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Program
09.30

Kaffe och ombudsregistrering

10.00

Välkommen till Skinnskatteberg – Helena Norrby,
kretsordförande.

10.10

Välkommen till årets stämma – Anna Gunstad Bäckman,
distriktsordförande

10.20

Ett nytt ledarskap för Sverige och våra landsbygder –
Kristina Yngwe, riksdagsledamot och vice ordförande i miljöoch jordbruksutskottet.

11.15

Guldnålsutdelning

11.30

Stämman öppnas

12.30

Lunch

13.30

Stämman återupptas

Ca 15.30 Stämman avslutas
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Förslag till föredragningslista
1

Stämman öppnas

2

Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordförande
b. Vice ordförande
c. Sekreterare
d. Protokolljusterare tillika rösträknare

3

Godkännande av kallelse

4

Antal ombud och fastställande av röstlängd

5

Fastställande av föredragningslista

6

Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi

7

Revisorernas berättelse

8

Fastställande av balans- och resultaträkning

9

Resultatdisposition

10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11

Kyrkoval 2017

12

Allmänna val 2018
a. Information från distriktet om valförberedelser
b. Beslut om regler för nomineringsprocessen
c. Val av nomineringskommitté

13

Redogörelse valberedningens arbete

14

Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen

15

Val av ordförande

16

Val av vice ordförande

17

Val av övriga styrelseledamöter

18

Val av två revisorer samt ersättare
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19

Beslut om arvoden, reseersättningar och traktamenten

20

Fastställande av antal ombud vid kommande distriktsstämma

21

Val av ombud samt ersättare att representera distriktet vid Partistämman

22

Val av ledamöter samt ersättare i Centerpartiets förtroenderåd

23

Val av ledamot och ersättare till Bygdegårdarnas distriktsstyrelse

24

Val av ombud och ersättare till SVs regionstämma 2018

25

Val av valberedning

26

Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för distriktet år 2017

27

Information om verksamhetsplan och budget

28

Framställningar och förslag från distriktsstyrelsen

29

Behandling av motioner
a. Rätt till skälig tjänstepension
b. Observationsplatser som akutåtgärd med kommunsamarbete
c. Dags att ompröva frågan kring religiösa friskolor
d. Efter miljömålen

30

Vid stämman väckta frågor

31

Stämman avslutas
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Ärende §12 – Regler och tidsplan för
nomineringsprocess
Regler för nomineringsprocess till riksdag och landstingsfullmäktige
Dessa regler gäller vid val till riksdag och landstingsfullmäktige i Västmanlands län.
Reglerna är antagna av distriktsstämman i Skinnskatteberg 2017-04-08. Till reglerna
finns även en antagen tidplan för processen.
Nomineringskommitténs uppdrag och ansvar
Nomineringskommitténs ansvar är att i enlighet med de av distriktsstämman fastställda
reglerna för nomineringsprocessen och skrivningarna om god representativitet upprätta
ett förslag till valsedel eller valsedlar. Nomineringskommittén har rätt att själva
nominera kandidater.
Det är kommitténs ansvar att säkerställa att alla som föreslås är valbara till det val som
nomineringen avser.
Process för förnominering av kandidater
Förnominering är den process där medlemmarna föreslår kandidater som de önskar ska
finnas på Centerpartiets valsedel. Alla medlemmar har rätt att föreslå kandidater och att
själva kandidera.
Alla medborgare som är valbara till den församling som nomineringen gäller kan föreslås
i förnomineringen. Medlemskap i Centerrörelsen – Centerpartiet, Centerkvinnorna,
Centerpartiets Ungdomsförbund eller Centerstudenter – krävs först då listan ska
rapporteras in till ansvarig myndighet.
Medlemskap i Centerrörelsen är en förutsättning för att kunna representera och
kandidera för Centerpartiet.
De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande innan namnen
presenteras för medlemmarna.
Sista datum för förnominering, och därmed möjlighet för kandidaten att finnas med i
presentationen inför medlemsomröstningen är den 8 maj 2017.
Presentation av kandidater
Samtliga kandidater som nominerats inom rätt tid ska ges möjlighet att presentera sig
på lika villkor. Kandidaterna ska presenteras i bokstavsordning. Samtliga medlemmar
ska kunna ta del av presentationen. Nomineringskommittén ansvarar för att så sker.
Kandidatpresentationen kan ske på olika sätt. Det kan röra sig om skriftligt material i
tryck eller på webb. Utfrågningar, hearings eller samtal med de personer som kandiderar
kan komplettera presentationen. Om presentationsmöten genomförs ska de vara öppna
för samtliga medlemmar.
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Rådgivande medlemsomröstning
Den av stadgarna föreskrivna rådgivande medlemsomröstningen är en av de metoder
som nomineringskommittén har att använda sig utav. Den skall förrättas genom att
varje medlem tillsänds röstsedel. Omröstningen ska ske elektroniskt alternativt via brev.
Om distriktsstämman inte beslutat annat avgör nomineringskommittén hur
omröstningen praktiskt arrangeras. Det sätt som man väljer ska garantera den
röstandes anonymitet och säkerställa att varje medlem endast kan avge en röst.
I samband med den rådgivande medlemsomröstningen har medlemmarna rätt att
föreslå nya kandidater som inte har förnominerats.
I den rådgivande medlemsomröstningen ges medlemmarna möjlighet att rangordna de
förnominerade kandidaterna genom att föreslå i vilken ordning kandidaterna bör
placeras på valsedeln. Nomineringskommittén beslutar hur många namn som röstsedeln
ska innehålla, dvs. hur många namn som varje medlem får rangordna. En avgiven
röstsedel ska innehålla det antal namn som nomineringskommittén beslutat. Om
valsedeln innehåller färre namn än som beslutats ges poäng ”underifrån”, dvs. om tio
namn är beslutade, och medlemmen endast föreslår fyra namn ges dessa poäng som om
de hade plats 7-10 på valsedeln. Detta för att undvika taktikröstning.
Nomineringskommittén ansvarar för att sammanställa resultatet från den rådgivande
medlemsomröstningen så att kandidaternas totala poängsumma framgår. Även antalet
första, andra och tredjeplatser per kandidat ska redovisas.
Resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen ska tillsammans med resultatet
från andra urvalsmetoder vara tillgängligt för ombuden inför beslut om valsedel.
Kompletterande urvalsmetoder
Som komplement till den rådgivande medlemsomröstningen ska intervjuer med möjliga
toppkandidater göras för att få en god bild av kandidaternas förmåga, ambition och
engagemang i en kommande valrörelse och efterföljande mandatperiod.
Nomineringskommittén ansvarar för att utföra intervjuerna.
Förslag till valsedel
Nomineringskommittén ska till nomineringsstämman föreslå en valsedel till riksdagen
samt en gemensam valsedel för länets två landstingsvalkretsar.
Urvalsmetoderna och den rådgivande medlemsomröstningen ligger till grund för
nomineringskommitténs förslag.
Vid utformning av valsedel ska jämlikhet, jämställdhet och mångfald vara ledord.
Centerpartiet ska ha bredd i partiets representation och kompetenta, engagerade
företrädare som tillsammans bildar en mångfald av erfarenhet och bakgrund. Därför är
aspekter som engagemang, bakgrund, erfarenheter, kön och ålder viktiga att värdera
när valsedlar utformas och val förrättas.
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Innan förslaget till valsedel presenteras ska nomineringskommittén kommunicera sitt
förslag enskilt med kandidaterna. Kandidaterna ska i samband med detta tillfrågas om
de accepterar nomineringskommitténs förslag eller om de avböjer nomineringen.
Förslaget till valsedel ska tillsammans med redogörelse av nomineringskommitténs
arbete finnas tillgängligt för ombuden senast åtta dagar före nomineringsstämman.
Beslut om valsedel/Nomineringsstämma
Valsedel till landstings-/regionfullmäktige och riksdag fastställs/beslutas på
nomineringsstämma dit ordinarie distriktsombud kallas. Mötet ska vara öppet för alla
medlemmar.
Nomineringskommitténs förslag är huvudförslag när valsedeln ska fastställas.
Innan behandlingen av valsedeln avslutas nomineringarna. Efter detta beslut är det inte
längre möjligt att nominera nya kandidater.
Kandidat som vid nomineringsprocessens början inte är medlem, ska vara medlem
senast då listan rapporteras in till ansvarig valmyndighet. Annars stryks personen från
listan. Om inte nomineringsstämman beslutat annat flyttas då alla kandidater under den
strukne ett steg uppåt på valsedeln.
Valet är i första hand ett partival med personvalsinslag. Alla som kandiderar är att
betrakta som personvalskandidater. Innan valsedeln fastställs ska nomineringsstämman
besluta om personkryssen ska innebära något mer för partiets räkning än den ordning
kandidaterna väljs in i den beslutande församlingen. Det innebär att om personkryssen
även ska gälla t.ex. kamp om förtroendeposter och uppdrag ska detta tydligt beslutas av
nomineringsstämman. Annars gäller den beslutade rangordningen av kandidaterna även
efter valet, vilket innebär att valsedelns förstanamn också är Centerpartiets främste
kandidat efter valet.
Nomineringskommittén ska till nomineringsstämman lägga fram ett förslag på hur
personkryssen ska hanteras. Förslaget ska i förväg vara förankrat med distriktsstyrelsen.
Kandidatförsäkran
Alla som kandiderar på valsedel ska skriva under en kandidatförsäkran i samband med
att de accepterar sin nominering.
Distriktet ansvarar för att förvara kandidatförsäkran i original under hela
mandatperioden.
Anmälan av valsedel
Distriktet ansvarar för att samtliga fastställda valsedlar inom distriktet lämnas in till
valmyndigheten på det sätt myndigheten anvisat.
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Beslut om Centerpartiets representation efter valet (gäller enbart
landstingsvalet)
Distriktsstyrelsen utser en nomineringsgrupp som förbereder de val som
landstingsfullmäktige ska förrätta.
Nomineringsgruppens förslag ska sedan beslutas av distriktsstyrelsen och sedan
fastställas av den nyvalda landstingsgruppen.
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Tidsplan för nomineringsprocess –riksdags- och regionval 2018

Datum

Aktivitet

8 april – 8 maj

Förnominering av kandidater.

15 maj

Utskick av kandidatförsäkran samt underlag
för kandidatpresentation till förnominerade
kandidater.

22 maj

Intervjuer av toppkandidater påbörjas av
nomineringskommittén.

31 maj

Sista dag för kandidater att skicka in
kandidatförsäkran och underlag för
kandidatpresentation.

12 juni – 14 juli

Rådgivande medlemsomröstning.

V37

Nomineringskommitténs förslag klart.

25 september

Utskick av handlingar till nomineringsstämman
(senast).

7 oktober

Slutnomineringsstämma med fastställande av
valsedlar.
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Ärende §27 - Verksamhetsplan och budget 2017
Distriktet

Kom/Info

Januari

26 AU

Distriktets C -info

Februari

21 DS

Distriktets C -info

AU
Mars
April

DS

Distriktets C -info

8 Intern. Kvinnodagen

VN-annons

8 Distriktsstämma

Distriktets C -info

8 DS konstituerande

Inför Valet 2018

Riksorganisationen

Utbildningar

Kyrkoval
18 Kyrkovalsgrupp

Talespersoner besöker

2-4 Kommundagar

kretsårsmöten

Göteborg

Bygdegårdsmöten

23 Kyrkovalsgrupp
Utbildningar startar

Nom.process beslutas

11 Nom.stämma
1 Listor klara!

Bygdegårdsmöten

19 CK vårkonferens
22-23 Ordf.konf+röstmål
Maj

AU

28-29 CK maktdgr
Distriktets C -info

Bygdegårdsmöten

Kick off DS
Juni

1 VårRuset

Distriktets C -info

Juli

5-6 Brunnby

VN-annons

2-9/7 Almedalen

Augusti

AU

Distriktets C -info

5 Höstkampanj

DS
Blodomloppet
September

DS

17 Kyrkoval

28/9-1/10
Partistämma Malmö
Oktober

AU

Distriktets C -info

7 Nomineringsstämma +

Strategisk

Höstkonferens CK

VN-annons

Kommunkväll/dag

planering
Kommunikation 2

November

AU

Distriktets C -info

DS
22-23 60 plus mässa
December

AU

Distriktets C -info

DS Julavslutning

VN-annons
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Budget 2017
Budget 2016

Utfall 2016

Budget 2017

Intäkter
Partistöd och medlemsavgifter

117 000

115 521

117 981

Bidrag landsting och stift

714 000

714 500

705 340

Kyrkoval intäkter
Stiftelsen bidrag
personalkostnad

44 753
96 246

Övriga intäkter

40 000

33 106

65 000

Utdelningar och räntor

10 000

5 290

3 000

881 000

868 417

1 032 320

Kurser och sammankomster

- 50 000

- 130 641

- 85 000

Stämmor

- 40 000

- 22 761

- 34 500

CUF

- 14 000

-

- 6 000

- 10 065

- 64 753

- 5 000

- 5 000

Summa intäkter

Kostnader

Kyrkogrupp
CK
Talespersoner

- 10 000

Kampanjbidrag och valmtrl

- 10 211

- 10 000

Lokaler

- 90 000

- 79 239

- 82 900

Annonser

- 22 000

- 24 155

- 20 000

Porto Tele Kontor skrivare

- 80 000

- 110 115

- 83 400

Redovisningstjänster

- 30 000

- 27 500

- 30 000

Styrelse och revision

- 20 000

- 7 300

- 19 700

- 30 000

- 48 070

- 19 608

- 490 000

- 477 896

- 603 551

- 15 000

- 19 310

- 15 000

- 881 000

- 972 262

- 1 089 412

0

- 103 846

- 57 092

Övriga kostnader
Personal
Resor
Summa kostnader

Resultat
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Ärende §29 – Behandling av motioner
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut ang motion ”Rätt
till skälig tjänstepension”.
Att kunna leva på sin pension borde vara en rättighet för
alla. Det är därför viktigt att våra pensionssystem också är
utformade för detta – inte motarbetar den principen.
Problematiken som motionären lyfter fram är oroande och
här måste det finnas en vilja från beslutsfattare att gör om
och göra rätt. Att stora delar av en under lång tid intjänad
tjänstepension konfiskeras och jämkas ut är inte skäligt.
Det handlar också om att som arbetsgivare visa att man
bryr sig om sina anställda även efter att de lämnat det
yrkesverksamma livet bakom sig. En pensionär är likväl en
viktig ambassadör som de nuvarande anställda för att göra
arbetet inom välfärden mer attraktivt, för attraktiviteten i
yrket måste också resultera i en värdig pensionstid.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman att bifalla
motionen samt skickar den vidare till partistämman.
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Rätt till skälig tjänstepension
I Sverige har vi ett pensionssystem som till viss del bygger på vår inkomst under vårt
yrkesliv. Fram till 1998 var det ATP-systemet som gällde, därefter det system som vi har
idag. I båda systemen betalas en viss del av löneutrymmet in för att senare kunna
betalas ut i form av tjänstepension.
Pensionen ska vara den trygghet som vi har att leva av när yrkeslivet läggs åt sidan.
Tjänstepensionen är där en del av den tryggheten, och många förlitar sig därför till att
det bästa sättet att påverka sin tjänstepension är att jobba.
Men för personer födda mellan 1937 och 1953 som omfattas av båda systemen får vissa
en chock när beskedet om tjänstepensionen landar i brevlådan. Det visar sig att efter ett
långt yrkesliv inom kommun eller landsting får de endast 100kr/månad i tjänstepension.
Anledningen till denna oskäligt låga tjänstepension är en krock mellan de två
pensionssystemen där tjänstepensionens storlek inte följt löneutvecklingen för personer
som för tiden då pensionssystemet gjordes om var sjukskrivna eller uppehöll så kallat
sjukbidrag på hel- eller deltid. De blev kvar i ett ogynnsamt pensionssystem där en
bruttopension räknats ut och bestämts till ett fast belopp. Så trots att dessa personer
fortsatt jobba har de inte kunnat ta del av den positiva utvecklingen av
tjänstepensionen, den har istället begränsats och jämkats med den allmänna pensionen
från det gamla systemet. Begränsats till 100 kronor!
Detta är inte ett sätt eller system som uppmuntrar anställda inom kommun och
landsting till att slita hårt i ofta ekonomiskt pressade verksamheter. Inte heller skapar
de möjligheter till att få ett avkopplande liv som pensionär där man med glädje kan se
tillbaka på sitt arbetsliv.
Men som politiker och arbetsgivare kan vi göra om och göra rätt så att dessa personer
får en rättmätig och skälig tjänstepension. Genom kartläggning av löneutveckling och
yrkeslivet för den anställde kan 100-lappen förvandlas till 4 500 kronor – så blev det i
Region Östergötland och fler exempel finns.
Med anledning av denna problematik och oskäliga pensionssystem uppmanar jag och
yrkar på att
-

-

Centerpartiet på alla nivåer verkar för att upprätta en skälig tjänstepension även
för dem som uppehållit sjukbidrag och att systemet med konfiskering av intjänad
tjänstepension avvecklas.
distriktsstämman skickar motionen vidare till partistämman.

Sala den 20 februari 2017

Barbro Larsson,
landstingspolitiker och vice ordförande för Centerpartiet i Västmanland
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Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut ang motion
”Observationsplatser som akutåtgärd med kommunsamarbete”.
Distriktsstyrelsen delar motionärernas problembild med att många
äldre idag vistas för långa tider på exempelvis akutmottagningar
trots att de inte är i behov av den typen av akutåtgärd. Många äldre
är dessutom så kallade mångbesökare på akutmottagningarna och
ofta är själva besöken och väntetiderna i sig är mer påfrestande än
de symtom de söker vård för.
En bättre samverkan mellan Region Västmanland och kommunerna
för att ta hand om de mest sjuka äldre är önskvärt, precis som
motionärerna lyfter fram. Men vilka exakta lösningar och hur exakta
vårdplatser skulle fördelas är svårare att ge svar på.
Centerpartiet har tillsammans med alliansen i Region Västmanland
drivit frågan kring utskrivningsplatser/lättvårdsplatser för att
erbjuda patienter rätt vårdnivå. Förslagen i motionen skulle kunna
vara en fortsättning på det arbetet.
Distriktsstyrelsen anser motionen besvarad och uppmanar
regionfullmäktigegruppen att arbeta vidare i intention med
förslagen.
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Observationsplatser som akutåtgärd med kommunsamarbete
Äldre människor kommer till akuten många gånger för lättare besvär eller för att dom
inte klarar sig själva hemma, hemsituationen är av en eller annan anledning ohållbar.
Eftersom dom inte har så akuta besvär blir väntetiden längst för dessa patienter.
Anledningen till att äldre kommer till akuten som kanske inte ska dit kan vara t. ex.
orkeslöshet, äter o dricker dåligt, därav fallskador, förvirring, ensamma o otrygga som
ger somatiska besvär, infektioner och hjärtsviktsbesvär. Eftersom dom inte klarar sig
hemma läggs dom in på en akutplats i väntan på hjälp hemma eller annat boende.

Centerpartiet Hallstahammar föreslår följande:



Att det görs en utredning om en observationsavdelning kan lösa dessa problem
som denna patientgrupp har och frigöra akutplatserna på klinikerna.
Att undersöka om ett behov av denna typ av avdelning skulle vara intressant för
Västmanlands kommuner och undersöka möjligheten om ett eventuellt
samarbete med alla kommuner samt eventuella Mobila familjeläkarteamet, där
MFL och akuten kan lägga in.

Centerpartiet i Hallstahammar

Eva Wilhelmsson
Marianne Avelin
Anna Gunstad Bäckman
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Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut ang motion ”Dags
att ompröva frågan kring religiösa friskolor”.
För Centerpartiet på alla nivåer är valfrihet en grundläggande del i
vår politik för att fler människor ska kunna bestämma över sin egen
vardag och framtid. Skolvalet är här en självklarhet.
Det fria skolvalet är också en förutsättning för att det ska finnas en
skola för alla, där alla individer får rätt möjligheter och verktyg att
lyckas i skolan och livet.
Frågan kring religiösa eller konfessionella skolor är ständigt aktuell.
Kanske idag mer än tidigare. Det är dock viktigt att poängtera att
religiösa friskolor utgör en absolut minoritet av det totala antalet
friskolor i hela Sverige. Om och hur det är, eller eventuellt kan bli
ett problem utifrån den jämlika och objektiva undervisningen är
svårt att generellt skapa sig en bild av. Att som i motionen lyfta
fram eventualiteter och oro som argument utan särskild underbygd
fakta riskerar dock att underblåsa intresse- och värdekonflikter som
redan finns i dagens samhälle.
Huruvida det finns en värdekonflikt mellan religionsfrihet och
elevers rätt till likvärdig utbildning, anser distriktsstyrelsen inte vara
helt entydigt. Med tydlig styrning och ett tydligt uppdrag till
Skolinspektionen och skolhuvudmän är det styrelsens uppfattning
att religionsfrihet och likvärdig utbildning kan gå hand i hand.
Styrning, tillsyn och kontroll kan säkerligen skärpas och göras
bättre än idag, även utan ett absolut förbud mot religiösa friskolor.
Distriktsstyrelsen delar motionärens bild av att detta är en aktuell
och synnerligen viktig fråga men ser inte att det i detta fall är
motiverat med att inskränka på valfriheten och grundläggande
rättigheter som finns fastlagda i Europakonventionen om mänskliga
rättigheter. Reglerna kring konfessionella inslag och könsuppdelade
lektioner är även nyligen reglerade med en tydligare hållning från
Skolinspektionen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta att avslå
motionens andra att-sats om förbud mot religiösa friskolor och
finner övriga att-satser besvarade, samt skickar vidare motionen
till partistämman.
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Motion till Centerpartiets distriktsstämma och Partistämma 2017
Dags att ompröva frågan kring religiösa friskolor
För Centerpartiet är valfriheten viktig liksom att det finns en mångfald av skolor att välja
mellan. Våra skolor ska givetvis följa våra styrdokument som finns för den svenska
skolan. Det gäller allt från värdegrundsuppdrag, som demokrati och alla människors lika
värde, till kursplaner. Alla skolor ska ha bra kvalitet och därför behövs en noggrann och
bra tillsyn. Det gäller alla skolor.
Det finns en värdekonflikt mellan religionsfrihet och ge alla en likvärdig utbildning.
Rätten till undervisning i viss religion eller språk betyder inte att alla olika sekter,
religioner, ideologiska sammanslutningar med automatik får driva egna skolor. Det
borde gå att säkerställa Europakonventionen om en mänsklig rättighet att uppfostra
barn i föräldrarnas religiösa tradition och FN s konvention om medborgerliga rättigheter.
Även barnkonventionen talar om barn rättighet till sitt kulturarv.
Jag ser med viss oro på hur fler religiösa friskolor växer fram och alla sköter inte detta
med att leva upp till skolinspektionens krav. Ett ökat antal friskolor på religiös grund
riskerar att öka segregationen och isolera eleverna från en jämlik, sekulär och
mångkulturell skolmiljö. Skolan ska vara en oas fri från religiös och ideologisk påverkan
även om man bedriver undervisning om olika religioner och ideologier.
Därför bör Centerpartiet besluta att:
Reglerna för konfessionella förskolor och friskolor ska skärpas.
Ett stopp för nya religiösa friskolor införs
Konfessionella inslag ska vara frivilliga och får inte vara en del av
undervisningen
Könuppdelade lektioner kan aldrig tillåtas motiveras av ideologiska, religiösa
eller kulturella skäl. Utan kan endast motiveras av pedagogiska vid vissa
speciella tillfällen.

Lars Kallsäby

centermedlem

Dingtuna 2017-03-10
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Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut ang motion ”Efter
miljömålen”.
Centerpartiet lade 1962 den första miljömotionen i
Riksdagen och miljöfrågorna har från starten varit en av
grundpelarna i Bondeförbundets Centerpartiets politik.
För att politiken ska leda till tydliga förbättringar i vår
livsmiljö och för vår hälsa är det viktigt att miljömål och
styrning är tydliga och uppnåbara. En problematik kring just
miljöpolitiken är att den avgörs på flera olika nivåer – FN-,
EU- och nationell nivå – det ställer också ytterligare krav på
tydlighet i ambitioner, mål och styrning för att visa konkret
handling i miljöarbetet.
Precis som motionen lyfter fram finns idag flera olika
tidshorisonter för miljöarbetet, där FN:s mål säger en sak
och våra nationella en annan. För att även fortsättningsvis
ha en ambitiös miljöpolitik är ett sammanhållet miljöarbete
ett måste. Det skulle även göra politiken och målen mer
trovärdiga och tydliga gentemot allmänheten.
Distriktsstyrelsen delar därmed motionärens bild av att ett
tydligare ramverk behövs när miljömålssystemet ska
ersättas med nya miljömål.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta att
bifalla motionen samt skickar den vidare till partistämman.
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Motion till Centerpartiets distriktsstämma och Partistämma 2017
Efter miljömålen
Det svenska miljömålssystemet har nu funnits i 20 år. Det har funnits många fördelar
med systemet men också utmaningar. Målet när systemet infördes var att
generationsmålet skulle vara uppfyllt 2020. Nu är det dags för ett nytt ramverk för
svensk miljöpolitik.
Miljömålssystemet är uppdelat i generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål.
Ambitionen var att generationsmålet skulle vara uppfyllda till 2020. Samtidigt har FN
beslutat om globala hållbarhetsmål med inriktning på år 2030. I Sverige ansvarar
Agenda 2030-delegation med det svenska genomförandet av målet. Sverige behöver en
sammanhållen miljöpolitik som tar vid där miljömålssystemet slutar och visar på en ny
väg framåt.
Miljömålssystemet har haft flera brister. Miljökvalitetsmål, etappmål och specificeringar
har i många fall utformats och specificerats som visioner vilket i praktiken innebär att de
är omöjliga att uppnå ens i teorin. Trots det har de använts som argument för att det
finns stora brister i miljöarbetet, även om berörda och näringar gjort stora insatser för
att uppnå målen. Det är viktigt för ett trovärdigt och sammanhållet miljöarbete att alla
som berörs och påverkas känner förtroende och motivation att arbeta med målen.
Centerpartiet är Sveriges första miljöparti och det parti som ständigt föreslagit konkreta
förslag för en bättre miljö och klimat. Centerpartiet behöver nu gå före för att beskriva
ett trovärdigt och hållbart ramverk för det framtida miljöarbetet. Vi ska i Sverige ha mål
för vårt miljö- och klimatarbete är tydliga och realistiska och som bidrar till att skapa
engagemang för arbetet. Det är också viktigt att politiken är tydlig och gör de viktiga
avvägningarna mellan olika samhällsintressen för att undvika konflikter och misstro när
det överlåts till myndigheter och domstolar.
Jag föreslår
Att Centerpartiet arbetar fram ett tydligt förslag för ett framtida sammanhållet
miljöarbete i Sverige.
Att Centerpartiet arbetar för ett nytt trovärdigt och hållbart ramverk för svensk
miljöpolitik som ersätter nuvarande miljömålssystem

Lars Kallsäby centermedlem

Dingtuna 2017-03-10
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