottagare av
försörjningsstöd. Detta medför i praktiken att drivkrafterna för att få in en fot på
arbetsmarknaden genom extraknäck eller mer varaktiga deltidsanställningar varit små för
bidragstagare.
Vi yrkar:
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ATT Centerpartiet verkar för att kommuner själva får stor rådighet över nivåer i
försörjningsstödet
ATT Centerpartiet aktivt verkar för att de marginaleffekter som motverkar jobblinjens
intentioner avvecklas
Stefan Hanna / Centerpartiet Uppsala
Monica Hallgren / Centerkvinnorna Uppsala län
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Centerpartiet anser att det alltid ska löna sig att arbeta. I likhet med studenter som
erhåller CSN-bidrag tillåts att jobba till en viss nivå samtidigt som de får behålla
studiemedlet, eller det grundavdrag som finns att kunna tjäna upp till ett visst belopp
utan att betala skatt, skulle man, för att uppmuntra till arbete införa ett skattefritt
grundbelopp, ex. vis upp till 50 000 kr, till dem som erhåller socialbidrag.
De som erhåller försörjningsstöd är inte sjuka. Därför vill vi införa ett krav på att alla
kommuner ska erbjuda arbetslivsinriktat stöd för personer med försörjningsstöd och/eller
som lider av psykisk ohälsa eller har en psykisk funktionsnedsättning. Personer som står
långt från arbetsmarknaden och som har komplexa behov, är ofta beroende av insatser
från flera olika myndigheter, vilket kan vara påfrestande, och en anledning till att hjälpen
man behöver fördröjs i onödan, och att man därför blir kvar i försörjningsstöd längre än
nödvändigt. Därför anser Centerpartiet att kommunerna ska fungera som ”en dörr in”
och stötta dessa individer i deras kontakter med myndigheter, samtidigt som individen får
hjälp till praktik eller utbildning. Sådana insatser bör kommunerna ha rådighet över och
kan på det viset styra över sina kostnader för försörjningsstödet.
Distriktsstyrelsens föreslår stämman besluta
att avslå första att-satsen.
att bifalla andra att-satsen

16. Motion angående flockskydd i form av
vaccination
Arbetet med att skydda befolkningen från pandemier, det vill säga allvarliga sjukdomar
som sprider sig snabbt bland befolkningen, är väldigt viktigt. Länge var Sverige mycket
framgångsrikt i detta hälsofrämjande arbete genom vaccinationsprogram med fokus på
barn. De flesta av oss har själva blivit vaccinerade mot många av de tidigare allvarliga
sjukdomar som utrotades i Sverige. Sedan en tid kommer väldigt många nya invånare till
Sverige. Många av dessa människor kommer från länder som har en väldigt mycket lägre
levnadsstandard än den svenska och där det finns gott om allvarliga sjukdomar kvar som
vi tidigare blivit av med. Många av dessa människor saknar de vaccinationer som för oss
varit självklara. Allt fler människor reser också till länder där de sjukdomar vi blivit av med
finns kvar.
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I samband med att människor söker asyl i Sverige genomgår de också
hälsoundersökningar där syftet bland annat är att identifiera eventuella smittor. Det är
bra. Samtidigt har vi haft allt mer incidenter där allvarlig smittspridning ägt rum bland
annat kopplat till TBC. Många som kommer till Sverige och åberopar asylskäl litar inte på
myndigheter och vägrar att vaccinera sig. I praktiken innebär det att vi får ett allt sämre
flockskydd för människor som lever i Sverige om allt fler invånare inte är vaccinerade mot
till exempel påssjuka, mässling etc.
Vi yrkar:
ATT det ska vara obligatoriskt för asylsökande att ta samma vaccin som svenska barn får
under sina första år.
Stefan Hanna / Centerpartiet Uppsala
Monica Hallgren / Centerkvinnorna Uppsala län
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Motionärerna lyfter en folkhälsoaspekt som i och med globaliseringen och flyktingkrisen
blivit allt mer aktuell. Det finns all anledning att skydda både våra nya och gamla
medborgare från farliga sjukdomar. Men precis som när det gäller vaccinering till barn så
kan vi inte tvinga någon att vaccinera sig, däremot starkt rekommendera.
Information är synnerligen viktigt i det här sammanhanget, inte minst då många av de
som kommer till Sverige är avvaktande gentemot myndigheter.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att bifalla motionens syfte

17. Motion angående kollektiva bostäder
Boverket sätter idag orimligt höga minimikrav på bostadsbyggen. I ljuset av våra stora
svenska utmaningar att både säkra bostäder, och bostäder som människor som börjar sin
bostadskarriär har råd med, är detta en nödvändig förändring. Ungdomar som flyttar
hemifrån till sitt första egna boende, studenter, nyanlända och ekonomiskt mycket svaga
personer kan ses som de grupper som särskilt kan få stor glädje av liknande ekonomiskt
gynnsamma bostäder. Liknande bostäder kan både erbjudas så att man kan köpa andelar
eller som hyresobjekt.
Vi yrkar:
ATT Boverkets minimiregler för bostäder förändras så att det blir möjligt att bygga ett
stort antal moderna bostäder som liknar de studentbostäder och ålderdomshem med
korridorslösningar som byggdes tidigare.
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Stefan Hanna / Centerpartiet Uppsala
Monica Hallgren / Centerkvinnorna Uppsala län
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Centerpartiet har i många år drivit på gällande kraftiga lättnader i byggregler. Bostäder
ska uppfylla både funktion och passa våra plånböcker. Den akuta bostadsbrist vi ser idag
kräver extraordinära insatser för att fler personer ska kunna få tak över huvudet. Vi
behöver inte bara bygga mer, vi behöver öka takten. För det krävs att vi lättar på regler
och krav och göra handläggningen av ärenden snabbare. Vi måste hitta nya lösningar som
snabbt kan tillämpas, bl.a. hur lokaler kan omvandlas till bostäder, hur vi kan göra det
enklare att hyra ut sin bostad i andrahand och vilka bygglovsbefriade åtgärder som kan
genomföras.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att bifalla motionen

18. Motion angående delningsekonomi
Genom att främja delningsekonomi kan Centerpartiet stärka sin profil som ett
ansvarstagande grönt parti. Genom att medborgarna lättare ges möjligheterna att dela
kan sopbergen bli mindre, koldioxidutsläppen minska, minska förbrukningen av jordens
ändliga resurser och samtidigt skapa nya eftertraktade jobb inom serviceindustrin.
Delningsekonomin utvecklas primärt genom att resurser delas genom hyra, pool-upplägg,
överskott som säljs till till exempel hemlösa, bytesupplägg och att olika enheter lånar av
varandra istället för att köpa eget.
Exempel på resurser som mycket bättre än idag kan delas är kontorslokaler, andra lokaler
och fordon (cyklar och bilar).
Vi yrkar:
ATT Centerpartiet ska driva att offentliga verksamheter ska ha krav på sig att bättre dela
sina resurser med andra offentliga verksamheter. Det kan göras genom regleringsbrev,
ägardirektiv och uppdrag till nämnder.
Stefan Hanna / Centerpartiet Uppsala
Monica Hallgren / Centerkvinnorna Uppsala län
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Det ska vara lönsamt att vara miljövänlig och kosta att smutsa ner. Två principer som
Centerpartiet anser ska vara vägledande i hur vi planerar och organiserar vårt samhälle.
Myndigheter, stat och kommuner och annan offentlig skattefinansierad verksamhet kan
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med fördel i sitt effektiviseringsarbete för att dra ner sina kostnader även se över
möjligheterna att dela på olika resurser.
Det finns det inga hinder för att det ska kunna ske redan idag, men om vi som
motionärerna önskar, att man från staten ska reglera detta för att tvinga fram mer av
delning av resurser och hur det bäst kan organiseras bör man i så fall titta närmare på.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att detta är en av de saker man bör undersöka närmare med syfte att minska kostnaderna
för våra offentliga institutioner.

19. Motion angående LSS-avregleringar
För att klara de stora utmaningar som Sveriges kommuner och landsting står inför
framöver kommer det att krävas många avregleringar. En reglering som vi anser är både
orimligt begränsande och kostnadsdrivande är att det inom LSS lagstiftningen sätts en
maximal gräns på sex personer som får bo på ett gruppboende. Vi anser också att det
inom LSS måste göras tydligt att det inte ska krävas till exempel en socionomexamen för
att få utföra vissa arbetsuppgifter som minst lika bra kan utföras av personer som har
annan och tillräcklig utbildning.
Vi yrkar:
ATT Centerpartiet driver att gruppboenden kopplade till LSS tillåts erbjuda betydligt fler
bostäder än idag.
ATT Centerpartiet driver att krav på särskild kompetens för att stötta berörda
funktionshindrade minimeras.
Stefan Hanna / Centerpartiet Uppsala
Monica Hallgren / Centerkvinnorna Uppsala län
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Det finns säkert an anledning till att man har satt en gräns för hur många kopplade till LSS
som får bo i gemensamt boende. Problemet med en sådan här statisk regel är att den inte
alls tar hänsyn till de olika graderna av funktionsnedsättningar. Ibland fungerar det med
färre än sex, ibland med fler, beroende på graden av nedsättning.
Centerpartiet anser att människor med funktionsnedsättning ska ges ökade möjligheter
att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin service. Precis som alla andra människor så
har människor med funktionsnedsättning olika typer av behov som idag krävs att en
socionomutbildad utför men likaväl kan tillgodoses av annan personal. Den
bedömningen bör vi kunna överlämna till professionen på boendet.
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Distriktsstyrelsens föreslår stämman besluta
att bifalla motionen

20. Motion angående jobb efter 67
Idag ökar långtidsarbetslösheten bland svenska invånare som har det svårast på en
krävande arbetsmarknad. Samtidigt är arbetskraftsbristen stor inom både privat och
offentlig sektor då vi saknar tillräckligt många med den kompetens som efterfrågas. För
att Sverige ska klara av de stora utmaningar vi har med att matcha efterfrågan på
välfärdstjänster med arbetskraft samt för att finansiera välfärden måste de som kan
jobba så länge som möjligt upp i åldrarna. Det ligger i Sveriges och dess delars intresse att
uppmuntra våra äldre med arbetsförmåga att ställa sin energi och sin kompetens till
arbetsmarknadens förfogande.
Vi anser att det var ett stort misstag av den nuvarande regeringen att försämra villkoren
för människor med pension att då och då jobba extra eller att senarelägga sin
pensionering. Vissa kan se det som orättvist att just pensionärer ska uppmuntras med
lägre skatter men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det klokt. Alternativet är att
den person som väljer att inte utnyttja möjligheten att jobba längre bara konsumerar
pension istället för att vara med och fortsätta att skapa arbetsvärde.
Vi yrkar:
ATT Centerpartiet driver att jobbskatteavdraget för pensionärer som Alliansen införde
återinförs.
Stefan Hanna / Centerpartiet Uppsala
Monica Hallgren / Centerkvinnorna Uppsala län
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Centerpartiet anser att det var ett felaktigt beslut av regeringen att ta bort det x-tra
jobbskatteavdraget för de pensionärer som vill fortsätta vara yrksesverksamma. Det är en
fråga vi redan driver på riksnivå.
Distriktsstyrelsens föreslår stämman besluta
att motionen anses besvarad
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21. Motion angående organdonation
(Gemensamt yttrande för motion nr. 21, 22)
Idag har Sverige ett regelverk som bygger på att enskilda invånare/medborgare aktivt
måste ta ställning till att deras organ får användas för att rädda livet på eller hjälpa andra
människor till ett bättre liv genom transplantation. Frankrike har sedan årsskiftet, med
stor framgång och glädje för många människor, angripit bristen på organ för
transplantationer med en lagändring som innebär att den avlidnes samtycke till
organdonation förutsätts och blir huvudregel. Lagändringen utgår från att den avlidne vill
bli organdonator. Och anhöriga har fråntagits vetorätten. Endast en registrerad vägran
kan hindra en donation, eftersom anhöriga fråntagits veto i frågan. Det franska
perspektivet har varit att om man inte säger nej så säger man ja. Frågan har även utretts i
Sverige men har inte bidragit till en nämnvärd ökning av andelen bland befolkningen som
aktivt tar ställning i frågan.
För att använda organ för donation ska donatorn enligt svensk lag idag avlida i respirator
på en intensivvårdsavdelning. Den senaste statliga utredningen i frågan har föreslagit
lagändringar som möjliggör livsuppehållande åtgärder och som gör det möjligt att ställa
anhöriga frågan om organdonation innan det är för sent.
Självklart ska inga organ tas från någon mot dess vilja men vi tycker att det är rimligt att
utgå ifrån att människor i en liknande situation med glädje hjälper andra människor.
Istället för att som idag driva informationskampanjer om att vi ska bli donatorer får då
informationskampanjerna riktas in på att informera om att alla aktivt kan avstå från att
vara donator.
Vi yrkar:
ATT Centerpartiet driver att relevant svensk lagstiftning ändras så att utgångspunkten är
att alla organ kan användas för transplantationer men att alla har rätt att avstå från att bli
donator.
Stefan Hanna / Centerpartiet Uppsala
Monica Hallgren / Centerkvinnorna Uppsala län
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22. Motion angående att donation ska vara
standard
(Gemensamt yttrande för motion nr. 21, 22)
I Sverige råder det ständig brist på donerade organ för transplantation, vilket skapar köer
och onödigt lidande. Alldeles för ofta händer det att människor avlider i väntan på ett nytt
organ.
Vi har ett system med donationskort, som man kan fylla i för att göra sin önskan känd.
Man kan också anmäla sig till ett register. Men av olika anledningar blir detta inte av för så
många människor, fast de egentligen skulle kunna tänka sig att donera organ. Det leder
till svåra beslut för anhöriga i en krissituation. Och till en helt onödig brist på organ.
Från och med 1 januari trädde en lagändring i kraft i Frankrike, som utgår från att alla som
avlider också är organdonatorer – om man inte uttryckligen sagt nej till donation i
förhand.
Det skulle alltså krävas samma enkla handling som idag, förutom att det skulle vara att
säga ”nej” istället för ”ja” som krävs. Många människoliv skulle kunna räddas på detta
sättet.
Jag yrkar:
Att

Distriktsstämman ställer sig bakom kravet på ett organdonationssystem som
bygger på att man aktivt måste säga nej till donation för att stå utanför systemet.

Västerlövsta 2017-02-28
Mats Olsén (Ersättare, Heby kommunkrets)
Distriktsstyrelsens förslag till beslut (för motion nr. 21 och 22)
Distriktsstyrelsen tycker det finns god anledning att undersöka olika möjligheter för att
öka tillgången på organ och därmed rädda fler liv.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att Centerpartiet tar initiativ till att undersöka olika möjligheter för att öka tillgången på
organ för donationer
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23. Motion ang. Amnesti för ensamkommande
Heby kommun behöver varje ny invånare, och varje invånare ska känna sig välkommen
och behövd. Vi har för närvarande flera unga människor som befinner sig i vår kommun,
och som inte vet om de får stanna i Sverige eller om de ska skickas till Afghanistan – ett
land i krig och som de kanske aldrig ens besökt. De har enligt samstämmiga rapporter
från de reportrar som vågat sig till Kabul ingen familj på plats och mycket små möjligheter
att klara sig på egen hand, oavsett om de får ett ”startstöd” från Sverige. Vi skickar alltså
unga människor till en ovisshet, till ett land som UD avråder svenskar från att ens besöka.
Unga människor som i flera år integrerats i de samhällen där de bott, däribland Heby.
Flera av dem har redan fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd.
Det är inte värdigt. Att flera unga på senare tid har tagit sina egna liv hellre än att bli
utvisade, ger en tydlig signal vad de känt inför att skickas till Afghanistan.
Det enda rätta vore att ge alla som kommit till Sverige som ensamkommande, har
afghansk bakgrund och som vistats i landet mer än ett år permanenta uppehållstillstånd.
En allmän amnesti för alla, som inte misstänks för några allvarligare brott, utan bara vill få
en chans till ett liv. De behövs i vårt land.
Jag yrkar:
Att

Att

Distriktsstämman ställer sig bakom ett krav på att Sverige ger amnesti till alla
afghanska ensamkommande barn- och ungdomar som kommit till vårt land före
den 1 januari 2017 och som inte misstänks för något allvarligt brott
Motionen skickas vidare till riksdagsgruppen

Västerlövsta 2017-02-28
Mats Olsén (Ersättare, Heby kommunkrets)
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Centerpartiet vill centralt driver redan detta, att ensamkommande barn som
åldersbedömts enligt den gamla modellen ska få en ny prövning.
Annars riskerar vi att utvisa minderåriga - bara för att de råkade hamna i systemet några
månader innan svenska myndigheter fick en fungerande modell för åldersbedömning på
plats. Det är inte rättssäkert.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att anse motionen besvarad
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24. Motion angående profilprodukter med rätt
profil
Nästa år är det valår, men arbetet med att profilera Centerpartiet och att föra fram de
frågor som vi brinner för pågår hela tiden. Vi står ju för att hela landet ska leva och ser att
det är hos de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. Därför vore det
helt i linje med vår politik att det material vi använder oss av för att föra ut vårt budskap i
mesta möjliga mån är tillverkat i Sverige, eller i andra hand ekologiskt eller Fairtrademärkt om det är importerat.
Vi borde också kunna använda oss av t.ex. mjölk och annan lokalt producerad mat vid
våra olika kampanjer. Att ge bort ett paket mjölk eller en bit ost vore ett bra sätt att
märkas och att konkret få fram vårt budskap.
Jag yrkar:
Att

Distriktsstämman tar med perspektivet att vi i första hand ska använda oss av
lokalt producerade, svenska eller i andra hand miljömässigt och mänskligt hållbart
producerade varor i vår kampanjverksamhet

Västerlövsta 2017-02-28
Mats Olsén (Ersättare, Heby kommunkrets)
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Distriktsstyrelsen är helt på samma linje som motionären. Centralt är Centerpartiet
miljöcertifierat, och allt vårt profilmaterial är noga utvalt. Lokalt har vi inga andra avsikter
än att göra detsamma.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att anse motionen besvarad
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25. Motion angående fler vårdplatser
Hela landet ska leva. Det inkluderar också dess invånare. Som det ser ut idag saknas det
ofta såväl vårdplatser som personal på våra olika vårdinrättningar, även inom
akutsjukvården.
Däremot verkar det sällan saknas resurser till att bygga allt mer påkostade byggnader.
Inte sällan med för få vårdplatser. Nästan alltid på större orter.
Detta är inte en hållbar utveckling. Det är naturligtvis ett enormt och långsiktigt problem
att ta itu med, men någonstans måste man börja. Sverige behöver fler vårdplatser.
Jag yrkar:
Att

Distriktsstämman gör ett uttalande om att vi vill se betydligt fler vårdplatser inom
vårt län

Att

Distriktsstämman kräver att centraliseringen av närvården inom Uppsala län
upphör

Att

Distriktsstämman kräver att resurser inom Uppsala län omfördelas från större
byggnationer till faktiska vårdinsatser och lön till vårdpersonal

Västerlövsta 2017-02-28
Mats Olsén (Ersättare, Heby kommunkrets)
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Motionärens krav överensstämmer med regiongruppens målsättningar. Inte minst i
dagarna pågår ett viktigt opinionsarbete för att förhindra nedläggning av vårdcentraler i
länet.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att uttala att vi vill se betydligt fler öppna vårdplatser i vårt län
att Centerpartiet kräver att centraliseringen av närvården inom Uppsala län upphör.
att Centerpartiets regiongrupp får i uppdrag att arbeta för att de investeringar som görs
på Akademiska sjukhuset ska vara kostnadseffektiva.
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