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BESLUTSPROTOKOLL
Protokoll fört vid ordinarie riksstämma med Centerpartiet i Kalmarsalen, Kalmar, den
30 aug – 2 sept 2007.
§1
Välkommen
Delar av Riksdagskören framför ”Du gamla, du fria”.
Distriktsordförande Roland Åkesson, Mönsterås, hälsade välkommen till riksstämman i Kalmar.
§2
Stämmans öppnande
Partiordförande Maud Olofsson, Bygdeå, hälsade inbjudna gäster, stämmoombud, media samt övriga
intresserade välkomna och förklarade 2007 års riksstämma med Centerpartiet öppnad.
§3
Val av stämmopresidium
Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag till
stämmopresidium. (Bil. 9)
BESLUT
Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Roland Åkesson, Mönsterås.
Till vice ordförande valdes Ann Petersson, Mönsterås, Jan Andersson, Hylte, samt Claes Västerteg,
Kinna.
Till föredragande sekreterare valdes Maria Anstett-Andersson, Stockholm, Anna-Karin Jonsson,
Stockholm, Lisa Bortmyhr, Västerås och Håkan Granlund, Stockholm.
Till protokollsekreterare valdes Marianne Magnusson, Stockholm, Teresia Unander-Scharin, Örebro,
Chafic Dalle, Bryssel och Fredrik Jöngren, Stockholm.
§4
Val av justeringsmän
Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag till
justeringsmän.
BESLUT
Stämman beslutade att till justeringsmän välja Catarina Deremar, Tierp och Christer Lundgren,
Vindeln.
§5
Upprop
Fastställande av röstlängd
BESLUT
Stämman beslutade att den avprickade röstlängden skall gälla. (Bil.10).
§6
Godkännande av kallelse n
Partisekreterare Anders Flanking redogjorde för hur kallelse till riksstämman skickats ut. (Bil.3).
BESLUT
Stämman beslutade att godkänna kallelsen till 2007 års riksstämma.
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§7
Fastställande av stämmoordning och föredragningslista
Partisekreterare Anders Flanking redogjorde för partistyrelsens förslag till stämmoordning och
föredragningslista. (Bil. 7)
BESLUT
Stämman beslutade att fastställa stämmoordning och föredragningslista.
§8
Fastställande av debattregler och redaktionskommitté
Partisekreterare Anders Flanking redogjorde för partistyrelsens förslag till debattregler och
redaktionskommitté. (Bil.7)
BESLUT
Stämman beslutade att fastställa debattreglerna,
samt beslutade att till redaktionskommitté utse partiordförande Maud Olofsson, Lars Weinehall och
Kenneth Johansson, samt stämmans ordförande för respektive stämmokommitté.
§9
Årsberättelse och Ekonomisk berättelse för 2005 och 2006.
Partisekreterare Anders Flanking föredrog årsberättelsen och ekonomisk berättelse för år 2005 och
2006. (Bil. 8)
BESLUT
Stämman beslutade att med godkännande lägga årsberättelsen för 2005 och 2006 samt ekonomisk
berättelse för 2005 och 2006 till handlingarna.
§ 10
Revisorernas berättelse
Yvonne Johansson föredrog revisorernas berättelse för 2005 och 2006. (Bil. 8)
BESLUT
Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse.
§ 11
Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen
BESLUT
Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja partistyrelsen ansvarsfrihet för
2005 och 2006 års räkenskaper och förvaltning.
§ 12
Sammanträdesersättning till partistyrelse mfl.
Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag till
reseersättning, arvoden och traktamenten. (Bil. 9)
Valberedningen föreslår riksstämman besluta att ersättning till partistyrelse och revisorer,
ledamöter i kommittéer och utredningar och annan representation utsedd av riksstämman,
förtroenderåd, partistyrelse eller partiets presidium utgår enligt följande:
a) Huvudregeln för sammanträdesersättning - arvode, resa och traktamente - är att välja de
alternativ som medför den lägsta totala kostnaden.

3

b) Sammanträdesarvode utgår med 800 kr för sammanträdes- och restid på sammanlagt 1-5 timmar
eller med 1500 kr för tid över fem timmar per förrättningsdag. Endast ett sammanträdesarvode
utbetalas per dag.
c) Vid resa med tåg utgår ersättning för 2:a klass. Vid bilresa utgår ersättning med skattefri del,
idag 18 kr/mil. Utöver vad som följer av huvudregeln får flyg användas vid resa till och från
Gotland eller om avståndet med tåg överstiger 80 mil. Om särskilda skäl föreligger kan flyg
användas även på kortare avstånd.
d) Traktamente i anslutning till övernattning utgår med 200 kr för heldag respektive avresa före kl.
12.00 eller hemkomst efter kl. 19.00 samt med 100 kr för avresa efter kl. 12.00 eller hemkomst före
kl. 19.00.
e) Nattraktamente utgår med 100 kr eller med belopp som motsvarar styrkt logikostnad.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.
§ 13
Arvode till ledamöter (Bil. 9)
Valberedningen föreslår att årsarvode utgår enligt följande:
a) till partiordförande utgår ett årsarvode med 450.000 kronor. Detta arvode inkluderar även
ordförandeskapet i verkställande utskottet
b) till övrig ledamot i verkställande utskottet utgår ett årsarvode med 40.000 kr
c) när partistyrelsen finner anledning att för ytterligare arbetsuppgifter engagera ledamot, har
styrelsen själv att finna former och finansiering, avseende ersättningsnivå och anställningsformer
etc. inom budget för detta.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.
§ 14
Arvode till revisorer (Bil.9)
Valberedningen föreslår att årsarvode utgår till ordinarie revisor med 5 000 kr.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.
§ 15
Stämman behandlade

Område12
Stadgar, Uppdrag 2010, Valberedning
Motioner nr 1201-1222 (återfinns i bil. 4)
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil. 5)
Stämmokommitté nr 12 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt
(Bil.6:12).
Kommittéordförande Roland Åkesson, Kalmar, föredrog kommitténs förslag.
I debatten deltog Ragnar Kronstrand, Dalarna, Gun Drugge, Dalarna, Annika Qarlsson, CK, SvenOlov Edvinsson, Västerbotten, Kristina Karlsson, Halland, samt Lars-Olof Johansson,
Östergötland.
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Yrkanden:
Sven-Olov Edvinsson yrkar om att, under rubriken Ledarskap för utveckling – Utbildning, ge
partistyrelsen i uppdrag att komplettera med regler och rekommendationer som är en följd av
Centerpartiets roll som grundorganisation i Studieförbundet Vuxenskolan.
Gun Drugge yrkar på tillägg i Stadgarna under Distrikt § 28 – Om kommunkrets/ar inom en
valkrets gemensamt beslutar i enighet att ansvara för nomineringsarbetet till
landstings/regionfullmäktige ska distriktet medge detta.
BESLUT
Stämman beslutade att enhälligt bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan ang stadgar.
Samt enhälligt bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan ang arbetsordningen,
samt yrkande från: Sven-Olov Edvinsson.
§ 16
Stämman behandlade

Område 6
Individen i centrum – demokrati och rättstrygghet
Motioner nr 601-626 (återfinns i bil.4).
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.5).
Stämmokommitté nr 6 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt
(Bil.6:6).
Kommittéordförande Leif Larsson, Kalmar, föredrog kommitténs förslag.
I debatten deltog Eva Hellstrand, Jämtland, Håkan Larsson, Jämtland, Björn Mårtensson, PS,
Christer Jonsson, Kalmar, Jan Tholerus, Dalarna, Johan Linander, Skåne, Kerstin Lundgren,
Stockholms län, Björn Larsson, Gotland, Sven Bergström, Riksdagsgruppen, Ewa Tillander,
Bohuslän, Bertil Alm, Uppsala, Hans Lindqvist, Stockholms län, Lena Ek, PS, Siv Nyman,
Halland, Ilan Sadé, Skåne, Annie Johansson, Jönköping, Stefan Tornberg, Norrbotten, Magnus
Andersson, CUF, Staffan Danielsson, Östergötland, Annika Qarlsson, CK, Gunilla Hjelm,
Jönköping, Jan Olofsson, Blekinge, Johan Pettersson, CUF, Gustav Andersson, Stockholms stad,
Johan Wouters, Stockholms län, Gösta Gustavsson, Östergötland, Leif Larsson, Kalmar, Ove
Svidén, Stockholms stad, Ola Persson, Värmland, Lars Nyborg, Värmland, Annica Nordgren,
Stockholms län, Johan Magnusson, Stockholms län, Oscar Fredriksson, Stockholms stad, Kristina
Bäckström, Norrbotten, Sara Larsson, Östergötland, Gabriel Bergin, Stockholms stad, Torbjörn
Egerhag, PS, Hanna Wagenius, Jämtland, Eva Nypelius, Gotland, samt Anders Åkesson, PS.
Yrkanden:
Magnus Andersson yrkar om tillägg på punkt 1.4 med ”Polisiär myndighetsutövning som gör
intrång i den personliga integriteten ska beslutas i domstol.”
Ilan Sadé yrkar att p 1.5 om integritetskonsekvensbeskrivning ska strykas.
Ove Svidén yrkar att Centerpartiet förordar tillsättandet av en Sanningskommission. Att sätta stopp
för kommunernas grymt lönsamma tvångsomhändertaganden av barn och ungdomar genom att
separera dem från sina biologiska föräldrar. Centerpartiet kan få en halv miljon nya väljare, när vi
vågar lyssna på de drabbade familjerna.
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Björn Mårtensson och Kerstin Lundgren yrkar bifall till partistyrelsens förslag - att p 2.11 skall
lyda ”att kandidater till förtroendeuppdrag skall vara informerade om sin nominering.”
Björn Larsson och Ola Persson yrkar bifall till Anders Larssons reservation mot kommitténs attsats, p 2.12, att införa skilda valdagar till kommun/landstingsval.
Ilan Sadé och Gabriel Bergin yrkar att p 2.13, om att ge möjlighet för kommuner att ha 16 år som
rösträttsålder och valbarhetsålder, stryks.
Jan Tholerus yrkar på tillägg av ny punkt, 2.14, om ökad politisk styrning av statliga verk och
myndigheter.
Ewa Tillander yrkar om tillägg på p 3.2 med ”samt de som anklagas för brott.”
Ewa Tillander yrkar på tillägg med ny p 3.12 - att överlämningsavtalet rivs upp.
Hans Lindqvist, Eva Hellstrand, Bertil Alm och Håkan Larsson yrkar bifall till Bertil Alms
reservation i kommittén ”Att EU-fördraget får en folklig förankring genom en folkomröstning
alternativt genom riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval.”
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från:
Björn Larsson och Ola Persson (Anders Larssons reservation) ang p 2.12
Ilan Sadé och Gabriel Bergin ang p 2.13
RESERVATIONER
Till förmån för Bertil Alms reservation reserverade sig:
Eva Hellstrand, Jämtland, Klas Hallman, Jämtland, Sven Bergström, Gävleborg, Birgitta Åstrand,
Gävleborg, samt Håkan Larsson, Jämtland.
§ 17
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för dagen.
§ 18
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna fredagen den 31 augusti.
§ 19
Stämman behandlade

Område 3
Förnyad välfärd – hälsa, äldrepolitik, familjepolitik och jämställdhet
Motioner nr 301-336 (återfinns i bil.4).
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.5).
Stämmokommitté nr 3 har tillstyrkt partistyrelsens förslag och hemställan med ändringar enligt (Bil
6:3).
Kommittéordförande Erling Cronqvist, Halland, föredrog kommitténs förslag.
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I debatten deltog Kenneth Johansson, PS, Jörgen Johansson, Rikdagsgruppen, Ann-Christine
Simonsson, CK, Christer Jonsson, Kalmar, Sven-Olov Edvinsson, Västerbotten, Lotta Jonsson,
Sörmland, Mårten Öhrström, Västmanland, Håkan Larsson, Jämtland, Staffan Danielsson,
Östergötland, Helena Stålhammar, Jönköping, Magnus Andersson, CUF, Christina Bröms, Dalarna,
Per Forsberg, Stockholms län, Sofia Larsen, PS, Lennart Olofsson, Blekinge, Kerstin Hällströmer,
Västmanland, Mari-Louise Wernersson, PS, Lennart Levi, Stockholms län, Marie Wickberg, CUF,
Gustav Andersson, Stockholms stad, Regiana Hortin, Stockholms stad, Maria Kornevik Jakobsson,
Bohuslän, Annica Nordgren, Stockholms län, Lars Weinehall, PS, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson,
Jämtland, Muharrem Demirok, PS, Annika Qarlsson, CK, Marianne Karlsson, N Älvsborg, Leif
Larsson, Kalmar, Gullvi Norrby, Gotland, Tord Domargård, Sörmland, Björn Larsson, Gotland,
Jörgen Sjöslätt, Skåne, Julia Färjhage, CUF, Mattias Andersson, Stockholms län, samt Erika
Eriksson, Skåne.
Yrkanden:
Annica Nordgren yrkar under p 1 på tillägg ”Ideellt arbete i form av fritidssysselsättning under
kortare tidsperioder kan ses som rehabilitering och vara möjligt för sjukskrivna att delta i.”
Regiana Hortin yrkar på bifall till sin motion 315 om Emotionell kompetens och att sända den
vidare till riksdagsgruppen för att arbeta vidare med och uppmärksamma nödvändigheten av att
detta blir ett naturligt inslag och en erkänd utvecklad metod i vården.
Erika Eriksson yrkar på tillägg av ny p 2. 7 – Att den parlamentariska utredning som skall
reformera socialförsäkringen bör beakta vikten av medborgarinflytande.
Per Forsberg yrkar på bifall till sin motion 330 ang Komplettering av socialtjänstlagen och
införande av dagverksamhet för äldre och sända den vidare till riksdagsgruppen för diskussion och
utvärdering.
Tord Domargård yrkar på tillägg av ny p 3.8 – Partistämman anser det angeläget att legitimerade
psykologer anställs inom psykvården i syfte att förbättra den psykiatriska vården.
Erika Eriksson yrkar att p 6.3 ändras till ”Minska tillgången på narkotika, minska antalet personer
som prövar narkotika och förmå fler att upphöra med sitt missbruk.”
Sofia Larsen yrkar att p 6.9 skall lyda – Motverka den illegala införseln av alkohol genom en
sänkning av skatten på öl och vin.
Jörgen Johansson yrkar bifall till partistyrelsens ursprungliga skrivning avseende sänkt skatt på öl
och vin - p 6.9.
Kerstin Hällströmer yrkar bifall till partistyrelsens förslag att punktskatten på öl och vin sänks.
Lennart Olofsson yrkar på tillägg av ny p 6. – Att Centerpartiet verkar för att mikrovågsändare för
mobiltelefoni blir prövningsklassade enligt miljöbalken – kräver en revidering av miljöbalken.
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson yrkar på tillägg av ny p 6. – Att Centerpartiet stärker forskning ang
elöverkänsligheten.
Mattias Andersson och Magnus Andersson yrkar bifall till Julia Färjhages reservation om ändring
av p 6.10 till ”Avskaffa systembolagets försäljningsmonopol och inför licensierade alkoholbutiker.”

7

Lotta Jonsson yrkar på tillägg av ny p 7.4 ”Utveckla en färdtjänst i hela landet med hänsyn till
social situation och att kunna uträtta nödvändiga ärenden.”
Marianne Karlsson yrkar att p 8.10 i kommitténs förslag strykes.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från:
Sofia Larsen, (ändring av p 6.9)
RESERVATIONER
Från Sörmlandsbänken reserverar sig Inger Fredriksson, Ingalill Fredriksson, Barbro Andersson,
Lotta Jonsson, Anton Nordström och Sten Holmgren till förmån för Tord Domargårds yrkande ang
psykologkompetens inom primärvården.
Till förmån för kommitténs förslag p 6.9 att inte sänka alkoholskatten reserverar sig Helena
Nilsson, Dalarna och Christina Bröms, Dalarna.
Julia Färjhage, CUF, Marie Wickberg, CUF, Ida Karlsson, CUF, Johan Pettersson, CUF och
Magnus Andersson, CUF, reserverar sig till förmån för Julia Färjhages reservation i kommittén ang
systembolagets försäljningsmonopol – p 6.10.
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson och Marianne Karlsson reserverar sig till förmån för yrkandet om
att stärka forskningen kring elöverkänslighet.
Från Sörmlandsbänken reserverar sig Inger Fredriksson, Ingalill Fredriksson, Barbro Andersson,
Lotta Jonsson, Anton Nordström och Sten Holmgren samt Marianne Karlsson, N Älvsborg, till
förmån för Lotta Jonssons förslag om färdtjänsten.
Marianne Karlsson, N Älvsborg reserverar sig till förmån för sitt yrkande att p 8.10 skall strykas.
§ 20
Information från Kalmar Högskola
Rektor Agneta Bladh informerade från Kalmar Högskola.
§ 21
Stämman behandlade

Område 1
Program: En modern svensk modell (Jobb och företagande)
Motioner nr 101-119 (återfinns i bil.4).
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.5).
Stämmokommitté nr 1 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt
(Bil.6:1).
Inledning av partiordförande och näringsminister Maud Olofsson.
§ 22
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för fika.
§ 23
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna.
§ 24
Fortsatt behandling av Område 1.
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Kommittéordförande Carina Zetterström, CK, föredrog kommitténs förslag.
I debatten deltog Torbjörn Egerhag, PS, Raymond Svensson, Stockholms län, Garbriel Bergin,
Stockholms stad, Frida Persson, Gävleborg, Eva Aronsson, Skaraborg, Maria Ekengard, Jönköping,
Karin Nilsson, Kronoberg, Roger Tiefensee, Riksdagsgruppen, Håkan Larsson, Jämtland, Maria
Kristoffersson, Västerbotten, Ingemar Einarsson, Kalmar, Solveig Zander, Uppsala, Paul Jensen,
Kalmar, Magnus Andersson, CUF, Fredrick Federley, Stockholms stad, Eva-Lena Fungmark,
Kalmar, Torbjörn Åkesson, Blekinge, Johan Pettersson, CUF, Lars-Ivar Ericson, Riksdagsgruppen,
Egon Waldemarsson, Jönköping, Evald Olsson, Kalmar, Sofia Larsen, PS, Marianne Karlsson, N
Älvsborg, Maria Kornevik Jakobsson, Bohuslän, Anette Lundkvist, Ångermanland, Leif Johansson,
Skaraborg, Maria Abrahamsson, Uppsala, Hanna Wagenius, Jämtland, Ida Karlsson, CUF, Oscar
Fredriksson, Stockholms stad, Jan Larsson, Skaraborg, Peter Carlsson, CS, Sveza Daceva-Filipova,
Bohuslän, Karola Svensson, Skaraborg, Lars-Göran Zetterlund, Örebro, Julia Färjhage, CUF,
Annica Nordgren, Stockholms län, Raymond Pettersson, Jönköping, Annika Qarlsson, CK, Ilan
Sadé, Skåne, Marie Wickberg, CUF, Lennart Levi, Stockholms län, Thomas Haraldsson,
Kronoberg, Jan Andersson, Halland, Annie Johansson, Jönköping, Per Åsling, Jämtland, Johan
Magnusson, Stockholms län, Kenneth Johansson, PS, Ulrika Carlsson, Skaraborg, Erika Eriksson,
Skåne, Gustav Andersson, Stockholms stad, Åsa Thor-Gustafsson, Örebro, Ann-Christine
Simonsson, CK, Kristin Oretorp, CK, Kristina Isaksson, CS, Andreas Carlgren, Stockholms stad,
samt Maud Olofsson, PS.
Yrkanden:
Sid 8
Sveza Daceva-Filipova yrkar på tillägg av ny punkt på rad 175 – Att individanpassa arbetsformerna
för långtidssjukskrivna som kommer tillbaka till arbetet.
Frida Persson yrkar att punkten rad 175 – Att friskvårdsinsater som erbjuds av ….. stryks.
Sid 10
Torbjörn Egerhag yrkar att punkten rad 231 – Att ett välfärdskonto som ….. stryks.
Sid 16
Torbjörn Åkesson yrkar att avsnittet om högre utbildning förs över till område 9, Lära för livet.
Sid 17
Gabriel Bergin yrkar att meningen på rad 435 ”Högskoleverket bör få i uppdrag ….” stryks, samt
att samma mening konsekvensstryks på s 16 rad 423-424.
Sid 19
Gabriel Bergin yrkar i punkten rad 488 ordet ”höjning” ändras till ”inflationsjustering”, samt att
samma ord konsekvensändras sid 18 rad 470.
Peter Carlsson yrkar på tillägg av ny punkt rad 493 med ”Att kårobligatoriet avskaffas.”
Torbjörn Åkesson yrkar att punkten på rad 491-492 ändras till ”Att högre statliga anslag till
forskning och forskarutbildning tillförs för att förbättra villkoren för doktorander och forskare,
speciellt för yngre forskare.”
Sid 21
Ida Karlsson och Magnus Andersson yrkar på rad 543 om tillägg efter förmedlingsverksamhet, med
”istället för den offentliga förmedlingen.”
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Sid 24
Magnus Andersson och Frida Persson yrkar bifall till reservationen ”Att avskaffa LAS och låta det
som regleras i LAS idag i fortsättningen får regleras i avtal.”
Sid 25
Egon Waldemarsson yrkar att meningen på rad 664 ”Ett annat alternativ är ….” stryks.
Samt att meningen på rad 666 ”Då kan lagstiftningen undvikas.” stryks.
Egon Waldemarsson yrkar att punkten rad 678 ändras till ”Att arbetsmarknadens parter snarast tar
sitt ansvar och enas om vilka proportionalitetsprinciper som ska gälla på den svenska marknaden.”
Sid 26
Karin Nilsson yrkar om ändring av punkten rad 704 till ”Att stridsåtgärder endast ska kunna
tillgripas gentemot arbetsgivare, då arbetsgivaren brister i ansvar för sina anställda i strid med
branschens kollektivavtal.”, samt om ny punkt ”Att stridsåtgärder måste stå i proportion till
företagets storlek och den uppkomna bristen.”
Anette Lundkvist yrkar att punkten rad 704 stryks.
Maria Ekengard yrkar att punkten rad 704 ändras till ”Att stridsåtgärder först kan vidtas gentemot
arbetsgivaren där någon eller några anställda tillhör något fackförbund eller där kollektivavtal ger
bättre villkor än rådande avtal.”
Jan Larsson yrkar att partistyrelsen tar initiativ som skapar möjlighet för arbetstagar- och
företagarorganisationer att ta fram ett gemensamt småföretagarprogram.
Roger Tiefensee yrkar på tillägg av ny punkt på rad 706 – Värna föreningsfriheten. Arbetstagare
ska ha samma rätt att vara med i ett fackförbund som att stå utanför, utan att diskrimineras av
arbetsgivare eller fackförbund för sitt val.
Magnus Andersson yrkar bifall till sin reservation ang förtroendemannalagen.
Sid 32
Annica Nordgren yrkar på tillägg av ny punkt rad 880 – Att lägga in arbetsgivaravgiften i
preliminärskatten på samma sätt som företagens egenavgifter.
Maria Kristoffersson yrkar på tillägg av ny punkt rad 880 – Att Centerpartiet vill se över
möjligheten att införa differentierade arbetsgivaravgifter i glesa regioner.
Aphram Melki yrkar på tillägg av ny punkt rad 880 – Centerpartiet skall arbeta för att
arbetsgivaravgiften för småföretag sänks för de första fem anställda.
Sid 33
Eva-Lena Fungmark och Åsa Thor-Gustafsson yrkar på bifall till reservationen om att ”Verka för
ett återinförande av nedsättningen av arbetsgivaravgiften för små företag.”
Eva-Lena Fungmark yrkar på bifall till sin reservation ang rad 894-896 ”Alliansregeringen valde
att slopa den generella nedsättningen av arbetsgivaravgiften. Centerpartiet har dock …………….. ”
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Sid 37
Leif Johansson yrkar om tilläggspunkt rad 1000 – Att den pågående översynen av
trygghetssystemen för företagare ser över ersättningsreglerna för personer som har egenanställning.
Lars-Göran Zetterlund yrkar att stycket om entreprenörsersättning stryks.
Karola Svensson yrkar på tillägg till punkten rad 1021 med ”… entreprenörsersättning, utan att
konkurrensen snedvrids.”
Sid 41
Gabriel Bergin yrkar att ”och arbetsmarknadens behov av kompetens.” på rad 1120, stryks
Sid 42
Gabriel Bergin yrkar att andra punkten på rad 1143 ändras till ”Att resurstilldelningssystemet
överses så att utbildning till en högre grad kvalitetssäkras, samtidigt som lärosätenas
självständighet och studenternas valfrihet bibehålls.”
Raymond Svensson yrkar att partistyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett program för ”Hälsosamma
arbetsplatser – goda arbetsmiljöer.”
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från:
Sid 10: Torbjörn Egerhag
Sid 19: Peter Carlsson, Torbjörn Åkesson
Sid 26: Roger Tiefensee
Sid 32: Maria Kristoffersson
Sid 37: Leif Johansson
RESERVATIONER
Frida Persson, Gävleborg, till förmån för sitt yrkande sid 8.
Magnus Andersson, Ida Karlsson, Marie Wickberg, Lisa Falk, Julia Färjhage och Johan Pettersson,
CUF, till förmån för kommitténs ursprungliga skrivning på sid 10 rad 231.
Marie Wickberg, Magnus Andersson, Lisa Falk, Ida Karlsson, Johan Pettersson och Julia Färjhage,
CUF, till förmån för Magnus och Maries yrkande på sid 21 rad 543.
Frida Persson, Gävleborg, Johan Pettersson, Marie Wickberg, Magnus Andersson, Ida Karlsson,
Julia Färjhage och Lisa Falk, CUF, till förmån för bifall till Frida Perssons och Magnus Anderssons
yrkande på sid 24.
Karin Nilsson och Thomas Haraldsson, Kronoberg, till förmån för Karins yrkande sid 26.
Annica Nordgren, Stockholms län, till förmån för sitt yrkande på sid 32.
Eva-Lena Fungmark, Christer Jonsson, Paul Jensen, Kenneth Pettersson, Thomas Svensson,
Lillebill Grähs, och Leif Larsson, Kalmar, till förmån för Eva-Lenas yrkande ang Verka för ett
återinförande av nedsättningen av arbetsgivaravgiften för små företag.
Eva-Lena Fungmark, Christer Jonsson, Paul Jensen, Kenneth Pettersson, Fredrik Karlsson, Lillebill
Grähs, Johan Eliasson och Leif Larsson, Kalmar, till förmån för Eva-Lenas yrkande ang
”Alliansregeringen valde slopa den …”
§ 25
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för lunch.
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§ 26
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna.
§ 27
Stämman behandlade

Område 4
Hållbar samhällsplanering – infrastruktur, boende, regional utveckling samt jord- och
skogsbruk
Motioner nr 401-463 (återfinns i bil.4).
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.5).
Stämmokommitté nr 4 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt
(Bil.6:4).
Inledning av jordbruksminister Eskil Erlandsson
Inledning av infrastrukturminister Åsa Torstensson
Kommittéordförande Lena Reyer-Ingman, Östergötland, föredrog kommitténs förslag.
I debatten deltog Lennart Pettersson, Skåne, Johan Pettersson, CUF, Nils-Olov Lindfors,
Norrbotten, Maria Kristoffersson, Västerbotten, Frida Persson, Gävleborg, Tore Gabrielsson,
Västerbotten, Paul Jensen, Kalmar, Britta Andersson, Östergötland, Helena Lindahl, Västerbotten,
Christer Eriksson, Västmanland, Karin Ånöstam, Gävleborg, Åke Sandström, Västerbotten, Marie
Andersson, Halland, Sven Sunesson, Kronoberg, Klas Hallman, Jämtland, Christina Bröms,
Dalarna, Evy Kjellberg, Stockholms stad, John Nyman, Gävleborg, Marianne Karlsson, N
Älvsborg, Lars-Göran Zetterlund, Örebro, Susanne Andersson, Skaraborg, Stefan Nypelius,
Gotland, Mats Lindbom, Blekinge, Gun Rehnman, Västerbotten, Christer Jonsson, Kalmar,
Katarina Erlingsson, PS, Per Ankersjö, Stockholms stad, Lars Nyborg, Värmland, Mårten
Öhrström, Västmanland, Erik A Eriksson, Värmland, Leif Larsson, Kalmar, Jan Sjöö, Halland,
Magnus Andersson, CUF, Thomas Svensson, Kalmar, Sven Bergström, Riksdagsgruppen, Pontus
Johansson, Sjuhärad, Jerker Olsson, Bohuslän, Leif Johansson, Uppsala, Catharina Deremar,
Uppsala, Daniel Bäckström, Värmland, Johan Wouters, Stockholms län, Britt-Marie Gustafsson,
Östergötland, Håkan Larsson, Jämtland, Eva Hellstrand, Jämtland, Karl-Johan Gustafsson,
Skaraborg, Ola Persson, Värmland, Magnus Larsson, Blekinge, Anki Elken, CK, Bjarne Färjhage,
N Älvsborg, Claes Västerteg, PS, Marie Wickberg, CUF, Berit Jansson, Stockholms län, BrittLouise Berndtsson, Kronoberg, Mats Brännström, Göteborg, Hanna Wagenius, Jämtland, Boris B
Doslic, Stockholms stad, Svante Classon, Skaraborg, Eskil Erlandsson, PS, samt Clarrie Leim,
Uppsala.
Yrkanden:
Klas Hallman yrkar på tillägg av ny punkt 1. ”Att statliga verksamheters servicepunkter/callcenter
ska utnyttja avståndsberoende teknik som möjliggör lokalisering utanför de täta orterna.”
Maria Kristoffersson yrkar på tillägg av ny punkt 1. ”Att eftersträva lokalisering av statliga
myndigheter även utanför regionala centra.”
Christer Jonsson yrkar på ändring av p 3.1 till ”Att staten har ett huvudansvar för fungerande
infrastruktur i hela landet.”
Frida Persson yrkar på tillägg till p 3.5 med ”.. där statens del av finansieringen ska framgå.”
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Leif Johansson yrkar på ändring av p 5.2 till ”Att regeringen ger posten direktiv som garanterar att
utdelning fullföljs med god kvalitet i hela landet.”
Marie Andersson och Jan Sjöö yrkar bifall till reservationen i kommittén om tillägg av p 6.3 – ”Att
ett system med avbrottsersättning införs för teleoperatörer.”
Pontus Johansson yrkar att årtalet 2013 i p 7.3 ändras till 2011.
Jerker Olsson yrkar på tillägg till p 8.8 med ”…, dock underordnat områdets bebyggelsekultur.”
Magnus Andersson yrkar på tillägg till p 8.9 med ”… för att bli mer marknadsmässig.”
Britt-Louise Berndtsson yrkar att ”och underhållsintervall” i p 8.10 stryks.
Boris B Doslic yrkar på tillägg till p 8.14 med ”… genom att på lämpliga platser med
bullermiljöproblem i särskilt utsatta storstäder sätta upp publika mätare som i realtid för
förbipasserande visar såväl rådande värden för luftkvaliteten som bullernivån och att det ställs mot
gränsvärden som är tillåtna.”
Jerker Olsson yrkar på tillägg till p 8.14 med ”… som att risk för översvämning på grund av flod
som följd av väderleksvariation.”
Magnus Larsson yrkar på ny p 9.4 – Att beslut kring strandskyddet flyttas från länstyrelsen till
kommunen.
Thomas Svensson yrkar på ändring av p 10.5 till ”Att underlätta för småskalig och närproducerad
livsmedelsproduktion tex genom produktionsanpassade regler.”
Mats Brännström yrkar på tillägg av ny p 10. (De gröna näringarna) – Verka för att bönder får sälja
bränslepellets som bisyssla.
Nils-Olov Lindfors yrkar på tillägg av ny p 10. (De gröna näringarna) - Centerpartiet verkar för en
översyn av terrängkörningslagen så att jord- och skogsbruk skyddas bättre i framtiden.
Karin Ånöstam yrkar på tillägg av ny p 10. (De gröna näringarna) – Stärka svensk
livsmedelsproduktions konkurrenskraft.
Sven Sunesson och Karin Ånöstam yrkar på ändring av p 10.6 till – Att EU:s skyddstullar gentemot
omvärlden avvecklas i takt med andra länder – för en utvecklad handel.
Britt-Marie Gustafsson yrkar på tillägg av ny p 10. (EU:s jordbrukspolitik) – Att den offentliga
medfinansieringen inom landsbygdsprogrammet i Axel 3 underlättas i alla län, så att vi har samma
möjligheter i hela landet.
Klas Hallman och Evy Kjellberg yrkar bifall till reservationen i kommittén, att p 10.15 strykes.
Frida Persson yrkar bifall till reservationen i kommittén, att p 10.17 strykes.
Christina Bröms yrkar på tillägg av ny p 10.18 – Förbjud transfetter tillverkade på industriell väg i
våra livsmedel, samt att uppdra till riksdagsgruppen att vidtaga lämpliga åtgärder.
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Susanne Andersson yrkar på tillägg av ny p 10.18 – Utreda ansvarsfrågan eftersom vi idag inte vet
hur effekterna av GMO kan påverka kommande generationer.
Anki Elken yrkar på tillägg av ny p 10.18 – Centerpartiet vill värna den svenska konsumentrörelsen
för att stärka det civila samhällets roll inom det konsumentpolitiska området.
Åke Sandström yrkar på tillägg av ny p 12. – Att expropriationslagen skall ej användas vid
reservatsbeslut.
Lars Nyborg yrkar på ändring av p 12.6 till – Att impediment med höga naturvärden ska räknas in i
svenska miljömål och internationell miljöstatistik.
Clarrie Leim yrkar på tillägg av ny p 13. (Vattenbruk) – Att Centerpartiet skall verka för att fortsatt
forskning kan bedrivas avseende fiskar i våra älvar och kustvatten när det gäller avel och
sjukdomar.
Marianne Karlsson yrkar på att byta ut ordet verkar i p 13.6 till brukar marken.
Karin Ånöstam yrkar på ändring av p 13.6 till – Att Sverige skall ha en rovdjurspolitik som tar
hänsyn till dem som bor och verkar där rovdjur finns.
Christer Eriksson yrkar på tillägg till ny p 13 (Jakt) – Att rätt till beslut om skyddsjakt på varg
överförs från Naturvårdsverket till regional nivå.
Berit Jansson yrkar på att partistyrelsen tar fram ett skärgårdsprogram till nästa stämma.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från:
Maria Kristoffersson, (ny p 1.)
Magnus Larsson, efter votering med siffrorna 186 för, 83 mot, 7 avstår, (ny p 9.4)
Nils-Olov Lindfors, (ny p 10.)
Karin Ånöstam, (ny p 10.)
Anki Elken, (ny p 10.18)
Åke Sandström, (ny p 12.)
Lars Nyborg, (ändring av p 12.6)
Christer Eriksson, (ny p 13.)
RESERVATIONER
Frida Persson, Gävleborg, till förmån för sitt yrkande ang p 3.5, samt från Magnus Andersson ang
p. 8.9
Leif Johansson, Monica Hallgren, Catarina Deremar, Bertil Alm och Clarrie Leim, Uppsala, till
förmån för Leifs yrkande ang p 5.2
Sven Sunesson, Kronoberg, och Karin Ånöstam, Gävleborg, till förmån för Sven Sunessons
yrkande ang p 10.6
Klas Hallman, Eva Hellstrand, Håkan Larsson, Jämtland och Evy Kjellberg, Stockholms stad, till
förmån för reservationen ang p 10.15.
Frida Persson, Gävleborg, Johan Pettersson, Magnus Andersson, Ida Karlsson, Marie Wickberg,
Lisa Falk och Julia Färjhage, CUF, till förmån för att p 10.17 strykes.
Christina Bröms, Dalarna, till förmån för sitt yrkande ang p 10.18.
Lars-Magnus Ek, Kalmar, till förmån för att p 10.7 stryks.
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Leif Johansson, Monica Hallgren, Annika Krispinsson, Bertil Alm, Catarina Deremar, Clarrie Leim
och Aranka Ncomo, Uppsala, till förmån för Clarrie Leims yrkande ang p 13. Vattenbruk.
Karin Ånöstam, John Nyman, Gävleborg och Marianne Karlsson, N Älvsborg, till förmån för
ändringar i p 13.6.
Berit Jansson, Stockholms län, till förmån för sitt yrkande ang skärgårdsprogram.
§ 28
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för fika.
§ 29
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna.
§ 30
Stämman behandlade

Område 8
Hållbar ekonomi- ekonomisk politik, skatter, kommunal ekonomi
Motioner nr 801-814 (återfinns i bil.4).
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.5).
Stämmokommitté nr 8 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt
(Bil. 6:8).
Kommittéordförande Karin Ånöstam, Gävleborg, föredrog kommitténs förslag.
I debatten deltog Jörgen Johansson, Riksdagsgruppen, Marie Wickberg, CUF, Roger Tiefensee,
Riksdagsgruppen, Barbro Larsson, Västmanland, Rickard Nordin, Göteborg, Magnus Andersson,
CUF, Johan Magnusson, Stockholms län, Jörgen Sjöslätt, Skåne, Fredrick Federley, Stockholms
stad, Emil Källström, Ångermanland, Oscar Fredriksson, Stockholms stad, Jan Tholerus, Dalarna,
Kjell Karlsson, Kronoberg, Ann Petersson, Kalmar, Evert Jonsson, Västmanland, Leif Johansson,
Skaraborg, Jonny Lundin, PS, Magnus Larsson, Blekinge, Bernt Söderman, Jämtland, Gunilla
Hjelm, Jönköping, Göran Lindell, Jönköping, Björn Mårtensson, PS, Ilan Sadé, Skåne, Lars
Nyberg, Värmland, samt Lars-Erik Nordin, Medelpad.
Yrkanden:
Magnus Larsson yrkar på tillägg av ny p 1. (Hållbara offentliga finanser) – Att möjligheten att
införa balansräkning för staten utreds.
Leif Johansson yrkar på tillägg av ny p 1. (Försäljning av statliga bolag) – Att intäkterna vid
försäljning av statliga bolag ska användas till att amortera på statsskulden eller för att genomföra
nödvändiga infrastrukturinvesteringar.
Barbro Larsson yrkar bifall till Johan Magnussons reservation att stryka p 2.3-2.7.
Johan Magnusson yrkar att p 2.3-2.7 ersätts med – Att den parlamentariska utredningen om det
kommunala utjämningssystemet bland annat utreder ett statligt finansierat utjämningssystem.
Jan Tholerus yrkar på tillägg till p 3.5 med ”.. och god hushållning”.
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Kjell Karlsson yrkar att p 3.2 ersätts med – Värnskatt ska permanentas. Den progressiva
skatteskalan ska bibehållas.
Johan Magnusson yrkar på tillägg till p 2.3 med – Att Centerpartiets arbetsgrupp för skattepolitiken
särskilt utreder förutsättningarna för ett svenskt system med platt skatt.
Jörgen Sjöslätt yrkar bifall till sin reservation i kommittén – Att sänka skatten för dem med lägst
pensioner.
Marie Wickberg yrkar att p 3.9 stryks.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan.
RESERVATION
Leif Johansson, Karl-Johan Gustafsson, Lars-Erik Sondell och Christer Aronsson, Skaraborg, till
förmån för Leifs yrkande ang p 1. (Försäljning av statliga bolag)
§ 31
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för middag.
§ 32
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna.
§ 33
Mats Denninger, ordf för Centerpartiets internationella stiftelse, höll en kort apell, där han
informerade om stiftelsens arbete och deras nya kampanj ”20 kr för demokrati”.
Maud Olofsson uppmanade och utmanade alla att gå med i kampanjen.
§ 34
Stämman behandlade

Område 7
Internationellt engagemang – utrikes- försvars- och säkerhetspolitik samt bistånd
Motioner nr 701-707 (återfinns i bil.4).
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.5).
Stämmokommitté nr 7 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt
(Bil. 6:7).
Kommittéordförande Maria Abrahamsson, Uppsala, föredrog kommitténs förslag.
I debatten deltog Torgny Ekengard, Jönköping, Kristina Bäckström, Norrbotten, Lisa Falk, CUF,
Linnea Andersson, Jönköping, Marie Wickberg, CUF, Jan Larsson, Skaraborg, Ove Svidén,
Stockholms stad, Sven Bergström, Riksdagsgruppen, Kerstin Lundgren, Stockholms län, Johan
Wouters, Stockholms län, Annie Johansson, Jönköping, Jan Olofsson, Blekinge, Anki Elken, CK,
Gabriel Bergin, Stockholms stad, Staffan Danielsson, Östergötland, Bjarne Färjhage, N Älvsborg,
Thomas Haraldsson, Kronoberg, Muharrem Demirok, PS, Johan Pettersson, CUF, Gustav
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Andersson, Stockholms stad, Emil Källström, Ångermanland, samt Lukas Forslund, Stockholms
stad.
Yrkanden:
Gustav Andersson yrkar på tillägg av ny p 1. (Förenta Nationerna) – Att FN utvecklas så att det blir
mer beslutskraftigt och mer demokratiskt.
Lisa Falk yrkar att p 2.3 ersätts med - Att både kvinnor och män omfattas av pliktsystemet.
Gabriel Bergin yrkar på tillägg av ny p 2. – Tillsätta en utredning för att utifrån Sveriges
försvarspolitik se hur ett yrkesförsvar kan fungera bättre än dagens värnplikt.
Jan Olofsson yrkar att p 2.3 stryks.
Thomas Haraldsson yrkar på tillägg av ny p 2. – Utreda möjligheten att bättre utnyttja alla
människors kompetens. Tex dem som har ett fysiskt funktionshinder kan ha en plats i ett modernt
försvar.
Jan Larsson yrkar på tillägg av ny p 2 – Centerpartiet vill säkerställa ekonomi och materiel till
försvarsmaktens kritiska förmågor som med säkerhet måste användas i insatsverksamheten
internationellt och för stöd till det civila samhället.
Ove Svidén yrkar på tillägg av ny p 2 – Aktivera Riksdagsstyrelsen så att Sveriges Riksdag kan ta
ett första beslut att inrätta ett fredsutskott före det att Sverige är ordförandeland i EU. Ett nytt
utskott är en grundlagsfråga. Två beslut krävs – före och efter ett allmänt val.
Johan Wouters yrkar på tillägg till p 3.2 med tillägg av ordet hälsa i meningen.
Bjarne Färjhage yrkar på ändring av skrivningen i p 3.6, andra delen, med ”… om uppdraget är
biståndsbaserat eller humanitärt och har sin grund i ett FN-beslut.”
Marie Wickberg yrkar att slutet av meningen i p 3.6 – ”… eller har sin grund i ett FN-beslut”
strykes.
Lukas Forslund yrkar att ordet humanitärt i p 3.6 ersätts med – ”och följer FN-stadgans
intentioner.”
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från:
Gustav Andersson, (ny p 1. ang FN)
Lisa Falk, (ersätta 2.3)
Thomas Haraldsson, (ny p 2.)
§ 35
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för dagen.
§ 36
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna lördagen den 1 september.
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§ 37
Stämman behandlade

Område 2
Program: För en miljödriven tillväxt
Motioner nr 201-237 (återfinns i bil.4).
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.5).
Stämmokommitté nr 2 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt
(Bil. 6:2).
Inledning av miljöminister Andreas Carlgren.
Kommittéordförande Gunilla Druve-Jansson, Skaraborg, föredrog kommitténs förslag.
I debatten deltog Claes Västerteg, PS, Hanna Isaksson, Värmland, Åke Sandström, Västerbotten,
Gun Drugge, Dalarna, Ann-Christine Simonsson, CK, Torbjörn Gustafsson, Kronoberg, Karin
Nilsson, Kronoberg, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Resad Bruncevic, Göteborg, Paul Jensen,
Kalmar, Gunhild Wallin, Örebro, Britta Andersson, Östergötland, Berit Jansson, Stockholms län,
Sven Sunesson, Kronoberg, Kalle Khalidy, Gävleborg, Hans Lindqvist, Stockhlms län, Ove Svidén,
Stockholms stad, Kenneth Petersson, Kalmar, Eva Hellstrand, Jämtland, Sven Bergström,
Riksdagsgruppen, Ragnar Kronstrand, Dalarna, Jan-Ola Sandström, Dalarna, Erika Eriksson,
Skåne, Jan Larsson, Skaraborg, Tor Wadmark, Skåne, Mari-Louise Wernersson, PS, Håkan
Larsson, Jämtland, Roger Tiefensee, Riksdagsgruppen, Per Ankersjö, Stockholms stad, Svante
Classon, Skaraborg, Magnus Andersson, CUF, Nils-Olov Lindfors, Norrbotten, Maria
Kristoffersson, Västerbotten, Gustav Andersson, Stockholms stad, Bjarne Färjhage, N Älvsborg,
Torbjörn Egerhag, PS, Maria Söderberg, Jämtland, Emil Källström, Ångermanland, Lennart Levi,
Stockholms län, Jerker Olsson, Bohuslän, Ruzena Svedelius, Skåne, Christer Lindström,
Stockholms län, Kjell Karlsson, Kronoberg, Monica Hallgren, Uppsala, Gunnel Kristiansson,
Skåne, samt Andreas Carlgren, Stockholms stad.
Yrkanden:
Sid 7 i kommitténs protokoll
Mari-Louise Wernersson yrkar att meningen på rad 176 ”Centerpartiet menar därför att
kommunerna måste bli tydligare med var man kan sortera sitt avfall.” stryks.
Paul Jensen yrkar på tillägg på rad 179 med – Centerpartiet vill också verka för gemensamma
minimiregler för bl a producentansvar och pantsystem inom EU.
Sid 8
Hanna Isaksson yrkar på tillägg av ny text på rad 196 – I dagens Sverige använder vi mycket
kemikalier, bl a för att hålla våra hushåll ”rena”. Vi har rengöringsmedel som innehåller kemikalier
för att städa allt från kylskåpsdörren till våra golv. Reningsverken renar vattnet, men bara ca 85%.
En jämförelse kan då göras. Fyll ett badkar med ”rent” vatten och häll i en kapsyl med WC-medel.
Så har vi vårt dricksvatten idag.
Hanna Isaksson yrkar på ny punkt på rad 212 – Minska kemikalieanvändandet i hushållen.
Svante Classon yrkar på tillägg till den första punkten på rad 204 - …. ansvar för miljö- och fairtradefrågor.
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Eva Hellstrand yrkar på tillägg av ny text på rad 351 – Vi vill göra det möjligt att i kommunernas
detaljplaner ställa miljö- och hållbarhetskrav, ex förbjuda direktverkande el.
Jerker Olsson yrkar på tillägg av ny punkt - Att kommuner begär miljöprogram som anger
miljömål vid framställning av detaljplaner.
Sid 16
Gun Drugge yrkar på tillägg av ny punkt på rad 417 – Se över och ev. ompröva borttagandet av
skrotningspremien, samt
Om ny punkt – Utreda reglerna och ansvarsfrågan vad gäller kvarställda bilar längs våra vägar,
eller på privat mark. Så att bilen får omedelbart forslas bort.
Sid 17
Monica Hallgren yrkar att stryka ordet kvinnors i punkten på rad 468.
Sid 20
Hans Lindqvist yrkar på tillägg av ny punkt på rad 566 – Centerpartiet vill främja moderna,
miljövänliga, som tex spårbilar.
Sid 21
Karin Nilsson yrkar på tillägg av ny punkt på rad 576 – Öka fordonsindustrins och fordonsägarnas
möjlighet att bygga om fossilbränsledrivna fordon till miljöfordon och utforma fordonsbesiktningen
för denna åtgärd.
Sid 23
Magnus Andersson yrkar på tillägg av ny punkt på rad 635 – Arbeta för en bred uppgörelse om
energipolitiken där varje energikälla prövas utifrån kriterierna miljö, ekonomi och konkurrenskraft.
Sid 25
Resad Bruncevic yrkar på tillägg till meningen på rad 687 med ”… hushåll, med ett övergripande
mål att minska den totala energiförbrukningen i Sverige med 1 % per år under perioden 20082020.”
Sid 26
Resad Bruncevic yrkar på tillägg om ny mening på rad 714 – Genom användning av befintlig
infrastruktur kan en ökad användning av naturgas bidra till att snabbt minska oljeanvändningen och
därmed koldioxidutsläppen. I en sådan strategi ingår även åtgärder för att successivt öka andelen
biogas i systemet.
Maria Kristoffersson och Gunhild Wallin yrkar att ordet bör i meningen på rad 728 skall ändras till
ska.
Sid 27
Gunhild Wallin yrkar på tillägg till ny punkt på rad 743 – Centerpartiet anser inte att uran skall
brytas i Sverige.
Karin Nilsson, Britt-Louise Berndtsson och Torbjörn Gustafsson yrkar på tillägg av ny punkt på rad
742 - Att mineraltäkt/gruvdrift ska följa samma lagstiftning och miljöprövning som vid tillstånd
för bergtäkter och grustäkter.
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Erika Eriksson yrkar att stycket på rad 760-769 ändras till – För att uppnå målet med en minskning
av koldioxidutsläpp är det viktigt att biobränsle används på ett optimalt sätt. Centerpartiet anser
därför att kraftvärme bör fasas ut för att istället satsa mer på biologiska metoder och ny miljöteknik.
Centerpartiet arbetar för långsiktiga lösningar som stödjer kretsloppstanken.
Gunhild Wallin yrkar, under stycket Omställning av energiförsörjningen, på tillägget – Naturgas är
ett fossilt bränsle. En utbyggnad av naturgasanvändningen är inte förenligt med inriktningen att
ställa om energiproduktionen från fossila bränslen till förnybara och miljövänliga energislag.
Centerpartiet motsätter sig därför planerna på en utbyggnad av naturgasnätet i Sverige och
Östersjön.
Gunhild Wallin yrkar på ny punkt på rad 744 – Stoppa naturgasnätsutbyggnaden i Sverige och
Östersjön.
Sid 29
Erika Eriksson yrkar att punkten på rad 811 ändras till – Stimulera utvecklingen av biologiska
metoder för behandling av biomassa som leder till långsiktig hållbarhet.
Jan-Ola Sandström yrkar på tillägg av ny punkt på rad 810 – Ta initiativ till en effektivisering av
befintliga vattenkraftverk, framför allt de små och gamla och även undersöka möjligheterna att
bygga fler kraftverk i de vattensystem som redan utnyttjas till elproduktion.
Paul Jensen yrkar på tillägg till ny punkt på rad 810 – Att elnätet anpassas så att
vindkraftsetablering kan ske på bra vindlägen.
Sid 30
Erika Eriksson yrkar på tillägg till ny punkt på rad 849 – Frågan om biogas bör utredas.
Sid 31
Britta Andersson yrkar om nytt stycke på rad 873 – Gasbilar är mycket positivt ur klimateffekt. För
att stärka övergången till biodrivmedel krävs en fungerande struktur av tankställen. Investering i
gastankställen kräver resurser. Här måste staten gå in och stödja utvecklingen.

Jan Larsson yrkar på tillägg på rad 890 med ”… på mat och vatten för världens fattiga.”
Sid 32
Britta Andersson yrkar på tillägg av ny punkt på rad 904 – Att staten går in och stödjer
utvecklingen av biogastankställen.
Ove Svidén yrkar på tillägg av nytt stycke på rad 896 – Utveckla uppfinningen Transmutation för
att minimera resterna av strålning från använt kärnbränsle. Gör Innovationen Transmutation till en
lönsam storskalig miljören och hållbar del i Sveriges energiförsörjning utan lång slutförvaring.
Jan Larsson yrkar på att ändra 4:e punkten på rad 903 till - Införa en miljömärkning av bränsle som
visar på den totala miljöbelastningen.
Berit Jansson yrkar på tillägg av ny punkt på rad 905 – Att verka för fler tankställen för
biodrivmedel på mindre orter och på landsbygden.
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Sid 34
Kalle Khalidy och Berit Jansson yrkar att 2:a punkten på rad 971 ändras till – Sverige ska inom EU
verka för ett försäljningsförbud av nytillverkade fordon avsedda endast för fossila bränslen. Detta
ska ske i takt med att tillgängligheten på biobränslen ökar.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från:
Sid 7: Mari-Louise Wernersson
Sid 7: Paul Jensen
Sid 16: Gun Drugge, om att utreda reglerna kring kvarställda bilar.
Sid 23: Magnus Andersson
Sid 26: Resad Bruncevic
Sid 26: Maria Kristoffersson och Gunhild Wallin
Sid 29: Paul Jensen
Sid 31: Jan Larsson
Sid 32: Jan Larsson
RESERVATIONER
Svante Classon, Skaraborg, till förmån för sitt yrkande på sid 8.
Monica Hallgren, Bertil Alm, Aranka Ncomo, Maria Abrahamsson, Annika Krispinsson, Leif
Johansson, Catarina Deremar, Clarrie Leim samt Åke Hedén, Uppsala, till förmån för Monicas
yrkande på sid 17.
Ida Karlsson, Lisa Falk, Johan Pettersson, Julia Färjhage, Magnus Andersson och Marie Wickberg,
CUF, till förmån för kommitténs ursprungliga skrivning på sid 26 rad 728.
Britt-Louise Berndtsson, Torbjörn Gustafsson och Kjell Karlsson, Kronoberg, till förmån för eget
yrkande på sid 27.
Marie-Louise Hilmersson, Sven Sunesson, Elizabeth Peltola, Ingemar Johansson, Sven Jansson,
Marianne Eckerbom, Karin Nilsson, Thomas Haraldsson och Angelica Karlsson, Kronoberg, till
förmån för Torbjörn Gustafssons yrkande på sid 27.
Gunhild Wallin, Örebro, alla ombud från Östergötland, samt alla ombud från Sörmland, till förmån
för Gunhilds yrkanden på sid 27.
Alla ombuden från Östergötland till förmån för Britta Anderssons yrkande på sid 31.
Berit Jansson, Stockholms län, till förmån för eget yrkande på sid 32.
§ 38
Stämman behandlade

Område 10
Kultur, media och idrott
Motioner nr 1001-1007 (återfinns i bil.4).
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.5).
Stämmokommitté nr 10 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt
(Bil. 6:10).
Kommittéordförande Per Ankersjö, Stockholms stad, föredrog kommitténs förslag.
I debatten deltog Anders Åkesson, PS, Sven-Olov Edvinsson, Västerbotten, Christina Bröms,
Dalarna, Johan Pettersson, CUF, Lars-Ivar Ericson, Riksdagsgruppen, Raymond Svensson,
Stockholms län, Marianne Nord, Stockholms stad, Muharrem Demirok, PS, Sven-Olov Sellén,
Medelpad, Marie Wickberg, CUF, Solveig Ternström, Stockholms stad, Mattias Andersson,
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Stockholms län, Ilan Sadé, Skåne, Stefan Bergström, Stockholms län, Barbro Larsson,
Västmanland, Lars-Olof Johansson, Östergötland, samt Kerstin Hällströmer, Västmanland.
§ 39
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för Riksting.
§ 40
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna.
§ 41
Forts debatt - Område 10
I den fortsatta debatten deltog Raymond Pettersson, Jönköping, Sven Bergström, Riksdagsgruppen,
Susanne Andersson, Skaraborg, Sven Sunesson, Kronoberg, Per Ankersjö, Stockholms stad, Lotta
Jonsson, Sörmland, Hillevi Adolfsson, Skaraborg, samt Bassem Nasr, CS.
Yrkanden:
Mattias Andersson yrkar avslag på p 1.3.
Anders Åkesson yrkar om ändring av p 1.3 från 26 år till 19 år.
Christina Bröms yrkar på tillägg till p 1.4 med ”… tolerans, genom att både ta del av kulturutbudet
och själva aktivt utöva.”
Lotta Jonsson yrkar på tillägg till p 1.5 så att meningen blir ” Att satsningen på kultur i vård och
omsorg ska uppmuntras och stödjas.”
Marianne Nord yrkar på ny punkt 1.9 – Det offentliga måste genom stat, regioner och kommuner
skapa rimliga villkor för allmänna samlingslokaler med generösa utrymmen för
amatörkulturarbetet.
Hillevi Adolfsson yrkar tillägg till p 1. (Kultur och tillväxt) – Att Centerpartiet tar fram en
handlingsplan för kultur.
Ilan Sadé yrkar på tillägg av punkt – Att delar av den statliga kulturpolitiken överförs till de
regioner som så önskar.
Barbro Larsson yrkar på att ”där nuvarande licensavgiftssystem avskaffas” i p 2.1 stryks och ersätts
med ”och bibehållande av ett brett programutbud.”
Johan Pettersson yrkar att p 2.1 ändras till – Att de framtida formerna för public service utreds i
syfte att säkerställa fortsatt politiskt oberoende, och för att nuvarande licensavgiftssystem ska
avskaffas.
Raymond Svensson yrkar att rubriken för p 3 ändras till – Idrott och föreningsliv.
Raymond Svensson yrkar på ny punkt 3. – Basbeloppsregeln för aktiva inom idrotten ska även
gälla för aktiva inom andra allmännyttiga föreningar.
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Raymond Svensson yrkar att p 3.1 ändras till – möjliggöra en viss skattefri ersättning till ledare i
allmännyttiga föreningar.
Sven-Olov Sellén yrkar i p 4.1 att orden ”tillåta fler aktörer och samtidigt” stryks.
Marie Wickberg yrkar att p 4.1 ändras till - Att avreglera spelmarknaden i syfte att tillåta fler
aktörer.
Bassem Nasr yrkar att p 4.1 ändras till - Avveckla spelmonopolet och endast ha privata företag på
spelmarknaden.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från:
Anders Åkesson (ang p 1.3)
Christina Bröms (ang p 1.4)
Lotta Jonsson (ang p 1.5)
Marianne Nord (ang p 1.9)
Raymond Svensson (ny p 3. ang basbeloppsregeln)
RESERVATIONER
Till förmån för att område 10 avslås reserverar sig Ida Karlsson, Marie Wickberg, Julia Färjhage,
Magnus Andersson, Lisa Falk och Johan Pettersson, CUF.
§ 42
Stämman behandlade

Område 9
Lära för livet - Utbildning
Motioner nr 901-909 (återfinns i bil.4).
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.5).
Stämmokommitté nr 9 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt
(Bil. 6:9).
Kommittéordförande Karin Örjes, Dalarna, föredrog kommitténs förslag
I debatten deltog Sofia Larsen, PS, Paula Bäckman, Skaraborg, Leif Johansson, Skaraborg, Klas
Hallman, Jämtland, Hanna Wagenius, Jämtland, Annica Avelin, Västmanland, Jerker Olsson,
Bohuslän, Bodil Käll, Jönköping, Anders Dahlberg, Bohuslän, Ewa Tillander, Bohuslän, Helen
Törnqvist, Stockholms stad, Thomas Haraldsson, Kronoberg, Per-Olof Eriksson, Dalarna, Henrik
Trusell, Halland, Maria Abrahamsson, Uppsala, Marianne Karlsson, N Älvsborg, Lillebill Grähs,
Kalmar, Evy Kjellberg, Stockholms stad, Karola Svensson, Skaraborg, Torbjörn Åkesson,
Blekinge, Lisa Falk, CUF, Marie-Louise Hilmersson, Kronoberg, Ida Karlsson, CUF, Marie
Wickberg, CUF, Lars-Göran Zetterlund, Örebro, Tomas Johansson, Jönköping, Pia-Maria
Johansson, Örebro, Johan Wouters, Stockholms län, Magnus Persson, CS, Ulrika Carlsson,
Skaraborg, Gabriel Bergin, Stockholms stad, Annika Krispinsson, Uppsala, Kristina Bäckström,
Norrbotten, Gunilla Hjelm, Jönköping, Jan Sjöö, Halland, Raymond Pettersson, Jönköping, Jan
Tholerus, Dalarna, Pernilla Persson, Blekinge samt Magnus Andersson, CUF.
Yrkanden:
Klas Hallman yrkar på ny punkt 1.4 – Att förskolan blir en integrerad del av hela
utbildningssystemet. Genom införande av obligatorisk läs- och skrivinlärning höjs statusen.

23

Lisa Falk yrkar på att ersätta p 2.1 med – Att en flexibel och kunskapsbaserad skola införs som
börjar mellan 5-7 års ålder. Denna ska ha en maxgräns på 12 års utbildning för att säkerställa
skolans kvalitet.
Pia-Maria Johansson yrkar på ny punkt 2. (grundskola) – Mindre grupper i de lägre årskurserna bör
uppmuntras.
Thomas Haraldsson yrkar på punkt 2. (grundskola) – Att betyg ska ges från årskurs 6 och i sju steg.
Bodil Käll, Marianne Karlsson, Anders Dahlberg, Ewa Tillander samt Annika Krispinsson yrkar på
bifall till reservationen till p 2.3 – Att arbetet med elevernas läs, skriv och räknekunskaper inom
grundskolan stärks.
Paula Bäckman yrkar på tillägg till p 2.5 med ”… undervisningen, och att samverkan med olika
samhällsaktörer förstärks.
Helen Törnqvist yrkar på ny punkt 2. (Skolans organisation ..) – Att Centerpartiet verkar för mer
forskning om effektivt ledarskap i skolan.
Evy Kjellberg yrkar på ny punkt 2. (Skolans organisation…) – Att ämnet Hem- och
konsumentkunskap uppvärderas och ges större utrymme i skolan.
Jerker Olsson yrkar att punkt 2.9 stryks.
Per-Olof Eriksson yrkar på ny punkt 2. (Fristående skolor) – All centerpartiet arbetar för att det
införs regler så att inte elever drabbas negativt vid etablering av fristående skolor.
Marianne Karlsson yrkar att p 2.12 ändras till ”Att elever i behov av särskilt stöd garanteras detta.”
Torbjörn Åkesson yrkar på ny punkt 3 (Gymnasieskola) – Att större hänsyn tas till
arbetsmarknadens behov både vid dimensioneringen och utformningen av framför allt
gymnasieskolans yrkesprogram.
Thomas Haraldsson yrkar på ny punkt 3. (Gymnasieskola) – Att betyg ges i sju steg.
Henrik Trusell yrkar på ny punkt 3 (Gymnasieskola) – Att gymnasieskolor ska kunna ha en egen
styrelse. Denna ska kunna ha en elevmajoritet.
Lillebill Grähs och Maria Abrahamsson yrkar bifall till reservationen att punkten 4.5 stryks.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från:
Paula Bäckman (ang p 2.5)
Marianne Karlsson (ang ändring av p 2.12)
RESERVATIONER
Jan Sjöö, Halland, Lisa Falk, Julia Färjhage, Marie Wickberg, Ida Karlsson, Johan Pettersson och
Magnus Andersson, CUF, till förmån för Lisas yrkande ang punkt 2.1.
Marianne Karlsson, N Älvsborg, till förmån för sitt yrkande ang p 2.3.
Evy Kjellberg, Stockholms stad, till förmån för sitt yrkande ang Hemkunskapen.
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Till förmån för Henrik Trusells yrkande ang gymnasieskolors styrelse reserverar sig Henrik Trusell
och Jan Sjöö, Halland, Magnus Andersson, Ida Karlsson, Marie Wickberg, Johan Pettersson, Lisa
Falk och Julia Färjhage, CUF, Maria Ekengard, Egon Waldemarsson, Helena Stålhammar,
Raymond Pettersson, Bodil Käll, Gunilla Hjelm, Ann-Mari Nilsson, Kenth Johansson, Linnea
Andersson, Britta Gustavsson och Tomas Johansson, Jönköping.
Lillebill Grähs, Kalmar, till förmån för eget yrkande ang p 4.5.
§ 43
Utdelning av Bramstorpsplaketter (Bil.12)
Partiledare Maud Olofsson delade ut Centerpartiets högsta utmärkelse – Bramstorpsplaketten – till
Lennart Brunander, N Älvsborg, Birgitta Carlsson, Skaraborg, Agne Hansson, Kalmar, Bengt
Johansson, Kalmar, Olof Johansson, Stockholms stad, samt Margit Viklund, Ångermanland.
§ 44
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för stämmofest.
§ 45
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna söndagen den 2 september.
§ 46
Stämman behandlade

Område 5
Öppenhet mot omvärlden – integration och migration
Motioner nr 501-502 (återfinns i bil.4).
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.5).
Stämmokommitté nr 5 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt
(Bil. 6:5).
Inledning av partistyrelseledamot Muharrem Demirok.
Kommittéordförande Ingemar Jeppsson, Skåne, föredrog kommitténs förslag.
I debatten deltog Lennart Pettersson, Skåne, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Sveza DacevaFilipova, Bohuslän, Gun Drugge, Dalarna, Jan Olofsson, Blekinge, Patrik Christierson, Jönköping,
Ilan Sadé, Skåne, Aphram Melki, Stockholms län, Anette Duarte Martins, Medelpad, Ida Karlsson,
CUF, Erika Eriksson, Skåne, Veera Arak, PS, Johan Wouters, Stockholms län, Jan Larsson,
Skaraborg, Muharrem Demirok, PS, Raymond Pettersson, Jönköping, Oscar Fredriksson,
Stockholms stad, Lena Ek, PS, Ingemar Jeppsson, Skåne, Julia Färjhage, CUF, Marie Wickberg,
CUF, Torbjörn Egerhag, PS, Anki Elken, CK, samt Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, Jämtland.
Yrkanden:
Johan Wouters yrkar på tillägg till p 1.2 med ”Centerpartiet ska vara Sveriges mest multikulturella
parti.”
Erika Eriksson yrkar på tillägg till p 1.4 med ”Denna granskning skall även innefatta
människohandel.”
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Sveza Daceva-Filipova och Britt-Louise Berndtsson yrkar på tillägg av punkt 1. enl. reservationen i
kommittén – Att migrationsdomstolen ska ha tillgång till en bred grupp av sakkunniga inom t ex
sociologi, etnologi, psykologi, religion mm.
Ilan Sadé yrkar att p 2.2 ersätts med – Att anhöriginvandringen stramas åt för att klara den sociala
situationen och minska utanförskapet.
Jan Olofsson yrkar på tillägg till p 2.2 med ”Anhöriginvandringen får endast beviljas då
försörjningsstöd eller annat socialt bidrag ej utgår till någon i avsedd familj eller i detta hushåll.”
Aphram Melki yrkar på tillägg av ny punkt 2. – Få fler nyanlända i arbete genom att kommunens
introduktionsarbete inte enbart erbjuds till flyktingar utan omfatta alla nyanlända.
Aphram Melki yrkar på tillägg av ny punkt 2. – Att en översyn av EBO-lagstiftningen, dess
tillämpning och följder skall initieras.
Patrik Christierson yrkar att punkt 3.4 stryks.
Ida Karlsson yrkar att punkt 3.4 ersätts med – Att centerpartiet verkar för att förstalandsprincipen i
Dublinförordningen avskaffas.
Ilan Sadé yrkar att punkt 4.4 stryks.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från:
Erika Eriksson (ang tillägg till p 1.4)
Aphram Melki (ang EBO-lagstiftningen)
Patrik Christierson (att p 3.4 stryks)
RESERVATIONER
Aphram Melki, Stockholms län, till förmån för sitt yrkande på tillägg av ny punkt ang nyanlända.
Ida Karlsson, Julia Färjhage, Johan Pettersson, Magnus Andersson, Marie Wickberg och Lisa Falk,
CUF, till förmån för yrkandet att Förstalandsprincipen skall gälla.
§ 47
Val av partiordförande
Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens enhälliga förslag
till partiordförande. (Bil.9)
BESLUT
Stämman beslutade att till partiets ordförande enhälligt omvälja Maud Olofsson, Bygdeå.
§ 48
Anförande av Maud Olofsson.
§ 49
Beslut om antal ledamöter i partistyrelsen
Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag, i enlighet
med de nya stadgarna, en styrelse på 15 ledamöter.
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BESLUT
Stämman beslutade att välja 15 ledamöter i partistyrelsen.
§ 50
Val av övriga ledamöter i partistyrelsen
Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag till
ledamöter i partistyrelsen. (Bil. 9)
I debatten deltog Ann-Christine Simonsson, CK, Anki Elken, CK, och Inger Johnsson, Bohuslän.
Yrkanden:
Ann-Christine Simonsson föreslår Veera Arak, Göteborg.
Anke Elken och Inger Johnsson föreslår Maria Kornevik Jakobsson, Bohuslän.
BESLUT
Votering begärdes.
§ 51
Rösträkningskommitté
Stämman beslutade att till rösträkningskommitté välja:
Kristina Karlsson, Halland, sammankallande
Tomas Mellqvist, Sjuhärad
Karin Nilsson, Kronoberg
Björn Larsson, Gotland
Eva Enqvist, Västerbotten
Samt
Bengt Falemo, Stockholm, som sekreterare
§ 52
Upprop av ombud
Förrättades upprop av ombuden som prickades av. (Bil. 10)
§ 53
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för fika.
§ 54
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna.
§ 55
Stämman behandlade

Område 11
Utgångspunkter för EU-val och ordförandeskap 2009
Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.5).
Stämmokommitté nr 11 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt
(Bil. 6:11).
Inledning av EU-parlamentariker Lena Ek.
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Kommittéordförande Christer Jonsson, Kalmar, föredrog kommitténs förslag
I debatten deltog Britta Andersson, Östergötland, Pia-Maria Johansson, Örebro, Kjell Karlsson,
Kronoberg, Sven Bergström, Riksdagsgruppen, Håkan Larsson, Jämtland, Hans Lindqvist,
Stockholms län, Eskil Erlandsson, PS, Annie Johansson, Jönköping, Johan Pettersson, CUF,
Raymond Svensson, Stockholms län, Maria Abrahamsson, Uppsala, Gunilla Hjelm, Jönköping,
Kerstin Lundgren, PS, samt Lena Ek, PS.
Yrkanden:
Sid 2
Håkan Larsson och Kjell Karlsson yrkar bifall till reservationen i sista stycket till förmån för
följande text – ”Europeiska rådet kom i juni 2007 fram till ett mandat i regeringskonferensen som
ska arbeta vidare med EU:s reformerade fördrag. Regeringskonferensen inleddes i juli 2007 och
målsättningen är att arbetet ska avslutas i oktober. Det nya fördraget är tänkt att träda i kraft 2009.
Centerpartiet förespråkar ett i huvudsak mellanstatligt samarbete mellan självständiga länder och är
därför kritiskt till den maktöverföring till Unionen som det nya fördragsförslaget innebär.
Ytterligare majoritetsbeslut införs och röstviktningen förändras till förmån för de större
medlemsländerna.”
Sid 3
Johan Pettersson yrkar att meningen, mitt på sidan under rubriken ”Smalare men vassare”, ”Att medlemsländerna tillåts föra sin egen valutapolitik är en form av smalare EU.” stryks.
Sid 4
Hans Lindqvist yrkar på tillägg till texten under rubriken ”Smalare men vassare” – ”Centerpartiet
skall aktivt verka för ökat valdeltagande i EU-parlamentsvalet.”
Sid 5
Håkan Larsson yrkar bifall till sin reservation under rubriken ”EU:s gemensamma utrikes- och
säkerhetspol.” till förmån för följande text – ”Centerpartiet arbetar för ett mer effektivt samarbete i
utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är positivt när EU-länderna kan agera gemensamt på den
globala arenan. Samarbete och enighet kan emellertid inte kommenderas fram från ovan utan måste
bygga på att medlemsländerna kommer överens. Samarbetet när det gäller utrikes- och
säkerhetspolitiken måste för att vara långsiktigt hållbart bygga på ett nära samarbete mellan
länderna och får inte innebära att en majoritet kör över en minoritet.”
Sid 12
Pia-Maria Johansson yrkar på tillägg av ny punkt – Att vetorätten ska gälla förutom i undantagsfall.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från:
Hans Lindqvist yrkande att verka för ökat valdeltagande, på sid 4.
RESERVATIONER
Pia-Maria Johansson och Gunhild Wallin, Örebro, till förmån för Pia mfl reservation i kommittén.
Håkan Larsson, Jämtland, Ewa Tillander, Bohuslän, Sven Bergström, Riksdagsgruppen, Veronica
Wernersson, Mona Boström, Helena Wikström, Birgitta Persson, Margareta Stark, Marina
Alfredsson-Bror, samt John Nyman, Gävleborg samt Kjell Karlsson, Kronoberg, till förmån för de
båda reservationerna i kommittén.
Magnus Andersson, Julia Färjhage, Marie Wickberg, Johan Pettersson, Ida Karlsson och Lisa Falk,
CUF, till förmån för att meningen om medlemsländernas valutapolitik stryks
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Pia-Maria Johansson, Örebro, till förmån för sitt yrkande ang vetorätten.
§ 56
Återupptagning av Valärenden
Val av revisorer och ersättare
Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag till
revisorer.
BESLUT
Stämman beslutade att till ordinarie revisorer välja:
Annika Wedin, Hedesunda (ov)
aktoriserad revisor
Rune Petersson, Svenljunga (ov)
Eva Nypelius, Visby,
(nv)
Att till personliga ersättare välja;
Karl-Erik Ivarsson, Sölvesborg (ov) - för Rune Petersson
Marita Ljung, Västerås
(nv) - för Eva Nypelius
§ 57
Val av ledamöter i Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenters
styrelser
Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag:
BESLUT
Stämman beslutade uppdra till styrelsen att inom sig delegera att representera i Centerkvinnorna,
Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenters styrelser.
§ 58
Val av valberedning
Kommittéledamot Inger Fredriksson, Sörmland, föredrog förslag från kommitté nr 12 till val av
valberedning. (Bil. 6:12)
BESLUT
Stämman beslutade i enlighet med kommitténs förslag
att utse en valberedning bestående av 9 ledamöter, varav en ordförande
att utse följande personer till valberedning:
Stefan Tornberg
Birgitta Sellén, Kovland
Erik Holmestig, Gävle
Catarina Deremar, Tierp
Ingegerd Pettersson, Kalmar
Jonas Naddebo, Stockholm
Ingemar Jeppsson, Eslöv
Bernt Söderman, Åre
Ulrika Johansson, Skövde

(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)
(nyval)
(nyval)
(nyval)
(nyval)
(nyval)

ordförande
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§ 59
Medlemsavgift
BESLUT
Stämman beslutade att uppdra till Förtroenderådet att fatta beslut om medlemsavgift för
Centerpartiet 2009.
§ 60
Vid stämman väckta frågor
Per Forsberg, Stockholms län, undrar varför Centerkvinnorna och Centerpartiets Ungdomsförbund
har sina riksstämmor på andra tider än Centerpartiet.
Kristin Oretorp, CK, och Magnus Andersson, CUF, svarar att de förlagt sina stämmor på våren för
att tidpunkten passar bättre för deras verksamhet.
Maud Olofsson läser upp brev med hälsning från Abid Faisal, i Irak.
§ 61
Återupptagning - Valärenden
Forts. Val av övriga ledamöter i partistyrelsen
BESLUT
Efter sammanräkning av avgivna röster beslutade stämman utse följande ledamöter att ingå i
partistyrelsen:
Lars Weinehall, Umeå
(omval) - 290 röster
Lena Ek, Valdemarsvik
(omval) - 290 röster
Sofia Larsen, Örebro
(omval) - 289 röster
Thorbjörn Egerhag, Värnamo
(omval) - 288 röster
Kerstin Lundgren, Södertälje
(omval) - 288 röster
Muharrem Demirok, Linköping
(omval) - 287 röster
Christine Chambay, Botkyrka
(nyval) - 287 röster
Jonny Lundin, Härnösand
(nyval) - 287 röster
Katarina Erlingsson, Lund
(omval) - 284 röster
Björn Mårtensson, Ovanåker
(omval) - 281 röster
Anders Åkesson, Kalmar
(omval) - 281 röster
Lars Thomson, Roma
(nyval) - 281 röster
Mari-Louise Wernersson, Falkenberg (nyval) - 279 röster
Claes Västerteg, Kinna
(nyval) - 278 röster
Sofia Karlsson, Dala Floda
(nyval) - 276 röster
Övriga röster fördelade sig:
Maria Kornevik Jakobsson, - 70 röster
Veera Arak, - 12 röster
Följande fick 1 röst var:Kenneth Johansson, Anders W Jonsson, Annica Carlsson, Per Lodenius,
Carina Lundgren, Raymond Svensson, Anders Flanking, Lars-Ivar Ericson
Ogiltiga 14 st
Blanka 5 st
§ 62
Val av verkställande utskott
Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag till val av
verkställande utskott. (Bil.9)
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BESLUT
Stämman beslutade att till verkställande utskott välja:
Maud Olofsson, Bygdeå (omval)
Lena Ek, Valdemarsvik (omval)
Lars Weinehall, Umeå (omval)
Torbjörn Egerhag, Bor (nyval)
Claes Västerteg, Kinna (nyval)
§ 63
Avtackningar
Maud Olofsson tackade de avgående partistyrelseledamöterna, Marcela Arosenius, Veera Arak,
Maria Kornevik Jakobsson, Hans Klintbom, Kenneth Johansson, Åsa Torstensson och Eskil
Erlandsson.
Åsa Torstensson tackar å alla de avgåendes vägnar.
Maud Olofsson tackade också Jöran Hägglund, som slutade som partisekreterare efter valet,
Samt hälsade alla nyvalda ledamöter välkomna.
§ 64
Tack
Partiordförande Maud Olofsson framförde ett tack till alla stämmofunktionärer, till distriktet,
stämmoombud, stämmopresidiet, personal på partikansli och riksdagskansli samt representanter
från media, och riktar ett särskilt tack till Karin Pettersson och Berit Snapp som varit organisatörer
för stämman.
§ 65
Avslutning
Partiordförande Maud Olofsson förklarade 2007 års riksstämma med Centerpartiet avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Maria Anstett-Andersson

Catarina Deremar

Marianne Magnusson

Christer Lundgren
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Bilagor till stämmoprotokollet 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anföranden vid rikstinget och riksstämman och Inspelning från riksstämman
Minnesord
Kallelsen
Motioner
Partistyrelsens yttranden
Kommittéprotokoll
Stämmoordning, debattregler, redaktionskommitté
Verksamhetsberättelse för 2005 och 2006, Ekonomisk berättelse för 2005 och 2006.
Revisorernas berättelse.
9. Valberedningens förslag
10. Röstlängd
11. Voteringsresultat
12. Mottagare av Bramstorpsplaketten
13. Snabbprotokoll
14. Årsredovisning stiftelser och fonder
15. Övrigt

