Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté Boende, miljö & stadsplanering

Sida:
1,

BID

5

2,

Biltvättsförbud

9

3,

Bostadsbyggande

11

4,

Bostadspolitik för unga

16

5,

Elvägar

19

6,

Enklare att bygga där det bullrar

21

7,

Existerande byggnader

22

8,

slopa reavinstskatt

23

9,

Förnybar energi i biståndspolitiken

25

10,

Hållbara idrottsplatser och lekplatser

27

11,

Landsbygd

29

12,

förbättra samhällsservice

31

13,

Nynäshamn väg 225

33

14,

Riksintressen

35

15,

rimliga krav på externa handelsplatser

38

16,

Rätt till boende

41

17,

Sänk bostadspriserna

42

18,

Överklagningsmöjligheter

45

1

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar

Sida:
19,

Bättre förutsättningar för hästnäringen

47

20,

Eget valmanifest

50

21,

Relevant art och habitatskydd

53

22,

Relevant strandskydd

56

23,

Fauna

58

24,

Kartlägga och minska de miljöskadliga fossila subv.

60

25,

Kulturskydd

62

26,

Lokal medlemsavgift

64

27,

Minska fusket med reseavdraget

65

28,

Republik i Sverige

66

29,

Skarv

68

30,

Solcellsskatter

70

31,

Stärkt nordiskt samarbete

72

32,

Svensk lag i matupphandling

76

33,

Sverigeförhandlingen

78

34,

Utbildningar

80

2

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Trafik, infrastruktur

Sida:
35,

Bygga ut Arlanda

81

36,

Arlanda och Bromma

85

37,

Cykel och elcykelparkering

89

38,

Förmånscykel

91

39,

Grünpfeil

92

40,

Regionala cykelstråk

95

41,

Öka cyklingen i Stockholmsregionen

96

42,

Differentierad SL taxa

101

43,

Digital transportplattform

103

44,

EPA traktor

105

45,

Reglera automatiseringen av fordon

108

46,

Självkörande bilar

110

47,

Roslagsbanan till Rimbo

112

48,

Spårbil

113

49,

Trafikverkets hållbarhetsuppdrag

115

50,

Validera körkort utfärdade utanför EU

117

51,

Vattenvägar

118

52,

Uppgradera busstrafiken och inför snabbusslinjer

120

53,

Järnväg på Södertörn

123

54,

Pendeltågsstationer

125

3

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Välfärd, trygghet

Sida:
55,

Dödshjälp

127

56,

Suicidprevention

129

57,

Ekonomiskt hållbar skola

130

58,

En närodlad kommunpolis

132

59,

Förebyggande åtgärder

136

60,

Rökning och fimpar

140

61,

Regional investeringsfond

143

62,

Rätten till asyl

146

63,

Rättssäker hantering gällande ensamkommande asylsök. 147

64,

Sommarjobb

149

65,

Stöd till barnfamiljer vid köp av bostad

151

66,

Transparens i biståndspolitiken

154

67,

Trygga och levande stationsmiljöer

156

68,

Rörelse och motion för bättre inlärning

158

69,

Vilseledandet genom falsk namngivning av matvaror

160

70,

Färdtjänst

162

4

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
1,

BID

BID-samarbeten för tryggare bostadsområden

Initiativet till denna motion har tagits inom ramen för Stockholmsregionens
bostadspolitiska arbetsgrupp.

Det finns i vårt land idag mycket engagemang för att skapa trygga och
trivsamma stadsmiljöer. Det är tämligen uppenbart att lokala aktörer kan uträtta
mer om de jobbar tillsammans. De kan förena sina nätverk och sina ekonomiska
resurser och om det finns gemensamma projekt och aktiviteter i ett område
kommer det också att stärka invånarnas och företagarnas uppfattning av
området.

Med en BIDs-lagstiftning ökar kraften och långsiktigheten i det lokala
utvecklings-arbetet. Det betyder spelregler och tidsramar som alla kan
förhålla sig till. Kommun, fastighetsägare och andra aktörer kan
överblicka vilka engagemang som förväntas av dem …/… Frivilliga BIDsinspirerade partnerskap kommer aldrig åt dessa mycket fundamentala
problem som kraftigt påverkar vissa stadsdelar och lokalsamhällen.
(Fastighetsägarna 2016 s 58)

Den här motionen tar sin utgångspunkt i att stadsutveckling innebär samarbete
och att Sverige behöver en ny lagstiftning för att främja detta mer. Idag är
tyvärr otryggheten och kriminaliteten alltför dominerande i många städer och har
gjort att invånare och företagare inte längre kan leva ett normalt liv.

BID står för Business Improvement District. Begreppet associerar till hur
fastighetsägare försöker vända utvecklingen i ett visst område – ett centrum, ett
bostadsområde eller en park. Enligt en rapport från Fastighetsägarna 2016
(Gamlestaden 2016 - Från förfall till pånyttfödelse, Dags för BIDs i Sverige?) är
ett BID ”en institutionaliserad form av långsiktigt samarbete mellan lokala
partners med syfte att driva fram en positiv utveckling och höja nivån på daglig
förvaltning i ett geografiskt avgränsat område.”

I Sverige finns ingen lagstiftning för BID, men väl ett antal olika
samarbetsformer som påminner om BID: konsortier, utvecklingsbolag, ideella
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föreningar och samfälligheter. Organisationen Svenska stadskärnor har också
jobbat med ett utvecklingsprogram som de kallar för Den svenska BID-modellen.
Ett BID är dock mer än bara ett samarbete mellan fastighetsägare. Länder som
USA, Storbritannien, Tyskland och Holland har alla olika former av lagstiftning för
att främja BID-samarbeten. Några saker som kännetecknar ett BID är:

•
•
•
•
•
•

Samarbetet är långsiktigt och sker genom en särskild organisationsform
Finansiering sker genom självfinansiering då aktörerna betalar en
obligatorisk avgift
Bildandet förutsätter att en viss andel av de lokala fastighetsägarna vill
detta
Kommunen godkänner bildandet eller/och verksamhetsplanen för ett BID
Samarbetsområdet är geografiskt tydligt definierat
Spelreglerna för ett BID regleras genom lagstiftning

Sammantaget gör detta att ett BID-samarbete är ett närodlat och resurseffektivt
statsutvecklingsarbete där lokala aktörer samarbetar för bästa effekt av varje
satsad krona. Så kallat snålskjutsbeteende, där oseriösa fastighetsägare agerar
friåkare, kan motarbetas och fler aktörer än bara kommunen involveras i den
lokala stadsutvecklingen.

Rubriken på denna motion säger att BID-samarbeten kan ge tryggare
bostadsområden, stadsdelar och centrum. Allting handlar förstås inte om
trygghet, men faktum är att trygghet och säkerhet rankas högt när invånare och
företagare tillfrågas om vad som är viktigast i det egna området. Därför kan ett
BID-samarbete handla om att minska kriminalitet och öka trygghet genom att
planera, finansiera och genomföra en mängd tänkbara satsningar i området:
förbättrad belysning; städning; nyhetsbrev; områdesväktare; sommarjobb; ny
bebyggelse; upprustning av utemiljö; vräkningsförebyggande arbete; utveckling
av föreningsliv; marknadsföring av lokala företag; marknadsdagar.

Med denna typ av insatser kan ett BID-samarbete skapas såväl i redan trygga
områden som i områden med riktigt stora utmaningar. I en rad andra länder, till
exempel USA och Storbritannien, har BID-samarbeten vänt utvecklingen ifrån
början mycket otrygga områden.

Några av framgångsfaktorerna med lokal områdesutveckling är kontinuitet (att
vara uthållig), fastighetsägare (som är nyckelaktörer med både resurser och en
närhet till boende) och en gemensam plattform för att kanalisera allt
engagemang som finns på orten. Detta kan självklart uppnås utan ett BID, men

6

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

erfarenheterna är så tydligt positiva att en ny och stödjande lagstiftning bör
skapas. Ett BID kan vara den plattform som både fastighetsägare och
myndigheter använder sig av för att göra en viss områdessatsning långsiktigt
hållbar.

Ett BID-samarbete skulle underlättas av en lagstiftning som främjar detta, precis
som i andra länder. Därför vill vi att Centerpartiet arbetar för en lagstiftning som
skapar åtminstone en försöksverksamhet där intresserade kommuner kan pröva
sig fram genom olika lösningar.

Därför yrkar vi

Att

Centerpartiet vill skapa en försökslagstiftning i syfte att intresserade
kommuner och fastighetsägare kan skapa BID-samarbeten

Christian Ottosson

Gustav Hemming

Huddinge

Stockholm
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Arbetsgruppen beskriver hur civilsamhället skulle kunna få vara en mer aktiv del av
stadsutveckling och tryggare städer. Motionärerna tar sin utgångspunkt i att stadsutveckling
innebär samarbete och att Sverige behöver en ny lagstiftning för att främja detta mer.

Detta är en mycket angelägen fråga som också tar en allt större del i samhällsdiskussionen. Fler
företag ser möjligheter i ett större engagemang för CSR och än mer specifikt så kallat Shared
Value -arbete. Det innebär kort att företagets affär blir en del av att göra gott i sin omvärld.
Exempelvis att ett försäkringsbolag jobbar aktivt i ett projekt tillsammans med föreningar och
andra lokala företag för att ett område ska bli tryggare och säkrare, vilket i sin tur innebär att
bolaget inte behöver betala ut lika mycket i försäkringspremier, att allmänheten känner sig
tryggare och att engagemang och närvaro i samhällsutvecklingen blir större.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen samt
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
2,

Biltvättförbud

Biltvättsförbud nödvändigt för renare sjöar
Förutom att transporter orsakar problem med vår luftkvalitet försämrar också
miljöskadliga ämnen från fordon vattenkvaliteten i våra sjöar. Det finns många
svenskar som fortfarande bidrar till föroreningarna genom att tvätta bilen på
gatan, istället för i en biltvätt som är mindre miljöskadlig.
Smutsvattnet från en bil innehåller till exempel metaller, oljerester och
avfettningsmedel. Om bilen tvättas på en hårdgjord yta så kommer
föroreningarna att nå vattendrag genom dagvattenledningarna. Om bilen tvättas
på gräsmatten kommer en viss filtrering och rening att ske beroende på vilket
material som finns därunder.
Enligt Naturvårdsverket är det inte möjligt för en kommun att utfärda ett
generellt förbud mot biltvätt på gatan enligt miljöbalken. Detta trots att
hemmabiltvättning rimligen är att anse som förbjudet i linje med miljöbalkens
förbud mot att släppa ut orenat avloppsvatten. Naturvårdsverket anser att ett
förbud enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter, vilket ett flertal kommuner har
infört, är tveksamt. Myndigheten förespråkar istället informationskampanjer till
bilägarna.
Enligt olika uppskattningar från till exempel Svanen och Håll Sverige Rent för
dagvattnet varje år bort cirka 20 ton tungmetaller (främst zink och koppar men
även bly, nickel, krom och kadmium), 2000 ton olja och 5000 ton olika
tvättmedel och kemikalier från omkring 30 miljoner privata hemmabiltvättar.
Detta är självklart inte acceptabelt. Trots att miljömedvetenheten i olika
attitydundersökningar är hög så fortsätter nedsmutsningen av våra badsjöar och
andra vattendrag.
Därför finns det skäl som talar för ett generellt förbud mot denna
miljöförorening. Men som har nämnts beror miljöpåverkan på hur underlaget ser
ut, varför en reglering med sikte på hårdgjorda ytor – där någon reningsteknik
inte finns – bör vara det mest lämpliga. Att tvätta bilen på gräsmattan hemma
bör vara tillåtet eftersom det annars kan bli orimligt för vissa att exempelvis ta
sig till en biltvätt som kan ligga långt borta från hemmet.
I andra hand föreslås att kommunerna får rätten att göra denna avvägning och
alltså får rätt att själva införa lokala biltvättsförbud.

Därför yrkar jag
Att Centerpartiet vill förbjuda biltvätt på hårdgjord yta utan reningsteknik
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Att Centerpartiet vill att kommunerna ska ha rätt att införa lokala biltvättsförbud
på hårdgjord yta utan reningsteknik

Christian Ottosson
Huddinge

Distriktsstyrelsens yttrande:
Miljöbalkens hänsynsregler gäller även för privatpersoner. Trots det så förekommer
fortfarande att personer tvättar bilen hemma och med det följer en risk att kemikalier och
föroreningar rinner rakt ned i marken eller till dagvattenbrunnar som leder ut till sjöar och hav
och kan påverka vårt dricksvatten eller skada miljön.
Det har inte tidigare varit möjligt att förbjuda privatpersoner att tvätta bilen hemma på
tomten även om det är direkt olämpligt med den åverkan på miljön det kan ha. Kommuner
tolkar dock lagen olika och vissa har infört lokala förbud, som motionären nämner. Det råder
tveksamhet om det finns lagstöd för detta. Därför anser distriktsstyrelsen att det är en god idé
att skärpa lagstiftningen för att bringa tydlighet och för att ge kommunerna större mandat att
införa lokala föreskrifter utan tveksamheter.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen i sin helhet
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
3,

Bostadsbyggande

Bostadsbyggande genom förtätning

Initiativet till denna motion har tagits inom ramen för Stockholmsregionens
bostadspolitiska arbetsgrupp.

Det finns idag ett befogat fokus på bostadsbyggande i helt nya områden.
Samtidigt är det ur ett hållbarhetsperspektiv minst lika intressant att fortsätta
förtäta redan bebyggda områden. Detta har flera fördelar: ökat underlag för
kollektivtrafik, möjlighet till mer levande och attraktiva stadsdelar samt att
jungfrulig mark kan sparas.

Låt fler få förädla sina tomter
Att ge enskilda husägare möjligheten att utveckla sin egen tomt har i sin tur flera
fördelar. Det skapar möjligheter för fler aktörer att bli delaktiga i
bostadsbyggandet, det ökar egenmakten för fastighetsägarna som själva får
bestämma och det ger tillskott i form av småskaliga förtätningsprojekt där
husägarna kan inspirera varandra.

Möjligheten att förädla sin egen fastighet är något som Centerpartiet bör bejaka.
Det småskaliga husägandet har i olika studier visat sig ha en stor sammanlagd
bostadsbyggandepotential.

Utveckla Attefallsreformen
Konkret ser vi ett antal förbättringsområden där lagstiftningen skulle kunna
förtydliga och förbättra möjligheterna till småskalig förtätning i exempelvis
villaområden. Flera av dessa gäller lättnader för komplementbostadshus, det vill
säga Attefallshus som används som bostäder, som kan fylla en viktig funktion för
såväl generationsboenden, bostadsrättsbildning som nya hyresrätter. Dessa bör
därför undantas från tillgänglighetskraven samt tillåtas vara 40 kvadratmeter.
Det är två sätt att underlätta för fler husägare att bygga en bostad till på sin
tomt.
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En viktig del av Attefallsreformen är att det blev möjligt att inreda ytterligare en
bostad i befintlig byggnad oavsett vad som regleras i detaljplanen. Det är ett
effektivt sätt att skapa nya bostäder utan att genomföra dyra och långa
planändringar. Runt om i Sverige finns det många stora hus där det endast bor
ett par personer. Det finns med andra ord gott om utrymme som idag inte
utnyttjas. Idag medger lagstiftningen att ytterligare en bostad får inredas i
befintlig bostad oavsett vad detaljplanen säger. Genom att utöka antalet nya
bostäder som får inredas till två skulle det skapas helt andra förutsättningar för
denna reform. Då blir det också möjligt att ha tre lägenheter i samma hus vilket
är minimiantalet för en bostadsrättsförening.

Utökat ROT-avdrag
ROT-avdraget är otroligt viktigt för jobben i hela landet. Det som tidigare var
svarta jobb är idag vita jobb och tiotusentals människor har numera råd att
renovera sina bostäder. Tyvärr har regeringen sänkt så att det idag bara är
möjligt att göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden vilket Centerpartiet
lyckligtvis vill återställa.

Med rådande bostadsbrist är det läge att utveckla ROT-avdraget ytterligare. Idag
gäller det vid ombyggnation av ett småhus. Avdraget gäller däremot inte om en
fastighetsägare vill bygga till ett friliggande Attefallshus. Attefallshusen har en
stor potential som första bostad för unga, som bostad för nyanlända eller som
generationsboende. Tyvärr är det idag kostsamt att bygga ett Attefallshus och
många som utrymmesmässigt har möjlighet avstår. Vi ser därför ett behov av att
inför ett ”Attefalls-ROT” som ökar incitamenten att bygga Attefallshus som
komplementbostadshus (ej komplementbyggnad).

Det måste också bli enklare och mer ekonomiskt gynnsamt att bygga om sin
egen bostad till att bli två bostäder och hyra ut den ena. Därför tycker vi att
ROT-avdraget inte bara borde återställas till 50 procent utan utöver detta utökas
ytterligare för ombyggnationer för uthyrning.

Ökad frihet att använda fastigheter som har äldre detaljplaner
En annan vanlig begränsning för att utnyttja en småhustomt är regeln om minst
4,5 meter mellan byggnad och tomtgräns. Denna regel gör att en våt filt läggs
över en stor andel av en normal villatomt; exempelvis ligger 53 procent av en
villatomt på 600 kvadratmeter (20 x 30 m) inom 4,5 metersgränsen.
Ursprungligen fanns bestämmelsen om 4,5 meter i Byggnadsstadgans 39 § och i

12

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

dagsläget anger Boverket på sin hemsida att denna regel ”ska fortsättningsvis
tillämpas som planbestämmelse i äldre planer om inte annat är föreskrivet.”

För sådana fastigheter som har äldre detaljplaner som inte specificerar något
annat så föreslår vi, särskilt i områden som i Översiktsplanen är angivna som
förtätningsområden, att minsta avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska vara
tre meter, vilket i exemplet med villatomten skulle frigöra ytterligare 16 procent
som möjlig byggnadsyta (dock alltid beroende på vad planen säger i övrigt).

Främja andrahandsuthyrningen
Något som många är överens om idag är att den låga rörligheten på
bostadsmarknaden gör det svårare för många att köpa en bostad. Många
villaägare anser själva att de idag bor på en för stor yta. Somliga skulle
förmodligen kunna tänka sig att hyra ut en del av bostaden. Skattenivån för
andrahandsuthyrning behöver därför sänkas.

Byggande utanför detaljplanelagt område
Det finns gott om lämpliga platser att bygga bostäder på som ligger utanför
detaljplanelagt område. Det handlar om både obebyggda tomtar i redan
uppförda områden men också byggnation i helt outvecklade områden. Idag finns
det så kallade ”detaljplanekravet” som innebär att en detaljplan måste upprättas
om det handlar om ny sammanhållen bebyggelse. Vad som räknas som
sammanhållen bebyggelse är något skiftande men praxis visar att det kan räcka
med tre huskroppar. Problematiken kring detta är att en detaljplan ofta tar flera
år i anspråk för att vinna laga kraft. Det innebär att potentiella bostäder tar
oförsvarligt lång tid att få fram. Vi föreslår att kravet på detaljplan ändras så att
det blir möjligt att förtäta och bygga ny sammanhållen bebyggelse om det går
att visa att en detaljplan inte är nödvändig. Mycket av det som regleras i en
detaljplan skulle kunna gå att reglera i bygglovsskedet. Ett utökat bygglovsskede
minskar behovet av detaljplan samtidigt som det reglerar nödvändiga funktioner
såsom detaljplanen gör.

Begränsa överklagandena
Vi är många som idag kan vittna om långa planprocesser till följd av
överklaganden. Självklart ska denna möjlighet finnas men vi kan inte blunda för
att många bostäder försenas av denna anledning. Vi tycker att tiden är kommen
för att begränsa denna rättighet.
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Därför yrkar vi

1. Att Centerpartiet vill ge småhusägare större möjligheter att bidra till
bostadsbyggandet genom att förädla sina egna fastigheter

2. Att Centerpartiet vill sänka tillgänglighetskraven för komplementbostadshus
(avser Attefallshus som används som bostad)

3. Att Centerpartiet vill utöka den tillåtna byggnadsytan för Attefallshus från 25
till 40 kvadratmeter (avser såväl bostad som komplementbyggnad)

4. Att Attefallslagstiftningen ändras så att det blir möjligt att inreda ytterligare
två bostäder i ett ursprungligt enbostadshus

5. Att Centerpartiet verkar för att införa ett Attefalls-ROT så att det blir möjligt
att göra skatteavdrag även vid byggnation av friliggande
komplementbostadshus

6. Att Centerpartiet vill införa ett särskilt ROT-avdrag för ombyggnationer för
uthyrning

7. Att Centerpartiet vill att tre meters avstånd till tomtgräns ska gälla som
planbestämmelse för byggnation i äldre planer där inget annat anges

8. Att Centerpartiet vill sänka skatten och förenkla regelverket för
andrahandsuthyrning

9. Att Centerpartiet vill ändra detaljplanekravet så att det blir möjligt att bygga
ny sammanhållen bebyggelse trots avsaknad av detaljplan. Nödvändiga
funktioner som normalt regleras i detaljplanen kan istället regleras genom ett
utökat bygglovsskede.

10. Att Centerpartiet vill införa en administrativ avgift för att få överklaga
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11. Att Centerpartiet vill införa en tidsgräns för hur lång en
överklagandeprocess får vara
Christian Ottosson

Johan Krogh

Huddinge

Nacka

Gustav Hemming

Konrad Hellberg

Stockholm

Nacka

Distriktsstyrelsens yttrande:
Arbetsgruppen har gjort en förtjänstfull sammanställning av förslag som skulle underlätta
förtätning av redan bebyggda områden. Det är angelägna åtgärder framför allt för att öka
antalet bostäder. Dessutom är förtätning i redan bebyggda områden viktigt både för att bevara
parker och naturområden men även för att dra nytta av befintlig infrastruktur. Helt enkelt
samhällsekonomiskt.

Med nuvarande regelverk finns det många hinder för fastighetsägare att förädla och utveckla
sin fastighet på ett sätt där fler bostäder skulle kunna uppstå. Ett komplicerat och byråkratiskt
regelverk och långa handläggningstider gör det svårt och kostsamt att göra förändringar på
fastigheter.

Sammantaget borde förenklingar och förbättringar av lagar och regler i den riktning
motionärerna föreslår kunna betyda ett välkommet tillskott av bostäder.

Distriktsstyrelsen förslag till beslut:
Att bifalla motionen samt
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
4,

Bostadspolitik för unga

Motion angående en bostadspolitik för unga - Var ska vi bo?

Det är vi unga som drabbas mest av bostadskrisen i Stockholmsregionen. Det är
vi som inte kan flytta hemifrån. Det är vi som måste tacka nej till den där
studieplatsen på KTH vi kämpat för. Det är vi som måste flytta från vårt älskade
Stockholm för att kunna bygga upp våra liv, utbilda oss och skaffa jobb. Det
hade inte behövt vara så här - om det fanns någonstans att bo.

CUF Storstockholm är glada för den liberala och tydliga linje Centerpartiet
Stockholms län har vad gäller hur vi ska bygga och med vilka regelförenklingar vi
behöver. Vi ser tyvärr mindre politik på var vi faktiskt kan bygga och på vilket
sätt vi kan frigöra den marken.

Bostadsbyggandets takt börjar gå uppåt, tack och lov. Under 2015 färdigställdes
9907 lägenheter i Stockholms län, jämfört med 6794 år 20141. Men vi vet att det
går att bygga mer, om vi bara frigör mark. Grönområden i all ära - men
Stockholm kommer inte att fortsätta utvecklas och vara en attraktiv stad om vi
inte får utrymme att växa i befolkningsmängd. Därför vill vi detaljplanera och
bygga bostäder i Nationalstadsparken. En grön yta som idag är ofantligt stor, där
det inte skulle skada att få upp ett par riktigt höga skyskrapor och ge möjlighet
för fler människor att bli stockholmare.

I dag så finns det detaljplaner, för framförallt villaområden, som är upp emot 70
år gamla. Dessa innehåller oftast förlegade byggnormer om hur nära
tomtgränser (eller andra hus) det får byggas. En behöver knappast vara
byggnadsingenjör för att förstå att brandsäkerhet och annat har utvecklats
avsevärt under denna tid. Något som också har utvecklats under denna tid är
synen på trångboddhet. Enligt dessa detaljplaner får en inte bygga om hus så att
de innehåller en “hyresdel”. Alla kommuner i Stockholms län borde därför
uppdatera dessa detaljplaner för att, inte bara kunna öka antalet bostäder, utan

1

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0101__BO0101A/LghReHustypAr/?rxid=
936878d4-ae4b-454a-9e41-46f951cf14ad
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också få en mer blandad bebyggelse med en mångfald av människor i dessa
områden. Därför vill vi ompröva alla detaljplaner med förlegade byggnormer.

Vi måste också underlätta för de som bor i kulturhistoriskt skyddade fastigheter
att få renovera. Om en bor i ett skyddat hus kan det idag vara svårt, om ens
omöjligt, att få byta fönster. Det är helt orimligt. Regionens alla
skyddsmärkningar måste omprövas, så att fler får möjlighet att renovera och
bygga om sina fastigheter. Vi vill därför att Centerpartiet Stockholms län verkar
för att länes samtliga k-, q-, och Q-märkningar av bostadshus omprövas, så att
de som bor i kulturhistoriskt skyddade fastigheter ska ha möjlighet att få saken
omprövad. En sådan översyn skulle kunna leda till att fler får möjlighet att
renovera och bygga om sina hus. Värdet på dessa skulle då också kunna öka.

Därför yrkar vi:
att

Centerpartiet Stockholms län verkar för att detaljplanera och bygga
bostäder i Nationalstadsparken

att

Centerpartiet i Stockholms län verkar för att äldre detaljplaner med
förlegade byggnormer uppdateras

att

Centerpartiet Stockholms län verkar för att länets samtliga k-, q-, och Qmärkningar av bostadshus omprövas

CUF Storstockholm
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Distriktsstyrelsen delar motionärernas frustration över bristen på bostäder för unga och
studerande i Stockholms län har vuxit befolkningsmässigt, samtidigt som alltför få bostäder har
byggts. Följden har blivit långa bostadsköer, höga bostadspriser, och en bostadsmarknad som
är mycket svår att komma in på utan startkapital. Vi instämmer också med motionärerna i att
det borde finnas stora möjligheter att förtäta, komplettera eller bygga om i många områden.
PBL, detaljplaner och andra styrinstrument utgör hinder vilket är ett stort problem för
Stockholmregionens utveckling.
För centerpartiet är det viktigt att bevara parker och grönområden, stora delar av området som
motionärerna omtalar är ett kommunalt ärende. Distriktsstyrelsen bejakar mer byggnationer för
unga men vill inte peka på ett specifikt område från distriktsstyrelsen.
Länets kommuner har huvudansvaret för bostadsförsörjningen, och för den fysiska planeringen.
Många kommuner bygger och förvaltar också bostäder genom kommunala bostadsbolag, men
flertalet bostäder byggs av privata byggherrar. För att planeringsprocessen ska bli så effektiv
som möjligt krävs ett utvecklat samspel mellan offentliga och privata aktörer.

Ett stort problem särskilt vid förtätning och komplettering är att äldre detaljplaner och normer
inte annullerats när ny lagstiftning trätt i kraft, utan nya läggs på i lager. Det medför att
bygglov inte ges eller tar oskäligt lång tid. En uppdatering är därför inte tillräckligt utan ett
mera genomgripande arbete krävs.

En omprövning av samtlig klassificering och märkning av bostäder skulle ta orimligt lång tid. En
effektivare metod skulle vara att begränsa antalet klassificeringar och minska kretsen som får
överklaga samt att överklagande bara kan ske vid ett tillfälle per projekt.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå att-sats 1
Att bifalla att-sats 2
Att anse att-sats 3 besvarade samt
Att översända den till Stockholmskonferensens stadsutvecklingsgrupp
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
5,

Elvägar

Om elvägar och en svensk utbyggnadsstrategi
För Sveriges del är en av de allra största delarna av klimatutmaningen att lösa
transportsektorns utmaningar. För personfordonstrafik håller batterielbilstekniken
på att bli så bra att den är en acceptabel lösning på utmaningen att ersätta
fossila flytande bränslen. Situationen är inte lika god för tung trafik. Att batterier
har betydligt sämre energidensitet jämfört med flytande bränslen, gör det
praktiskt orealistiskt att driva lastbilar, långfärdsbussar och liknande med
batterimatning.
I Sverige pågår dock för närvarande två försöksverksamheter på verkliga vägar i
full skala. Dels har ett konsortium med bland annat Scania och Siemens byggt
ett system med kontaktledning hängande över vägbanan på en kortare sträcka
av E16, dels bygger företaget Elways en försöksanläggning med nedfräst
kontaktledning vid Arlanda.
Förnyelsebara flytande bränslen innebär - särskilt på global nivå - en inte alls lika
stor energipotential jämfört med kontinuerlig elektrisk matning. Det är inte heller
möjligt att lösa transportbehovet med rälstrafik - dels skulle det krävas en
utbyggnadstakt som vida överstiger dagens, dels är rälstrafik mindre ägnat för
högvärt gods i små laststorlekar, som ju kräver högre flexibilitet.
Ovanstående innebär tillsammans att den tid vi nu lever i kommer att innebära
ett viktigt globalt teknikval för elektrisk tung vägtrafik. På den fronten bör vi vara
världsledande, och med Sveriges ambition att bli världens första
koldioxidneutrala industrination, är det en självklarhet att hitta en
koldioxidneutral lösning på driften av den tunga vägtrafiken.

Jag yrkar därför:
att

Centerpartiet driver på för att Sverige och svensk industri ska bli
världsledande inom området elektrifiering av vägar och särskilt för
tung trafik

att

Centerpartiet driver på för att Sverige senast 2020 skaffar sig en
utbyggnadsstrategi för elvägar, där det anges vilka större vägar som
bör byggas ut till elvägar, i vilken ordning och vilken tidplanen är.
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Solna 2017-02-08
Magnus Persson
Centerpartiet i Solnas årsmöte BESLUTADE
Att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktets årsstämma och
partistämman.

Distriktsstyrelsens yttrande:
Elvägar kan vara framtiden för vår fordonsflotta, både för tung trafik och persontrafik.
Tanken är att det ska vara möjligt att kunna ladda medan man kör. Man kan också nyttja
tekniken för framtiden med sk förarlösa fordon med information. En utmaning är dock
vägunderhåll samt skiftande årstider. De olika testerna har dock visat att vintern inte har
varit något problem.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut

Att bifalla motionen i sin helhet
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
6,

Enklare att bygga där det bullrar

Att bo i en storstadsregion innebär ofrånkomligt vissa utmaningar. En av dessa
är buller. Buller är otrevligt och skadligt för hälsan, men också en stor utmaning
när befolkningen växer och fler bostäder behövs byggas. Tekniken i dag är
fantastisk och det går i att bygga bort mycket av bullret för att få en relativt tyst
inomhusmiljö. Särskilt effektivt blir det när man kan bygga fasader mot
bullerstörda vägar med fönster som ej är öppningsbara. Dessvärre finns regler
som gör att det är krångligt att bygga bostäder med ej öppningsbara fönster.
Hotell och arbetsplatser är lättare.
Jag yrkar därför
Att

Centerpartiet arbetar för att minska krångel med bullerregler så att
det blir lättare att bygga bostadsfasader med ej öppningsbara
fönster.

Anna Lasses

Centerpartiet i Solnas årsmöte BESLUTAR
Distriktsstyrelsens yttrande:
Buller vid byggande av bostäder hindrar idag möjlighet till att bygga vid utsatta lägen,
framförallt i tätbebyggda områden.
En del åtgärder har gjorts. Från och med halvårsskiftet 2015 är det nu möjligt att bygga
mindre bostäder om 35 kvm utan en sk tyst sida så länge värdet vid den exponerade fasaden
inte överskrider 60 decibel. Detta hjälper naturligtvis till att fler mindre bostäder kan byggas.
För att ytterligare möjligöra mer bostadsbyggande föreslår motionären att det ska ges
möjlighet till att bygga bostadsfasader med ej öppningsbara fönster. Tekniken har gått
framåt och det är nu möjligt att bygga ännu bättre fönster som minskar bullernivån inomhus.
Huruvida detta är möjligt för små lägenheter är oklart då även brandutrymningsvägar
behöver beaktas, men det är positivt att utreda möjligheten till att kunna bygga mer även i
betydligt bullrigare miljöer och ändå kunna klara kraven.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Att bifalla motionen i sin helhet
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
7,

Existerande byggnader

Sverige går bra enligt vår stadsminister, Sverige verkar inte längre ha tomma
lador. I otal undersökningar jorden runt kommer Sverige i topp efter topp på
bästa land att bo i. I motsatts till vad många tror så har vi en bra vård, väl
fungerande skola och goda förhållanden. I många kommuner känner sig
invånarna i stort sig trygga. Med det skrivet menar jag inte att inget kan bli
bättre. Vi är långt från vad vi skulle kunna vara.
Vi är mitt i ett skifte, där en äldre generation inte mäktar med renovering
hemma och där man inte vill annat än att flytta till något mindre och bekvämare.
Där gräsmattor och byta panel på huset inte är ett måste. Den renovering som
behövs på hus och lägenhet är ett stressmoment som plånboken inte alltid
godtar.
Pga låg inkomst så finns inte möjlighet att anlita personal för att göra arbetet.
Detta gör att bostäder blivit åsidosatta och till stora delar förfallit.

Därför föreslår jag:
Att Centerpartiet utreder möjlighet för personer med garantipension eller har
garantipension som utfyllnad att få renoveringsstöd för egen fastighet.
Att Centerpartiet verkar för att ta bort reavinstskatt för personer med
garantipension eller har garantipension som utfyllnad
Patrik Lundholm

Distriktsstyrelsens yttrande:
Motion 7 samt 8 besvaras i motion 8.

Distriktsstyrelsen förslag till beslut:
Att besvara motionen
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
8,

Slopa reavinstskatt

Vi behöver mer rörlighet i bostadskedjan och vi behöver också riva de hinder och
inlåsningseffekter som finns idag. Idag är det många pensionärer som bor kvar i
sina hus på grund av att det blir billigare jämfört med att köpa en ny bostad på
dagens bostadsmarknad. En reavinstskatt på 22% äter upp vinsten av
bostadsförsäljningen vilket gör det svårt att byta bostad. Har man dessutom köpt
sin bostad för tiotals år sedan så tas inte inflationen i beaktning och skatten
känns orimlig i sin konstruktion.
I en del andra länder såsom Norge så är vinsten vid försäljning skattefri om du
har ägt och använt den som egen bostad i mer än ett år. I Tyskland ska man ha
ägt sin bostad i tio år för att bli skattebefriad.
Då avdragen på reparationer endast gäller de första fem åren efter man har gjort
dem så gynnar detta snarare människor som spekulerar i försäljning än äldre
som har renoverat kontinuerligt under sin livstid men kanske inte har gjort det
på slutet efter man gick i pension. På det sättet slår då reavinstskatten värre mot
äldre eftersom de får en större begränsning i möjligheten att göra avdrag för
investeringar som gjorts till skillnad mot en person som köpt fastigheten för att
renovera och sälja.
Från och med 1 januari 2017 inträder nya regler angående uppskovsmöjligheter.
I det nya förslaget slopas taket en tidsbegränsad tid för försäljningar mellan
perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Dock tas inte skatten på uppskovet bort
och man belastas fortsättningsvis med en ränta, som idag är högre än dagens
bankränta.
Om reavinstskatten tas bort för pensionärer skapar det en bättre möjlighet och
är mer motiverande att sälja sin befintliga bostad och köpa en ny som är bättre
anpassad, kanske både storleksmässigt och funktionellt.
Därför yrkar jag på:
att

utreda möjligheten att slopa reavinstskatt för pensionärer som säljer
sin bostad vilken de har ägt och använt som egen bostad under en
tidsperiod.

att

motionen skickas vidare till Centerpartiets stämma i Malmö.

Michaela Haga, Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären belyser viktiga frågor med reavinstskatten eller som partiet kallar den: flyttskatten.
Det är en fråga som partiet motionerat om i riksdagen men inte för enbart en samhällsgrupp
utan i sin helhet.
Reavinstskatt tenderar att skapa inlåsningseffekter och hindra en rörlighet på
bostadsmarknaden, men då Centerpartiet redan jobbar för att reavinstskatten ska tas bort för
alla så ser distriktsstyrelsen inte en anledning till att förfördela en samhällsgrupp.

Distriktsstyrelsen förslag till beslut:
att

anse första att-satsen besvarad.

att

motionen skickas vidare till Centerpartiets stämma i Malmö.
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
9,

Förnybar energi i biståndspolitiken

Ser man på biståndspolitiken och SIDAS verksamhetsberättelse så upptäcker
man att förnybar energi ligger långt ner i deras hjälpfilosofi. Trots att många
utvecklingsländer har solen som en av de främsta råvarutillgångarna så satsar
inte biståndspolitiken nämnvärt på detta.
Om vi skall tro på framlide Hans Rosling så är hjälp till kvinnor de mest effektiva
stöd som finns. Vardagssysslor som vatten- och vedhämtning, tvätt tar all deras
energi och kan man effektivisera detta så injeserar man positiva ringar i
samhället.
Bättre spisar, tvättmaskiner och lyse till läxläsning, laddning av mobiltelefoner,
mm kan vara den bästa hjälp vi kan ge till utvecklingsländer.
Idag är solenergi billigare än vind, kol, olja,gas och kärnkraft. Mycket tyder på
att prisbilden fortsätter nedåt.
Jag yrkar därför:
Att
biståndspolitiken prioriterar förnyelsebar energi och att solenergi får
en framträdande roll

Solna 2017-02-07
Ingemar Andersson

Centerpartiet i Solnas årsmöte BESLUTAR
Att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktets årsmöte och
partistämman.
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Biståndspolitiken och hur den utformas är en viktig fråga för att nå mål om att skapa
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Centerpartiet har
en ambition om att bistånds- och utvecklingspolitiken ska sträva efter att göra områden
och länder biståndsoberoende efter 2030.

Från partistämman år 2013 finns beslut att hållbara klimatanpassningar och
miljöåtgärder tydligt ska prioriteras i biståndet samt att Sverige säkerställer additionella
medel, utöver biståndet, som ska gå
till klimatinvesteringar i utvecklingsländer för att uppfylla Sveriges andel av åtagandet till
2020 om 100 miljarder USD från FN:s industrialiserade länder. Från partistämman 2015
finns också stämmobeslut att Centerpartiet fortsatt ska stå upp för att en procent av
Sveriges BNI ska gå till bistånd samt att mer resurser utöver detta ges till klimatåtgärder
och anpassning. Dessutom att Sverige i arbetet med FN:s globala utvecklingsmål SDG
(Sustainable Development Goals) ska prioritera att utrota fattigdom, stärka jämställdhet,
begränsa klimatpåverkan, stärka hållbar tillväxt samt stärka mänskliga rättigheter och
demokrati.

Motionären föreslår att biståndspolitiken ska prioritera förnyelsebar energi och att
solenergi får en framträdande roll. Det är också en del av de omfattande klimatsatsningar
som Sverige och Centerpartiet gör. I budgeten för 2017 anslog vi 500 mnkr extra i stöd
till den så kallade Gröna fonden för klimatinvesteringar.

Distriktsstyrelsen anser att Centerpartiet har en tydlig ställning i frågan om att
förnyelsebar energi är viktig i biståndspolitiken och anser därmed motionen besvarad.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att anse motionen besvarad
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
10,

Hållbara idrottsplatser och lekplatser

Mikroplaster i våra sjöar, hav och vattendrag är ett ökande problem. Inte minst
påverkar detta den biologiska mångfalden negativt, då fiskar luras att äta
mikroplaster i stället för riktig föda.
Förutom bildäck är konstgräsplaner en av de största källorna till de
mikroplasterna som läcker ut via dagvatten till våra vattendrag.
Det pågår ett arbete med att ta fram alternativ till konstgräs tillverkat av plast,
exempelvis har kokos provats. Dessvärre finns det många inom idrottsvärlden
som föredrar olika former av plast och gummi, vilket gör att kommuner ändå
väljer dessa mindre lämpliga material.

Jag yrkar där
Att

Centerpartiet, på alla nivåer, på lämpliga sätt arbetar aktivt för att
driva på utvecklingen för att få våra idrottsanläggningar och
utomhuslekplatser hållbara.

Anna Lasses
Centerpartiet i Solnas årsmöte BESLUTAR
Att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktets årsmöte och
partistämman.
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter en aktuell fråga i många kommuner. Det blir allt vanligare att nya
idrottsplatser förses med konstgräs istället för naturligt gräs. Konstgräs har många fördelar
när det kommer till underhåll, hållfasthet etc. jämför med naturligt gräs. Det förlänger
säsongen för när det är möjligt att nyttja idrottsplatserna. Däremot är materialet som
används i konstgräset ohållbart för miljön. Plaster och gummi som används avger
mikroplaster som via dagvatten förs ut i våra sjöar och hav vilket medför skador på
ekosystemet. Motionären föreslår att Centerpartiet aktivt ska driva på för hållbara lekplatser
där alternativa material används. Distriktsstyrelsen delar den uppfattningen. Arbetet måste
göras på alla nivåer men ett stort ansvar ligger på kommunerna att inte anlägga
konstgräsplaner med miljöfarliga material.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende & stadsplanering
11,

Landsbygd

Utveckla politisk verktygslåda för den storstadsnära landsbygden

Ett av målen med Stockholmskonferensen och dess arbetsgrupper var att ge en
mer gemensam politisk linje för Centerpartiet hela Stockholmsregionen, (stad
och län) så att väljare känner igen Centerpartiet oavsett vilken kommun man
befinner sig i.
Därför är det viktigt att Stockholms läns distrikt under 2017 och fram till valet
fortsätter verka för ett samarbete mellan distrikt, kommunkretsar och
landstingsgruppen för att distriktets valprogram och kommunernas ska ha
samma budskap.
Landsbygden i en storstadsnära region har speciella förutsättningar och
utmaningar. Vi behöver skapa ett stöd för kommunkretsarna i syfte att
möjliggöra en gemensam politik i valet för landsbygdsfrågor i en storstadsnära
miljö. Kommunkretsarna kan t.ex driva att kommunen ska anta ett
landsbygdsprogram/strategi. Då kan de behöva förslag på innehåll.

Landsbygdsgruppen identifierade några frågor som behöver utvecklas bl.a:
-

Kommunala landsbygdsprogram/strategi för storstadsnära landsbygd
Landsbygdsäkra kommunens beslut
Detaljplanera på landsbygden
Utveckla de noder/serviceorter som anges i RUFS
Använda anropsstyrd trafik
Minska tudelningen stad-land
Stimulera lokala utvecklingsgrupper och medborgardialog för att bl.a.
motverka tudelning mellan stad och land
Strategi för permanentboende och fritidsboendens olika behov av
utveckling, byggnation och inflyttning.

Vi föreslår att
•
•

Vallentuna kretsårsmöte beslutar att sända motionen till
distriktsstämman
distriktsstämman beslutar att Stockholms läns distrikt ska verka för ett
samarbete mellan distrikt, kommunkretsar och landstingsgruppen
gällande ovanstående frågor som leder till en verktygslåda med
kommunala åtgärder som kommunkretsarna kan driva i valet.
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Sofia Segergren och Göran Råsmar
Landsbygdsgruppen (inför Stockholmskonferensen) Stockholms stad och län

Vallentuna kretsårsmötets yttrande:
-Att bifalla motionen

Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionen tar upp en rad förslag för att utveckla den storstadsnära landsbygden i vår region, en
hjärtefråga för Centerpartiet och en grundläggande fråga om att kunna leva och verka där man
vill. Distriktsstyrelsen välkomnar motionen och ser gärna att förslaget om vidare arbete sker
utifrån engagerade medlemmar som är kunniga i dessa frågor.

Distriktsstyrelsen förslag till beslut:

Att bifalla motionen
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
12,

Förbättra samhällsservice

Ska vi tappa röster i Glesbygden?
Ska vi ha nya partier i Glesbygden? Ska vi tappa röster?
Idag finns ett befogat missnöje i glesbygden avseende den samhällsservice som
kommuner och Landsting kan erbjuda. Nya missnöjespartiet växer fram och
erbjuder populistiska nya löften.
I Stockholms skärgård pågår diskussion om ett nytt Skärgårdsparti och ute i
landet har vi Landsbygdspartiet på frammarsch.
En av möjligheterna att förbättra samhällsservicen är genom att få närliggande
kommuner och Landsting att samverka i offentliga åtaganden, kan t.ex. handla
om Äldreboende, samtliga former av specialboenden typ LSS hem, Post och
pakethantering,
Vårdcentraler, Läkarbåt, Bibliotek m.m.

Jag föreslår

ATT:
Centerpartiet ser över möjligheterna att förbättra samhällsservice genom ett
ökat samarbete mellan närliggande kommuner och mellan flera Landsting och
Regioner.

Bo Lundin
Centerpartiet Österåker
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Centerpartiet har en seriös och kraftfull landsbygdspolitik och ett engagemang som
genomsyrar vårt arbete för landsbygdsutveckling. Att problemen som motionären
beskriver finns är vi överens om. Centerpartiet till skillnad mot populistiska partier arbetar
för hållbara och realistiska lösningar på de utmaningarna. Några exempel Centerpartiet är
inte nöjda men vi har ändå starkt påverkat landsbygdskommitténs förslag till strategi för
landsbygdsutveckling några sakfrågor, digitalisering på landsbygden, utbildning i hela
landet och decentralisering av statlig verksamhet.
90 förslag i Centerpartiets livsmedelsstrategi är en följdmotion av den av riksdagen
beslutade livsmedelsstrategin, några sakfrågor/områden stoppa nya punktskatter på
lantbruket, slopa arbetsgivaravgifterna för mjölkbönder och gör det enklare och billigare
att driva företag på landsbygden.
När det gäller regionen och skärgården och storstadsnära landsbygd finns det bra
exempel på förslag nationellt. I det regionala arbetet inom ramen för Stockholms läns
landsting och länsstyrelsen arbetar Centerpartiet framgångsrikt med att stärka politiken
för landsbygden i allt från till exempel stärkt kollektivtrafik på landsbygden och i
skärgården till att nu landsbygden lyfts särskilt i RUFS 2050(regionala utvecklingsplanen
för Stockholms län) vilket inte gjorts tidigare. Det här arbetet ökar förutsättningarna för
samverkan mellan olika aktörer. Ett bra exempel är det samverkande rådet,
Skärgårdsrådet, ett initiativ från landstingsrådet Gustav Hemming. Ett råd där alla
skärgårdskommuner, landstinget, länsstyrelsen och intresseorganisationer ingår med just
syftet att genom samverkan undanröja hinder och uppmuntra/underlätta för utveckling av
skärgården, boende och företag.
Här skulle vi också kunna räkna upp ett antal förslag som Centerpartiet driver för en bra
landsbygd, i länet från Södertälje till Norrtälje.
Motionären lyfter frågan om samverkan/samarbete mellan offentliga aktörer för att
utveckla servicen på landsbygden. Detta är något Centerpartiet gör i många olika forum.
Frågan har trots det stor betydelse och distriktsstyrelsen menar att det finns all anledning
att tydligt visa att vi stöder Centerpartiets landsbygdsarbete genom att yrka bifall till
motionen och sända beslutet till Centerpartiets partistämma.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att besvara motionen.
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
13,

Nynäshamn, väg 225

Infrastruktur ( E4 – syd) ny väg Nynäshamn - Trosa (Vagnhärad).

Nuvarande förhållanden:
1 Ökande trafik till och från hamnen i Nynäshamn, samt blivande transporter till
och från Stockholms hamn Norvik i Nynäshamn.

2 Farlig godstrafik på väg 225 (Nynäshamn - Södertälje) vilken är en av Sveriges
mer olycksdrabbade vägar genom vägens beskaffenhet med tvära kurvor och
branta backar.

3 Stora Vika hamn, med godstransport mot Södertälje på väg 225.

Kommande fördelar med väg E4 – syd.
Att kortare körsträckor (ca. 11,2 mil i vinst Nynäshamn – Vagnhärad) blir en
tidsvinst, en ekonomisk vinst, men även en stor miljövinst.

Att olycksfallsrisken på väg 225 elimineras avsevärt.

Att trafikens framkomlighet i Södertälje stad vid ex. vis olyckor på E4 ger
trafikanter andra alternativ.

Att en stor miljövinst uppnås för hela Storstockholmsregionen.

Att all trafik ges smidig möjlighet att nå ut i landet, från Gotland, Baltikum, Polen
samt de östra delarna av Södertörn vilket kommer att avlasta Stockholms södra
förorter och kommuner.
Yrkande:
Att stämman ger i uppdrag åt distriktsstyrelsen att vidarebefordra motionen till
Riksstämman.
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Sorunda 2017 02 13

Peter Wennerberg
Ordförande.
Enligt uppdrag från Centerns kommunkrets styrelse i Nynäshamn kommun.

Distriktsstyrelsens yttrande:
Distriktsstyrelsen ser självklart problemen med den tunga belastningen på väg 225 och en
oundvikliga utvecklig när Stora Vika öppnar. Det finns dock ljus i tunneln i och med
Tvärförbindelse Södertörn som kommer att knyta ihop väg 73 och E4an. Distriktsstyrelsen
anser att bygga ytterligare en förbindelse inte skulle vara varken ekonomiskt eller
miljömässigt försvarbart.
Som sagt så förstår distriktsstyrelsen problemen med att tung trafik och farligt gods går på
väg 225, därför vore det rimligt att när Tvärförbindelse Södertörn står klar försöka
begränsa denna trafik på väg 225.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen i sin helhet.
Att Centerpartiet Stockholms län verkar för att leden för farligt godsflyttas till
Tvärförbindelse Södertörn när denna står klar.
Att Centerpartiet Stockholms län verkar för att det ska utredas om det går att begränsa
genomfarten av tung trafik på väg 225.
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
14,

Riksintressen

Gör bostadsbyggandet till ett riksintresse
Motionen sänds till båda Stockholmsdistriktens stämmor

Stockholmsregionen har hämmats av bostadsbrist under lång tid och trots att
regeringen har gett kommunerna i uppdrag att bygga – och en majoritet av
länets kommuner har visat sig villig att göra det – fortsätter samma stat att
lägga käppar i hjulen för bostadsbyggandet.
Nu senast klankade Länsstyrelsen ned på den samlade inriktningen i Stockholm
stads föreslagna översiktsplan med argumentet att allting borde värnas och att
stadens struktur måste bevaras in i minsta detalj.
Det är därför på hög tid att regeringen gör upp med Sveriges
riksintresselagstiftning en gång för alla och ser till att kommunerna de facto får
möjlighet att bereda plats för nya invånare i en växande stad.
Poängen med riksintresset är att det ska skydda vissa områden som är särskilt
betydelsefulla och skyddsvärda. Områden av riksintresse kan till exempel vara
flygplatser eller platser med betydelsefull natur- eller kulturmiljö som sjöar eller
historisk bebyggelse. Tyvärr har riksintressenas betydelse under årens lopp
ändrats till att innebära att allt som finns i en stad är skyddsvärt eftersom det en
gång har byggts och därför måste bevaras – oavsett kvalitet. Enligt det synsättet
har nybyggnation definitionsmässigt en menlig inverkan på stadsbilden och
utveckling omintetgörs.
Stadsplanering är en process som innebär att olika, ibland motstridiga, intressen
vägs mot varandra för att skapa attraktiva och funktionella livsmiljöer. I denna
process är det viktigt att värna kulturhistoriskt intressant bebyggelse, samtidigt
som aktörer tar hänsyn till behovet av att utveckla stadens faktiska funktioner.
Ett kontorskomplex kan bli omodernt, en bostadsfastighet behöver renoveras och
efterfrågan på att bo på en viss plats kan gå upp eller ned i takt med
samhällsförändringar. Det är livets gång och något som våra kommuner och
myndigheter finns till för att hantera i sin långsiktiga planering.
Centerpartiet behöver därför ta initiativet i att rädda Stockholmsregionens
invånare från Länsstyrelsens bevarandeiver genom att, efter åratal av fruktlösa
diskussioner, genomföra en grundlig översyn av riksintresset.

Därmed yrkar vi
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att

Centerpartiet ska verka för att regeringen genomför en grundlig
översyn av riksintressena med syftet att möjliggöra en hållbar
stadsutveckling

att

Länsstyrelsen får i uppdrag att lösningsorienterat samarbeta med
landets kommuner för att möjliggöra stadsutveckling i centrala och
kollektivtrafiknära lägen

att

Centerpartiet verkar för att bostadsbyggande ska göras till ett
riksintresse och likställas med övriga riksintressen, för att möjliggöra
en hållbar stadsutveckling i närtid, samtidigt som ovanstående
översyn av riksintressena sker

att

Centerpartiet verkar för att riksintresset ”Stockholms innerstad med
Djurgården” ersätts av mindre och mer specifika riksintressen som
tar hänsyn till enskilda objekts skyddsvärde istället för att likställa
objekt bara för att de ligger inom samma vagt definierade
geografiska område (stadens distriktsstämma)

att

motionen skickas vidare till Centerpartiets stämma i Malmö

Karin Ernlund
Krogh

Gustav Hemming

Christian Ottosson

Johan

Stockholm

Stockholm

Huddinge

Nacka

Konrad Hellberg
Nacka
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionärerna lyfter väldigt angelägna frågor kring bostadsbyggande. Stockholmsregionen är
Europas snabbast växande storstadsregion och genomlever just nu en historisk expansionsfas.
Med tanke på den mängd nya bostadsområden, arbetsplatser och infrastruktur som planeras
kommer de beslut vi tar idag att prägla Stockholms län under lång tid framöver. Därmed är
det enormt viktigt att vi tar långsiktigt hållbara beslut som stärker Stockholms attraktivitet
och konkurrenskraft. Centerpartiet vill ha en hög takt i bostadsbyggandet för att möta
efterfrågan samt se till att det byggs tätt med hög kvalitet i kollektivtrafiknära lägen så att det
blir långsiktigt hållbart.

Centerpartiet deltog tillsammans med övriga allianspartier i de blocköverskridande samtal som
hölls om bostadspolitiken. Centerpartiets ser att på grund av den numera akuta bostadskrisen
med både trångboddhet och för lågt byggande har måste blocköverskridande samtal
prioriteras om bostadspolitiken. Tyvärr visade det sig att regeringens egna bostadspolitiska
förslag var för försiktiga.

Ett förslag som Centerpartiet drev fram med alliansen var en reformering av systemet med
riksintressen. Under de senaste decennierna har antalet områden som markerats som
riksintresse ökat kraftigt. Sveriges Kommuner och Landsting skrev redan 2012 att ”om inte
problemen åtgärdas anser SKL att systemet […] bör läggas ner”. Antalet riksintressen som
begränsar nybyggnation bör minska, medan bostadsbyggande i sig bör klassas som ett eget
riksintresse.

Motionärens förslag ligger helt i linje med Centerpartiets ståndpunkt och bör därmed bifallas.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman
Att bifalla motionen
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
15,

Rimliga krav på externa handelsplatser

Externa handelsplatser och hållbar samhällsbyggnad.
Initiativet till denna motion har tagits inom ramen för Stockholmsregionens
bostadspolitiska arbetsgrupp.
Sedan slutet av 80-talet har utbyggnaden av externa handelsplatser utanför
befintliga stads- och tätortskärnor varit en stark trend i hela Sverige. Denna
utveckling är djupt problematisk då den effektivt dränerar befintliga stads- och
tätortsmiljöer på den handel som är kärnan i en komplett, levande och hållbar
stad eller tätort. På bara några års sikt tenderar alltfler handels- och
servicefunktioner att flytta från gamla stadskärnor och omkringliggande småorter
till vad som i princip blir en ny stadskärna, men i oattraktiv, otrygg asfaltsmiljö
och utan bostäder och dygnet-runt-liv. I de äldre stadskärnorna och i
landsbygdens småorter försvinner ofta nästan all handel och kvar blir ett och
annat kafé, restauranger, gym och frisörsalonger. Detta inverkar negativt på
trygghet, sociala möten och gör livet svårare och ensammare för personer, inte
minst äldre, som saknar tillgång till egen bil och därmed inträdesbiljetten till
köpladorna vid motorvägen.
Samtidigt ökar de externa handelsplatserna kraftigt bilberoende och
trafikvolymer till stora kostnader för miljön men också för privatpersoner och
kommunala och statliga väghållare. Ofta saknas helt rimlig planering av de
externa köpcentra för att möjliggöra för gång och cykling i området, och till och
med mellan olika butiker i området krävs bil för förflyttning.
För fastighetsutvecklaren finns stora fördelar med denna typ av etableringar, då
plankraven oftast är nästan obefintliga, och kommunerna samtycker, ofta i
nästan utpressningsliknande situationer, till förmånliga villkor för
markförvärvandet, i hopp om att handelns arbetstillfällen ska koncentreras på
den egna sidan kommungränsen. Eftersom externa handelsplatser ingalunda
leder till en ökning av det totala antalet arbetstillfällen – snarare tvärtom –
handlar det om ett rent nollsummespel där fler invånare får längre till sina
arbetsplatser och mindre orter förlorar arbetsplatser.
Dessvärre förstärks fördelarna för fastighetsutvecklarna och handeln av att
etablera sig externt av den stora skillnaden i krav och villkor om man i stället
skulle utveckla handel i befintliga städer och samhällen. Här är kraven ofta
mycket högre när det gäller utformning, trafik, buller och andra regler. Det
föreligger alltså ett systematiskt gynnande av etablering av handel i miljöer som
är smidiga för handeln, men som skjuter stora samhällskostnader till
skattebetalarna och försvårar hållbara och attraktiva boendemiljöer i både städer
och småorter.
Överetablering av externa handelsområden innebär ofta också att tidigare
handelsplatser går samma öde till mötes som de gamla stadskärnorna. När
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handeln flyttat vidare återstår en mer eller mindre tom asfaltsöken som en
otrygg och oestetisk skamfläck längs motorvägen.
I storstäder med stort behov av bostadsbyggande har vissa kommuner, bl a
Nacka och Huddinge börjat bygga bostäder i externa köpcentrum och därmed
påbörjat en omvandling av asfaltsöknarna till mer kompletta stadsområden.
Eftersom externa handelsplatser är ytineffektiva så bör det finnas en stor
potential till både 10.000-tals nya bostäder förbättra den långsiktiga hållbarheten
i att följa dessa kommuners exempel. Den sammanlagda ytan som upptas av
externa handelsplatser i Sverige är minst 4191 hektar. Kan hälften av ytan på
sikt omvandlas till stadskvarter skulle åtminstone 200.000 nya lägenheter kunna
byggas.
Detta är naturligtvis inte lätt eftersom externa handelsplatser ofta ligger i
områden nära motorvägar, med låga estetiska kvaliteter och där befintlig
bebyggelse inte tillfört några sådana värden. Å andra sidan innebär det ju lågt
motstånd mot att omvandla bebyggelsen och relativt enkla plan- och
byggprocesser.
Naturligtvis finns det handelsverksamhet som även i framtiden kommer att vara
svår att integrera med komplett stads- och tätortsbebyggelse, och
förutsättningarna varierar också i olika delar av landet. En strategi behövs dock
för att utjämna den snedvridna konkurrens som idag främjar externa
handelsplatser på stadskärnornas och småsamhällenas bekostnad, och för att
istället stödja en framtida omvandling till mer kompletta och hållbara miljöer.
En sådan strategi bör ta fasta på att ställa högre krav på platsernas fysiska
planering, hållbarhet, mobilitet, flexibilitet och estetik. Bland annat bör ett
grundkrav vara att framtida handelsplatser, och helst även befintliga, anpassas
till vad som krävs för att nå en hållbar utveckling. Tillgänglighet för gång, cykel
och kollektivtrafik bör stärkas på bilens bekostnad. Krav på hemkörningstjänster
bör vara en självklarhet både för att säkerställa att personer som saknar tillgång
till egen bil får tillgång till de platser där den största handeln idag befinner sig,
men också för att minska trängsel och bilresande.
Därför yrkar vi:
Att kommuner inför etablering av externa köpcentrum ska göra en analys av
möjligheterna att expandera handelsområden integrerat inom eller i direkt
anslutning till befintlig tätortsbebyggelse.
Att kommuner inför etablering av externa handelsplatser ska analysera hur
trafiken påverkas, samt hur handeln i befintliga stadsmiljöer samt
omkringliggande kommuner påverkas och medge dessa samt regionalt
planeringsorgan möjlighet att yttra sig via remiss.
Att externa handelsplatser där förutsättningar finns omvandlas till täta,
kompletta stadsmiljöer med bostäder, attraktiva offentliga rum och hållbara
mobilitetslösningar.
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Att detaljplaner och utvecklingsavtal för externa handelsplatser ska ställa krav på
att gång, cykel och hållbara mobilitetslösningar ska ges högre prioritet, att
hemkörningstjänster ska erbjudas, att gatustrukturen ska medge konvertering
av området till attraktiv, tät, grön och hållbar stadsbyggnad, samt att
fastighetsägaren ska ha en del av kostnadsansvaret för dessa hållbarhetskrav.
Att Centerpartiets riksdagsgrupp verkar för ändrad lagstiftning i de delar som
krävs för att ge kommuner och regioner rätt krav och verktyg för att kunna
arbeta enligt ovanstående principer.
Att Centerpartidistrikten i Stockholms stad och län ställer sig bakom ovanstående
planeringsprinciper.
Att motionen vidaresänds till Centerpartiets riksstämma i Malmö.

Gustav Hemming

Johan Krogh

Stockholms stad

Nacka

Distriktsstyrelsens yttrande:
Attraktiva städer och stadskärnor är avgörande för Stockholmsregionens och hela Sveriges
tillväxt. Trivsamma, livliga och täta städer skapar stadsliv som attraherar kreativa människor
vilket gagnar jobbskapande och företagande. Motionärernas oro är därmed i allra högst grad
befogad. Centerpartiet med sin starka hållbarhetsprofil och företagsvänliga profil har därmed
en särskild uppgift att driva dessa frågor om externa köpcentrum vs levande stadskärnor, även
om problematiken på intet sätt är enkel.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
16,

Rätt till boende

Sverige har en åldrande befolkning, vi lever längre än tidigare och det skapar
nya behov av att planera samhället framöver med ökat behov av trygga
boendemöjligheter för dem som inte längre klarar av att bo hemma.
Idag saknas tillräckligt med äldreboenden och servicehem i många kommuner
som möter framtidens behov och detta behöver kommuner planera för i tid.
Oavsett ålder ska kommun erbjuda alternativ till att bo hemma, när en person
inte längre anser att hon eller han klarar av detta eller där hemtjänsttimmar inte
räcker till för att trygga den enskilde personens behov av stöd och hjälp.
Jag föreslår:
att Centerpartiet i regionen och nationellt driver på handlingsplaner för att se
över områden att utveckla seniorboenden och äldreboenden för att möta den
enskilda människans behov samt möta upp väljarnas frågor inför valet 2018.
att Centerpartiet lokalt i region och nationellt redan nu ser över möjligheter och
planer för att bygga i samarbete med externa vårdleverantörer för att säkra
mångfald och som bygger på kvalitet.

Ann-Christin L Frickner, gruppledare Centerpartiet Upplands Väsby

Distriktsstyrelsens yttrande:
Vi blir fler äldre som motionären påpekar och det skapar ett tryck på rätt typ av boende
för äldre. Centerpartiet vill öka valfriheten för äldre när det gäller boende på äldre dagar.
Därför ska det vara möjligt att bo kvar hemma om man vill och kan men det ska också
finnas alternativ att flytta till om man vill. Förutom att skapa bättre valfrihet och boende
för äldre skapar det också flyttkedjor som gynnar bostadsmarknaden i Stockholm.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen
Att vidarebefordra den till partistämman

41

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
17,

Sänk bostadspriserna

Initiativet till denna motion har tagits inom ramen för Stockholmsregionens
bostadspolitiska arbetsgrupp.
Stockholms bostadsmarknad har idag flera utmaningar, den enorma bristen på
bostäder, den låga rörligheten, allokeringen samt inte minst de höga priserna.
Idag finns det flera faktorer som inte gynnar de boende, oavsett inkomst, utan
enbart gynnar de som bygger, lånar och hyr till de som bor.
Flexibla boenden är avgörande för att bostadsmarknaden ska fungera – därav
behovet av fler hyresrätter. En alltför stor andel bostadsrätter och andra former
av ägda bostäder tvingar människor att skuldsätta sig för att få ett boende och
hindrar flyttkedjor som annars kunde ha kommit till. Flytt måste underlättas lika
mycket som nybyggen.
Hyresregleringen är ett av de erkänt största problemen på bostadsmarknaden.
Dysfunktionen på hyresmarknaden skapar stora ekonomiska kostnader för
samhället och missgynnar landets förorter och glesbygd. En övergång till
marknadsmässiga hyror måste dock ske över längre tid och utföras på ett sätt
som inte skapar privatekonomiska chocker för enskilda människor. Vi som
liberaler ser det som osmakligt och högst olämpligt att dagens regleringar
missgynnar människor i storstädernas ytterområden och på glesbygden, men
gynnar de som redan bor i innerstäderna. En omreglerad hyresmarknad är
således viktigt både ur ett rättviseperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv.
Det är också olyckligt att ränteavdragen för bostadslån i praktiken
subventionerar de som har råd att ta bostadslån. En rabatt på räntekostnaderna
ger inte lägre kostnader för den som bor utan högre inkomster för de som lånar
ut. En persons betalningsförmåga är i det korta perspektivet konstant. En rabatt
kompenseras av marknaden med en likvärdig höjning av räntan vilket resulterar
i oförändrade kostnader för den som lånar och högre inkomster för den som
lånar ut.
Dagens system för att tillgodose betalningssvagas behov av bostad är idag
snårigt och ineffektivt. För att tillgodose deras behov och möjligheter på
marknaden så krävs det reformer. Det har tidigare möts med bidrag och
subventioner för att ge dem en plats att bo. Ett konstant problem med den
lösningen är att precis som ränteavdraget så ger det negativa effekter där
marknadens priser anpassas för att konsumera den boendes hela
betalningsförmåga. En effektivare subvention hade varit att möjliggöra slopande
av byggnormer som inte rör säkerhet eller energieffektivitet.

Därför yrkar jag
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Att

Hyresmarknaden omregleras över tid så att hyressättningen kan ske
individuellt och spegla tillgång och efterfrågan.

Att

För alla nybyggnationer så ska hyressättningen ske individuellt och
spegla tillgång och efterfrågan.

Att

Hyresmarknaden omregleras så att villkoren mellan parterna
förhandlas individuellt och speglar tillgång och efterfrågan.

Att

Ränteavdragen för bostadslån fasas ut på ett för marknaden
kostnadsneutralt sätt.

Att

All formell makt tas från Hyresgästföreningen och ges till marknadens
parter på en frivillig och marknadsmässig basis.

Att

Vissa typer av bostäder såsom student- och äldreboenden ska ges
undantag från samtliga byggnormer som ej rör säkerhet och
energieffektivisering.

Konrad Hellberg
Centerstudenter
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Bostadspolitiken är i behov av krafttag och nytänk. Vi måste noggrant fundera över vilken typ av
bostadsmarknad vi vill ha på sikt i Sverige, för de reformer vi nu genomför är de som kommer
påverka bostadsmarknadens funktionssätt under kommande år och decennier. Samtidigt är det
viktigt att vi ser till att göra det som är politiskt och praktiskt möjligt i den ordning som är möjligt.
Motionärerna tar upp flera sätt att öka dynamiken på bostadsmarknaden och på andra sätt
stimulera till ökat byggande. Många av förslagen är i linje med de ståndpunkter som Centerpartiet
redan står för inom bostadspolitiken (förra partistämman tog till exempel beslut om att vara
flexibel med byggnormer för korttidsboenden som studentboenden), men tål att förstärkas. Några
särskilda punkter där distriktsstyrelsen inte väljer att föreslå bifall kommenteras här.
Det är uppenbart att det behövs en övergripande reform av skattesystemet och särskilt de skatter
relaterade till bostäder och fastigheter. Det bör finnas flexibilitet i exakt hur dessa utformas i
förhållande till varandra och andra skatter, varför vi inte vill binda hur ränteavdragen skall fasas
ut. Sedan 2012 (höjt 2014) har svenska bankerna minimikrav på hur mycket kapital (buffert) de
måste hålla för varje bolånekrona, vilket betyder att de alltså i viss utsträckning “tar ansvar”.
Detta skulle såklart kunna höjas ytterligare för att motverka det eventuellt högre risktagande som
kan uppstå om krav på amortering och kontantinsats tas bort, men borde ha relativt begränsad
effekt på total räntekostnad och därmed också hushållens belåning.
Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen har många fördelar i hur de kan skapa
morötter för lokala företrädare och andra intressen att t ex binda sig vid mål för byggande. Även
på lokal nivå borde det finnas många fördelar med att nybyggnation av bostäder sker i närhet till
ny eller befintlig infrastruktur. Samtidigt borde det finnas stora frihetsgrader för entreprenörer
och investerare att lokalisera intressanta och potentiellt lönsamma nya områden och projekt.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla att-sats 1, 3
Att avslå att-sats 2
Att anse att-sats 4-6 besvarad
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Kommitté Boende, miljö & stadsplanering
18,

Överklagningsmöjligheter

I Sverige har vi en stor möjlighet att överklaga beslut som fattas av t ex
kommunen. Rätten att överklaga är en del av vårt demokratiska system.
Samtidigt kan vi konstatera att detta ibland ställer till problem att få fram
detaljplaner och att bygglov fördröjs med stora konsekvenser för den enskilde
och med en väldigt lång planeringsprocess. De långa planeringsprocesserna är
ett av de största hindren för att snabbt få fram nya bostäder.
Det är viktigt att det finns ett överklagandeinstitut men det ger också utrymme
till ett missbruk. Även om frågorna är väl beredda och det har varit en process i
enlighet med lagstiftningen så finns det personer och sakägare som nyttjar
överklagandet till att fördröja ett genomförande.
Eftersom det inte finns någon sanktion i systemet så finns det ingen risk för den
överklagande att det kan innebära en ekonomisk belastning.

Civilrätten har ett annat system där den förlorande parten oftast får betala den
vinnande partens rättegångskostnader. Det är inte lämpligt att överföra detta
system rak över utan från ett medborgarperspektiv ska möjligheten till
överklagande alltid finnas. Dock bör lagstiftningen ses över så att ett uppenbart
missbruk av rätten ska ge konsekvenser. Hur denna modell ska se ut får bli
underlag för fortsatta överväganden.
En möjlig väg skulle vara att man som nu har rätt att överklaga beslut i
kommunen till högre instans. Många gånger är det Länsstyrelsen som är nästa
instans. Har överklagandet till länsstyrelsen inte vunnit gehör och man fortsätter
att överklaga även länsstyrelsens beslut till Mark-och Miljödomstolen ska det
finnas en risk att blir ersättningsskyldig om man inte får gehör i denna instans.
Får man rätt utgår ingen avgift. För att förenkla och inte binda
ersättningsgraden till arten på ärenden kan en schablonersättning kunna införas.
Ett exempel: Är man missnöjd med kommuns bygglovstillstånd ska man kunna
överklaga om man ingår i den krets som kan överklaga. Överklagandet går
vidare till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen fattar samma beslut som kommunen
och inte bifaller överklagandet så inträder en annan situation vid ett fortsatt
överklagande till Mark- och miljödomstolen.
Vinner den överklagande eller MMD beviljar överprövning till MÖD utgår ingen
ersättning. Förlorar den överklagande även i överprövningen av länsstyrelsens
beslut utgår en schablonersättning på en viss nivå. Lämpligt kan vara att den
knyts till basbelopp. Det skulle förhindra okynnesöverklaganden och minska
handläggningstiden i många ärenden.
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Mitt förslag är att distriktsstämman med bifall överlämnar motionen till
riksstämman.

Norrtälje den 13 februari

Anders Olander
Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären belyser viktiga utmaningar för att vi ska lyckas bygga de bostäder/lokaler som
behövs för att klara bland annat bostadsbristen. I motionen anges ett antal problem men också
förslag till lösningar. Frågan har den betydelsen att den behöver behandlas i ett större samlat
sammanhang.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att motionen sänds till partistyrelsen och riksdagsgruppen som ett viktigt inspel i det fortsatta
arbetet med regelförändringar för att komma till rätta med de hinder som försvårar byggande av
bostäder men utan att de demokratiska delarna utgår.
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
19,

Bättre förutsättningar för hästnäringen

Bättre förutsättningar för hästnäringen i Stockholms län och nationellt
Hästsporten och branschen är stor i Sverige och Stockholms län. Trots att
hästnäringen skapar stora ekonomiska och sociala värden, saknas en nationell
och regional handlingsplan för att tillvarata och utveckla de förutsättningar som
branschen erbjuder.
Hästföretagandet i landet utgör med sitt höga antal verksamheter den femte
största produktionsgrenen inom gröna näringar. I omvandling beräknas
hästnäringens omsättning vara 45-50 miljarder inklusive spelverksamhet.
Näringen bidrar till 30 000 avlönade arbetstillfällen på heltid, inte bara i
hanteringen av hästarna utan också i arbetet med förädling av tjänster och
produkter enligt rapport från Hästnäringens nationella stiftelse.
I Sverige och Stockholms län återfinns fina avelsverksamheter, internationellt
erkända utövare inom rid-, trav- och galoppsport och inom turistsektorn. För att
inte tala om risporten med friskvård och inackorderingsstallar, foderleverantörer,
veterinärvård med mera.
Enligt Jordbruksverkets nya statistik från 2016 finns det 355 500 hästar i
Sverige(i jämförelse fanns 330 810 mjölkkor i Sverige i juni 2016) varav 27 400 i
Stockholms län som är landets tredje häst tätaste län. Sverige beräknas vara
näst häst tätaste land i Europa. Hästarna håller tillsammans med lantbrukets
övriga betesdjur markerna öppna och i princip all vall som går till avsalu säljs
som hästfoder.
Inom hästsektorn finns utbildningar runt om i landet och i Stockholms län som
ger förutsättningar till arbete efter genomförd utbildning. Inom näringen ryms
yrken som häst-/stallskötare, ridledare, ridlärare, tränare, verksamhetschef,
anläggningsskötare, kanslist, trav-/ galopptränare, veterinärer, equiterapeuter,
hovslagare med flera.
Hästnäringen erbjuder frisk- och rehabiliteringsinsatser i hela landet och i länet.
Ridsporten är den näst största idrotten i Sverige efter fotbollen. Fler än 500 000
personer rider, varav 450 000 är tjejer och kvinnor. Det är landets största
handikappidrott med 4 000 ryttare med funktionsnedsättning som genom
ridsporten erbjuds en aktiv fritid.
Slutligen kan konstateras att alltför många ser på hästnäringen som en enkel
hobbyverksamhet för flickor, när det i själva verket är en av landets näringar
som starkt bidrar till ökad ekonomisk tillväxt i Sverige och som skapar många
arbetstillfällen. Dagligen möter näringens verksamma och kunder hinder och en
oacceptabel attityd sett till de faktiska ekonomiska och sociala värden som
skapas av branschen. Detta måste Centerpartiet ändra på.
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Jag yrkar på:
att Centerpartiet i Stockholms län driver på för en regional samordnare, ett
hästkansli, som upprättas för hästnäringen i Stockholms län och som inkluderar
näringens aktörer i syfte att ta tillvara företagsamhet och näringslivsutveckling
samt att utövarnas intresse tillvaratas och att stärka regionen.
att Centerpartiet i Stockholms län driver på för sammanlänkad rid- och körled
och utökade möjligheter för hästturism.
att Centerpartiet i Stockholms län och nationellt driver på för att grön
rehabilitering med häst ska finnas som vårdval.
att Centerpartiet arbeta för en nationell handlingsplan för att stärka svenskt
hästföretagande.
att Centerpartiet nationellt driver på för att Jordbruksverket får i uppdrag att
skapa system och upprätta rikstäckande statistik över hästnäringen.
att Centerpartiet nationellt driver frågan att ridning ska anges som friskvård på
Skatteverkets lista för aktiviteter som klassas som skattefria motions- eller
friskvårdförmån för företag.
att Centerpartiet nationellt driver frågan om att häst ska klassas som
lantbruksdjur, vilket ger likvärdiga förutsättningar i frågan om exempelvis
strandskydd och beteshagar.
att Centerpartiet nationellt driver frågan om att likrikta regelverk som gäller
bygglov utanför detaljplanerat område så att exempelvis byggnation av ridhus
likställs med byggande av maskinhall.
att Centerpartiet inom EU driver frågan om att förändra kompensationsstödet för
betesdjur att också gälla häst.

2017.02.08
Ann-Christin L Frickner, Gruppledare Upplands Väsby
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter en angelägen fråga i att hästnäringen ses som en hobbyverksamhet när den i
själva verket skapar många arbetstillfällen och stora sociala värden.
Precis som motionären skriver så har hästarna idag en viktig funktion i att behålla öppna
landskap. Som betesdjur kan hästen beta av stora arealer och bidra till en ökad biodiversitet i
naturen. Trots detta omfattas inte hästar av vissa stödformer inom den gemensamma
jordbrukspolitiken, bland annat kompensationsstödet och gårdsstödet. Det finns flera exempel
på hur hästföretagare inte har rätt till stöd då de enligt regelverket inte anses vara aktiva
lantbrukare. LRF häst har beskrivit ett scenario kring markanläggning av läktare där
gårdsstödet inte är möjligt att få eftersom den anlagda ytan anses vara permanent sport- och
rekreationsanläggning. Undantagsregeln för hästverksamheter slår hårt mot
lantbruksföretagare där hästverksamhet utgör hela eller del av verksamheten på gården.
Jordbruket har idag undantag från strandskyddet men också här särbehandlas hästföretagen.
Byggnader, anläggningar, anordningar som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller
renskötseln och för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet är idag
undantagna från strandskyddsbestämmelserna. Beklagligt nog gäller inte dessa regler för
hästnäringen, vilket innebär problem vid bland annat stängsling och betesmarker nära vatten.
Det är möjligt att få dispens men detta är mycket svårt då lagen endast tillåter ett fåtal
särskilda skäl för undantagstillstånd. Centerpartiet anser därför att undantagen bör omfatta
hästnäringen precis som andra areella näringar.
Centerpartiet verkar redan idag för:
•

att se över möjligheten att jämställa hästen med andra betes- och grovfoderätande djur inom
jordbruket inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

•

att se över tolkningen av strandskyddsreglerna för att undvika särbehandling av hästnäringen

Att som motionären föreslår upprätta en regional samordnare och ett hästkansli kan troligen skapa
godare förutsättningar för hästnäringen.

Distriktsstyrelsen förslag till beslut
Att bifalla att-sats 1 - 6
Att-sats 2, 3 lämnas till landstingskansliet för utredning
Att-sats 3 skickas till partistämman
Att besvara att-sats:7,8 och 9

49

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
20,

Eget valmanifest

Blockpolitiken begränsar
Jag har länge varit av åsikten att blockpolitiken begränsar den politiska
utvecklingen i Sverige, att den ökar polarisering mellan de olika partierna och att
det gynnar Sverigedemokraterna. Dessutom tror jag ett växande mittenparti
som Centerpartiet är, hindras att växa om vi går till val tillsammans med de
konservativa partierna Moderaterna och Kristdemokraterna.
Att vi kunnat växa så mycket i opinion i mellanvalsperioden är enligt mig mycket
beroende på att vi varit ett väldigt aktivt oppositionsparti som styrt över vår
egen politik. Ska vi nu rätta in oss i ledet och strypa många av idéerna så
kommer vi att bli straffade. Vi måste istället låta våra engagerade reformrika
politiker få fortsätta att driva en medmänsklig, grön, liberal och öppen politik
istället för konservativ högerpolitik.
Vidare så tycker jag att om man ska gå in i ett samarbete, så vill jag att man ska
kunna lita på sina partners. Det tycker jag inte att man kan säga om våra
allianskollegor, som bryter överenskommelser, lämnar förhandlingar och skickar
sms om drastiska förändringar kvällen innan.
Kristdemokraterna
Om vi börjar titta på Kristdemokraterna så använda de sin första chans de fick
till att lämna decemberöverenskommelsen (DÖ) när majoriteten av deras riksting
röstade ner DÖ. Jag säger inte att jag tycker att DÖ var bra (eller dålig heller för
den delen), för det hör inte hit. Vad jag säger är att de gick in i en
överenskommelse utan att ha sina medlemmar bakom sig och tvingades därför
lämna den illa kvickt vilket jag tycker är oansvarigt av både partistyrelsen och
medlemmarna. Vidare så bekände ju Ebba Busch Thor färg direkt efter att hon
hade blivit partiledare genom att visa vilken tydlig abortmotståndare hon är.
Liberalerna
Om vi istället tittar på Liberalerna så vägrar de istället ta ansvar genom att
samarbeta, de har gjort det till sin grej att lämna förhandlingarna i protest (jag
pratar framförallt om energiförhandling och försvarsöverenskommelsen, men
också regionsförhandlingen där de kastade in handduken direkt). Det känns
väldigt omoget att göra så i dessa tuffa tider. Hur ska de kunna förhandla med
de övriga partierna om ett valmanifest om de inte ens kan komma överens i
dessa stora frågor. Dessutom har de ju till och med ställt ultimatum om just
försvarsfrågan. Jag undrar hur man förhandlar med någon som ställer ultimatum
via pressen.
Moderaterna
Till sist så har vi Moderaterna, som gjort en rejäl populistisk högersväng och som
nu står väldigt långt bort från vår ideologi. Går vi till val tillsammans med dem,
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så tror jag att våra väljare kommer att ifrågasätta vår trovärdighet och anta att
vi inte kommer att kunna driva vår reformrika politik. Vidare så har ju också
Moderaterna ställt ultimatum via pressen om sänkta ingångslöner, där Anna
Kinberg Batra har lovat att en moderatledd regering inte kommer att sänka
några ingångslöner (vilket ironiskt nog Liberalerna kritiserade, vi ställer inte
ultimatum till varandra sa de).

Till sist så har ju hon öppnat dörren för SD vilken hon meddelade sina
allianskollegor via ett sms sent på kvällen innan. Att behandla sina kollegor på
det sättet och att man öppnar för SD tycker jag var dödsstöten för alliansen.
Lättare att bilda majoritet
Att gå till val på eget valmanifest och inte låsa fast sig med tre andra partier
kommer att göra det mycket lättare att bilda majoriteter i både kommuner,
landsting, regioner och riksdagen. Det betyder också att det är valresultatet som
avgör hur landet ska styras och antalet mandat avgör hur mycket de olika
partierna kan få igenom i förhandlingar.
Därför yrkar jag
att Centerpartiet går till val med ett eget valmanifest i kommunval, landstingsval
och riksdagsval.
att Centerpartiet går till val som självständigt parti i kommunval, landstingsval
och riksdagsval.

/Henrik Juhlin
Centerpartiet i Huddinge
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter en ständig aktuell fråga, hur får vi i Centerpartiet bäst genomslag för våra
idéer och vår politik? När andra partier svajar står vi stadigt och med en tydlig plan. Det arbete
hela partiet gjort vad gäller Agenda 2025 har ytterligare slagit fast att vi utgår från den enskilda
människan, fast förankrad i vardagen. Vi visar ansvarstagande och handlingskraft, pragmatism
med fokus på konkreta resultat. Vi i Centerpartiet har tydliga värderingar men kompromissar
när det krävs för att uppnå resultat.
Vi har de senaste valen haft ett eget valmanifest i riksdagsvalet och dessutom har vi haft ett
gemensamt valmanifest med Alliansen. Inriktningen från Partistyrelsen och Agenda 2025 är att
vi ska ha samma upplägg inför valet 2018.
I landstings- och kommunval är det respektive distrikt samt kommunkrets som fattar beslut om
eget valmanifest. I valet 2014 gick i Stockholm gick vi i Landstinget till val med ett eget
valmanifest för hela länet, i kommunkretsarna hade vad vi i DS vet alla kretsar ett eget
valmanifest.
Centerpartiet är ett liberalt och borgerligt parti och i nuläget har vi våra främsta
samarbetspartier inom alliansen men vi är likväl ett självständigt parti.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Att anse första att-satsen besvarad.
Att avslå andra att-satsen
Att vidarebefordra den till partistämman
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
21,

Relevant art och habitatskydd

Bakgrund: Europeiska unionens art och habitatdirektiv utför tillsammans med
fågeldirektivet skyddet för värdefull natur inom den Europeiska Unionen.
Fågeldirektivet ålägger Sverige att se till att vilda fåglar och deras livsmiljöer
bevaras, och nämner även 67 av Sveriges 350 fågelarter som Annex 1 arter, där
särskilda skyddsområden skall inrättas för att säkerställa deras bevarande.
Direktivet infördes innan Sverige och Finland blev medlemmar i den Europeiska
Unionen, och Annex 1 listan reflekterar bl.a. det faktum att skogsfåglar som t.ex.
tjäder är ovanliga i den Europeiska Unionen utanför Sverige och Finland. Detta
kan t.ex. få till följd att en verksamhet stoppas för att ett häckande tjäderpar
finns i en skog. Det finns däremot ingenting som hindrar markägaren från att
hugga ner skogen då skogsskyddslagen inte är införd i miljöbalken, alternativet
skjuta tjädrarna under jakt, då jakt på tjäder och orre inte är begränsad i
Sverige med annat än till lämplig tid på året, och skogsskyddslagen
Det Europeiska art och habitatdirektivet anger på motsvarande sätt ett antal
arter och habitat som skall skyddas. Av dessa arter har Sverige 150 av de över
1000 arterna som direktivet anger, samt 88 av de 231 habitat som direktivet
anger.
Kravet är att Sverige skall se till att dessa arter och naturtyper har en gynnsam
bevarandestatus.
Tolkningen av vad konsekvensen av hur förekomster av arter inom art och
habitatdirektivet skall tolkas, varierar mellan olika Länsstyrelser och domstolar,
vilket gör prövningen rättsosäker.
För att säkerställa att prövningen är rättssäker och sker på saklig grund, borde
konsekvensen av förekomsten av en listad art baseras på precis det direktivet
syftar på, d.v.s. utgör den planerade verksamheten ett hot mot att arten
uppfyller kravet för en gynnsam bevarandestatus. Likaledes borde konsekvensen
för habitatpåverkan vara, om den sökta verksamheten medför att habitatet inte
uppfyller målet för gynnsam bevarandestatus.
Detta är tyvärr inte fallet idag, då vissa arter i praktiken utgör stopparter. Tjäder
är t.ex. en art som ofta kan stoppa en verksamhet. Sveriges fjärde vanligaste
fågel (Kungsfågel) utgör på samma sätt en art som kan användas som stoppart
eftersom den trots att den är Sveriges fjärde vanligaste fågelart är rödlistad
p.g.a. långvarig nedåtgående trend i populationen. Det finns i längden ingenting
som garanterar att vårt Svenska skogsbruk skall undantas från dessa regler,
vilket skulle kunna medföra att avverkningar i en stor del av Sverige skogar
stoppades p.g.a. förekomst av tjäder eller Sveriges fjärde vanligaste fågelart.
Förslag: För att säkerställa ett starkt vetenskapligt baserat skydd för arter och
habitat som stoppar verksamheter när det är motiverat föreslås därför att
Centerpartiet skall verka för en förändring som medför att:
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- prövning enligt Europeiska art och habitatdirektivet av sökta verksamheter eller
åtgärder skall baseras på en av utövaren finansierad vetenskapligt baserad
utredning som bedömer sannolikheten för att verksamheten/åtgärden medför att
arten/habitatet inte uppnår gynnsam bevarandestatus.
Detta förslag kan medföra extra kostnader för den som ansöker om en
verksamhet eller åtgärd, men det säkerställer att tolkningen av lagen baseras på
begreppet gynnsam bevarandestatus, för vilket det finns accepterade metoder
att beräkna sannolikheten för en arts utdöende inom ett givet antal år, samt
möjlighet att utvärdera risken för hur förlusten av ett område påverkar
möjligheten för det aktuella habitatet att uppnå gynnsam bevarandestatus.
Motionens författare: Petter Hedberg, Centerpartiet, Lidingö

Kretsstyrelsens beslut:
Styrelsen föreslår att motion från Petter Hedberg om att strandskyddet skall
anpassas i landsbygdsmiljö ska skickas vidare enligt stadgarna. Utifrån den
komplexa frågeställningen föreslås inget särskilt ställningstagande.
Styrelsen föreslår att motion från Petter Hedberg om ett relevant art- och
habitatskydd för människor och natur skickas vidare enligt stadgarna. Utifrån den
komplexa frågeställningen föreslås inget särskilt ställningstagande.
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Den svenska tolkningen av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet samlas i
artskyddsförordningen. Förordningen ger myndigheter rätt att lägga restriktioner på marken
utan ersättning till markägaren. Detta får ekonomiska konsekvenser för markägaren som inte
längre kan bruka sin mark. Tvingande avsättning av skogsmark som begränsar äganderätten
bör inte vara tillåtet i de fall då ersättning inte kan betalas ut vid intrångstillfället. Centerpartiet
vill därför att det vid markintrång som begränsar äganderätten och ett produktionsinriktat
skogsbruk, ska utfalla ekonomisk ersättning till markägaren. Vi vill också att det görs en
omfattande översyn av olika typer av ersättningsformer för att markägaren enkelt och effektivt
ska kunna få ersättning vid bildande av områdesskydd som begränsar ett produktionsinriktat
skogsbruk.
Ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk är ryggraden i svensk ekonomi och en viktig exportnäring.
Skogsbruket är nu hotat av den svenska överimplementeringen av EU:s fågeldirektiv och artoch habitatdirektiv. För att landsbygden ska leva krävs det ett fungerande näringsliv, vilket de
gröna näringarna står för. Men skogsbruk och miljöskydd kan endast fungera om det finns en
balans mellan intressena och om samhället i stort också tar ett ansvar för det miljöskydd man
anser behövs. Idag sätter dock lavskrikan och bombmurklor stopp för ett fungerande
skogsbruk eftersom den svenska tolkningen av EU:s art- och habitatdirektiv samt
fågeldirektivet är bristfällig. I den svenska artskyddsförordningen, som beskriver hur Sverige
ska implementera direktivet, har myndigheter tolkat artskyddet som ett individskydd. Detta
innebär att den svenska tolkningen både är felaktig och betydligt mer omfattande.
Centerpartiet vill därför att den svenska tolkningen av EU:s art- och habitatdirektiv och
fågeldirektiv ses över och ändras. Detta ska göras via en utredning som säkerställer att
artskyddsförordningen är tillämpbar, effektiv och rättssäker.
Artskyddsförordningen och myndighetsföreskrifterna begränsar möjligheterna att bedriva en
lång rad verksamheter som i sig inte kan sägas ha någon reell negativ påverkan på den
biologiska mångfalden. Regelverket bygger på en betydande överimplementering av EUdirektiv och leder till ett slumpvist skydd, utan systematik och hänsyn till enskilda arters behov
eller fortbestånd. Det lägger också en orimligt stor börda på den enskilde markägaren eftersom
individskyddet inte ger någon möjlighet till ersättning från det allmänna.
För att regelverket ska fungera på ett rimligt sätt måste även samhället göra prioriteringar och
bära en del av kostnaden. Konsekvenserna för enskilda skogsägare blir mycket omfattande när
Skogsstyrelsen nu i ökad omfattning avkräver hänsynstagande utifrån bestämmelserna om
olika skydd. Den enskilde skogsägaren ges bland annat inte rätt till ersättning och det svårt att
överklaga eller ifrågasätta myndighetsbeslut. Det vill Centerpartiet ändra på genom att
förenkla rättslig prövning för markägare vid restriktioner och begränsningar i markanvändning.
(DS anser inte att markägaren eller utövaren ska bekosta en sådan utredning som motionären
föreslå då det kan slå hårt mot små markägare och företag. )
Centerpartiet verkar redan idag för
•

att tillsätta en utredning kring artskyddsförordningen för att säkerställa att den är
tillämpbar, effektiv och rättssäker

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att anse motionen besvarad.
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
22,

Relevant strandskydd

Ett relevant strandskydd för människor och natur
Bakgrund: Sverige har ca 42 000 mil strand om man inräknar havskust och
insjöar. Antalet sjöar uppgår till ca. 100 000 och andelen av dessa sjöar med en
yta som är mindre än 10 hektar uppgår till ca 80 000. Strandskyddet kom till i
syfte att ”trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden” och för att ”bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten. Lag (2009:532)”. Dagens strandskydd är ett resultat av tillägg och
undantag som gjorts under årtiondena, och preciseras i Miljöbalken kap 7 13 § 18 h §. Lagstiftningens problem är att den har ett flertal odefinierade termer, där
t.ex. termen vattendrag inte definierats. Detta har t.ex. fått konsekvensen att ett
torrlagt avvattningsdike beslutades utgöra ett vattendrag där strandskyddet
gällde, och utbyggnad av markägarens bostad inte var tillåtet. Det är även ett
problem för utvecklingen av glesbygden att stränder som saknar högt naturvärde
innefattas av strandskyddets begränsningar, vilket inkräktar på möjligheten att
öka attraktiviteten för naturskönt boende i glesbygdskommuner. Detta är en stor
nackdel då ett naturskönt boende utgör en viktig del för de som bosätter sig i
glesbygdskommuner. Ett av många undantag som finns är att undantag kan
medges av länsstyrelsen för projekt som syftar till att utveckla landsbygden,
men bestämmelsen är rättsosäker då det är upp till handläggare på länsstyrelsen
att avgöra vad som utvecklar landsbygden. Att bygga en stuga vid vattnet vid
stranden till en 4 hektar sjö, räknas t.ex. inte som projekt som utvecklar
glesbygden, även om det på ett tydligt sätt ökar attraktiviteten för människor att
bosätta sig i utflyttningskommuner.
Det finns idag ett erkänt standardiserat verktyg för att bedöma Naturvärden i
och med att SIS standarden SS 199000:2014 ”Naturvärdesbedömning avseende
biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, Naturvärdesbedömning och
redovisning”. Standarden är tillämpbar för samtliga naturtyper och har tydliga
bestämningsgrunder för vilket naturvärde ett mindre område inom ett större
område skall tilldelas. Detta möjliggör att t.ex. att en Naturvärdesbedömning kan
göras för en hel sjö, där enskilda mindre strandområden naturvärdesbedöms.
Som komplement till standaren för naturvärdesinventering finns även den
nationella våtmarksinteringen (VMI), som är en kartläggning av alla våtmarker i
Sverige med en area på över 1 hektar, där samtliga våtmarker som bedömts
tilldelats en naturvärdeskategori. Svagheten med VMI är att vissa bedömningar
idag är upp till 30 år gamla och kräver förnyad bedömning i enskilda fall.
Förslag: I syfte att upprätthålla ett starkt naturskydd samtidigt som inkräktande
på äganderätten undviks vid de områden som saknar högt naturvärde föreslås
följande tillägg till Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser.
1. Markavvattningsföretag undantas från strandskyddet, då dessa är grävda
diken för markavvattning, och inte bör utgöra grund för strandskydd.
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2. För de havskuster som i den nationella våtmarksinventeringen tilldelats en
naturvärdeskategori lägre än ”mycket högt naturvärde” skall markägaren inte
begränsas av strandskyddet vid de fall en naturvärdesinventering finansierad av
markägaren visar att det aktuella områdets naturvärdeskategori inte har höga
naturvärden.
3. Sjöar med en yta på under 5 hektar undantas från strandskyddet.”.
4. För sjöar med en yta på över 5 hektar skall markägare inte begränsas av
strandskyddet vid de fall då båda två av följande kriterier är uppfyllda.
a: Det aktuella området har i den nationella våtmarksinventeringen inte
tilldelats naturvärdeskategorin ”mycket högt naturvärde”.
b: En av markägaren finansierad naturvärdesinventering visar att det aktuella
området inte innehar höga naturvärden.
Ovan nämnda förslag medför en kostnad för markägaren, men har den fördelen
att markägarnas bestämmande över fastigheten stärks samtidigt som två av
myndigheterna utvecklade verktyg för att fastställa höga naturvärden används
för att säkerställa att höga naturvärden skyddas. Förändringarna möjliggör för
kommuner att öka attraktiviteten att bosätta sig i kommunen, samtidigt som
möjligheten att utveckla företagandet på landsbygden utvecklas.
Motionens författare: Petter Hedberg, Centerpartiet, Lidingö
Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären tar upp flera av de begränsningar som dagens strandskydd medför. Nuvarande
lagstiftning är destruktiv för hela Sverige och försvårar fastighetsutvecklingen. På partistämman i
Falun beslutades det om nya ställningstaganden för att öka kommunernas inflytande över
strandskyddet. Beslutet innebar också att kommunernas möjlighet att utveckla sin attraktivitet
stärks. Det som anförs av motionen är specifika förslag på förändringar som med största
sannolikhet skulle öka det kommunala inflytandet, samtidigt innebär förslaget också att
markägaren måste genomföra vissa utredningar på egen hand för att visa att marken ej är
skyddsvärd. Om kommunen får större möjlighet att utforma sitt eget strandskydd torde det ingå i
det arbetet att göra noggranna utvärderingar om var det är lämpligt eller olämpligt att bygga
strandnära i kommunen. Kravet på inventeringar bör således inte ställas på markägaren även om
det skulle kunna underlätta kommunens ibland långsamma handläggning...
Det är viktigt att partistyrelsen tar det starka mandat stämman i Falun gav och använder det för
att förändra systemet i grunden. För att ge partistyrelsen så goda möjligheter som möjligt att
lyckas med detta är det viktigt att inte låsa in dem med specifika skrivningar om hur något ska
vara, risken är att det begränsar mer än hjälper.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att motionen anses besvarad
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
23,

Fauna

På flera håll i landet känns problemen av inplanterad fauna av. Djur som inte
naturligt befunnit sig inom ett visst geografiskt område har självklart en inverkan
på ekosystemen som för det mesta inte kan anses naturlig och med andra ord
vara direkt skadlig.
Av egen erfarenhet, rapporter i media och allmän hörsägen så finns det stora
svårigheter med att återställa ett ekosystem efter denna typ av kontaminering.
Svårigheten är som störst i fråga om att avlägsna det som onaturligt införts.
Polisen lägger för det mesta ned anmälningar och olika Verk liksom andra
Instanser skjuter frågan ifrån sig och vidare runt. Det är i allmänhet otydligt och
komplicerat för en privatperson att finna rätt väg och medel för att anmäla, få
gehör och uppföljning av denna typ av problem.
Någonstans finns en brist som gör att ansvar allt för lätt undanflys. Även om den
skyldige för införseln ej kan styrkas så bör en utredning om huruvida det
angelägna djuret hör hemma i området eller ej kunna enklare initieras, enklare
än idag och utifrån en sådan bör djuret kunna avlägsnas.
Mot den här bakgrunden yrkar jag
-

Att Centerpartiet initierar ett arbete för att stärka och förenkla möjligheten
att anmäla inkräktande av främmande arter i lokala ekosystem.
Att Centerpartiet vidare verkar för att underlätta tillämpningen av beslut
om avlägsning av sådana arter.

Axel Östlund
Centerpartiet i Solnas årsmöte BESLUTAR
Att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktets årsmöte och
partistämman.
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter väldigt angelägna frågor. Centerpartiet verkar redan idag för många av dem
och en viktig del i förvaltningen är arbetet med att motverka invasiva arters etablering, både
vad gäller växter och djur. Ska vi lyckas med det arbetet behövs en klassificering som avgör
vilka arter som är invasiva. Idag är bland annat skarv skyddad enligt EU:s fågeldirektiv trots att
den inte är naturlig i den svenska miljön och orsakar skada på det svenska ekosystemet. Andra
exempel på arter som hotar det svenska ekosystemet och borde utredas är mårdhund och
kanadagås. Centerpartiet vill att en nationell strategi tas fram som innehåller tydliga åtgärder
för att stoppa invasiva arters utbredning och skador på ekosystemet.
Centerpartiet verkar för
•
•

att se över klassificeringen av invasiva arter
att ta fram en nationell strategi för att bekämpa invasiva arter

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen i sin helhet och sända den vidare till partistämman.
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
24,

Kartlägga och minska de miljöskadliga fossila subventionerna

50 miljarder per år
I Sverige subventionerar vi fossila bränslen för upp mot ca 50 miljarder per år.
Naturvårdsverket har haft i uppgift att mäta dessa och den sista stora mätningen
gjordes 2011 som var en uppdatering av mätningen 2005. Se Naturvårdsverkets
rapport 6455.
I regleringsbrevet för 2017 har Naturvårdsverket fått i uppdrag att uppdatera
den tidigare kartläggningen av potentiellt miljöskadliga subventioner (där
subventioner till fossila bränslen ingår), men exakt hur detta ska utformas är inte
beslutat ännu (jan 2017). Det är bra, dock är min åsikt att sex år mellan
uppdateringarna är en för lång tidsperiod, den borde minst halveras eller ännu
bättre uppdateras kontinuerligt när nya siffror finns att tillgå.
Vidare så skulle dessa siffror behövas presenteras på ett mer överskådligt sätt än
dolt i en rapport med rubriken förstudie. Till exempel via en webbtjänst där man
kan se aktuella siffror och förändringar över tid.
Minska och slopa fossila subventionerna
Uppdaterar man siffrorna var sjätte år med ett otydligt uppdrag så är det så klart
svårt att hitta detta miljöförstörande slöseri på skattepengar. Med ett tydligt
uppdrag om att mäta så är jag säker på att man kan hitta områden där det går
att minska eller till och med slopa subventionerna. Vidare så tror jag också att
det går att hitta områden där det fuskas mycket, så som reseavdraget (se min
motion om reseavdraget).
Därför yrkar jag
att Centerpartiet jobbar för att ge Naturvårdsverket ett tydligt uppdrag om att
mäta fossila subventioner
att Centerpartiet jobbar för att ge Naturvårdsverket i uppdrag att kontinuerligt
göra en uppdatering av mätningen
att Centerpartiet jobbar för att ge Naturvårdsverket i uppdrag att presentera
mätningarna av fossila subventioner i ett lättåtkomligt verktyg och över tid
att Centerpartiet jobbar för att ge Skatteverket i uppdrag att se över
mätningarna och se om det finns områden där det fuskas.
att Centerpartiet jobbar vidare med reformer för att minska och slopa fossila
subventioner genom grön skatteväxling

/Henrik Juhlin
Centerpartiet i Huddinge
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären vill att Sverige vidtar åtgärder för att öka takten på avvecklingen av de fossila
subventioner, vilket är lovvärt. Klimathotet är vår tids främsta utmaning och kampen för att
ställa om regelverk och skatter för att gynna klimatsmarta lösningar måste pågå kontinuerligt.
Dock ställer distriktsstyrelsen sig tveksam till att fastslå vilken myndighet som ska få uppgiften
att exempelvis mäta fossila subventioner. Det kan vara rimligt att uppdraget landar på
Naturvårdsverket, vilket motionären föreslår, men är inte självklart.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens andemening, och vill bifalla sista attsatsen.
Distriktsstyrelsen vill avslå de övriga attsatserna till förmån för följande:
Att Centerpartiet jobbar för att ge lämplig myndighet ges i uppdrag om att mäta fossila
subventioner, kontinuerligt uppdaterar dessas uppgifter, samt att resultaten av mätningarna av
fossila subventioner offentliggörs via ett lättåtkomligt verktyg,
Att en lämplig myndighet ges i uppdrag att bedriva tillsyn av mätningen av fossila subventioner
för att stävja eventuellt fusk.
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
25,

Kulturskydd

Initiativet till denna motion har tagits inom ramen för Stockholmsregionens
bostadspolitiska arbetsgrupp.
Den här motionen argumenterar för att antalet kulturskydd ska minskas.
Kommunen ska, menar vi, skydda genom planbestämmelser istället för svepande
program.
Ett vanligt hinder som byggnadsnämnder runt om i Sverige stöter på är frågan
om kulturskydd. Sverige har ett rikt kulturhistoriskt arv av byggnader av olika
slag - ett arv som till stor del är värt att bevara. Problemet är att det i dagsläget
inte finns ett enhetligt verktyg för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader utan det finns flera, ibland motsägelsefulla verktyg, som bromsar och
förvirrar snarare än möjliggör. De olika typer av kulturskydd som används idag
är skydd genom detaljplan (k, q-märkning mfl.), riksintresse för
kulturmiljövården, byggnadsminnen, lokala kulturmiljöinventeringar/program och
kulturreservat.
Kulturskydd genom detaljplan är ett tydligt verktyg både ur den enskildes
perspektiv och ur ett myndighetsperspektiv. I detaljplanen framgår tydligt vad
som får och inte får göras med byggnaden. De andra är mer diffusa, i synnerhet
riksintresse för kulturmiljövården och kulturmiljöinventeringar. Istället för att
vara specifika som skyddet i detaljplaner är de svepande och lämnar stort
utrymme för tolkning åt olika håll.
För att få ett mer tydligt och enkelt system för kulturskydd borde antalet
kulturskydd begränsas till ett fåtal. Genom dialog med berörda instanser torde
det rättsliga kulturskyddet i detaljplan utgöra skydd gott nog för att ta till vara
på de kulturhistoriska intressena i Sverige.

Därför yrkar vi
Att

Centerpartiet verkar för att införa ett enkelt och enhetligt kulturskydd
för fastigheter i Sverige, förslagsvis genom skydd i detaljplan

Johan Krogh

Christian Ottosson

Nacka

Huddinge

Gustav Hemming

Konrad Hellberg

Stockholm

Nacka
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionärerna lyfter en viktig fråga kring kulturskydd som idag genom sin omfattning försvårar
arbetet i kommunernas byggnadsnämnder samt riskerar att förhindra nybyggnation och
förnyelse av områden.
Distriktsstyrelsen instämmer i motionärernas föresats att införa ett enkelt och enhetligt
kulturskydd för fastigheter i Sverige. Motionen ligger i linje med Centerpartiets tro på
decentralisering.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen och sända den vidare till höstens partistämma.
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
26,

Lokal medlemsavgift

Förslag på stadgeändring gällande avdelningarnas möjlighet att föra
medlemsregister samt egen medlemsavgift
I förra stadgan hade avdelningarna rätt att själv föra medlemsregister och ta ut
medlemsavgiften. Den lydelsen togs bort i nu gällande stadga. Jag yrkar på att
den möjligheten återinförs och att exakt samma lydelse som tidigare skrivs in.

Jag yrkar att distriktsstämman skickar vidare motionen till partiets partistämma

Vallentuna 2017-01-30
Björn Furugren Beselin
Centerpartiet i Vallentuna kommun

Vallentuna kretsårsmötets yttrande:
-Att lämna motionen utan eget ställningstagande
-Att motionen skickas till partistämman
Distriktsstyrelsens yttrande:
Det ska vara enkelt att vara medlem i Centerpartiet, det ska också vara säkert. Med mycket
god anledning så råder det väldigt hög säkerhet kring medlemsregistret. Det vore, för en
krets eller avdelning, omöjligt att upprätthålla samma säkerhet som riksorganisationen håller.
Det finns många fördelar med att ha en enhetlig medlemsavgift över hela landet,
administrationen blir lättare och man kan lösa medlemskap via centerpartiet.se oavsett var i
landet man bor. Distriktsstyrelsen tror också att det är svårt att förklara för en ny medlem
varför de ska betala mer för att vara medlem bara för att de bor t.ex. i Vallentuna än om de
skulle bo i Norrtälje.

Distriktsstyrelsen förslag till beslut:
Att avslå motionen i sin helhet.
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
27,

Minska fusket med reseavdraget

Enligt en specialgranskning av skatteverket (2003) så gjorde så många som upp till 48% felaktiga
reseavdrag. Detta fusk kostar staten nästan två miljarder per år och främjar bilanvändande över
kollektivtrafik, cykel och gång. Synliggör man dessa siffror tydligt för beslutsfattare så kommer helt
klart en förändring att ske.
Ett exempel på lösning är att ta bort tidsvinstregeln och i stället basera avdraget på avståndet mellan
hemmet och jobbet då skulle kollektivtrafik, bil och cykel behandlas lika.
Därför yrkar jag
att Centerpartiet jobbar för att ge Skatteverket i uppdrag att minska fusket med reseavdraget.

/Henrik Juhlin
Centerpartiet i Huddinge
Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter angelägna frågor kring reseavdraget och det fusk som tyvärr förekommer
kring den.

Centerpartiet har tillsammans med regeringen och andra partier kommit överens i
landsbyggdskommittén om flera åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för jobb och
välfärd i hela landet. En av frågorna som man är överens om är att reseavdraget bör göras
avståndsbaserat där samma schablonbelopp betalas ut oberoende av valt färdsätt vilket kan få
flera positiva konsekvenser. Om det bidrar till att styra resandet i städerna till mer kollektivtrafik
kommer koldioxidutsläppen att minska, även om landsbygdsbefolkningen åker mer bil till sina
jobb.

Ett sådant system är också enklare att administrera och kontrollera. Det har visat sig att det i
dagens system för reseavdrag förekommer omfattande felaktiga utbetalningar precis som
motionären skriver. Med ett nytt avståndsbaserat system frigörs resurser för effektivare
utvecklingsinsatser i landsbygderna. Regeringen förväntas ta initiativ i frågan.
Då man politiskt är överens om att se över reseavdraget så bör Centerpartiets största fokus
ligga på att detta genomförs snarast och på så vis minskas fusket.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman
Att anse motionen besvarad.

65

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
28,

Republik i Sverige

Ett parti som likt Centerpartiet säger sig stå för liberala värden kan inte vara för monarki.
Ett av kärnvärdena i en liberal demokrati är meritokrati, d v s att endast kompetens och förtjänst ska
vara avgörande vid tillsättning av tjänster. Av historiska skäl och tradition gör vi avsteg från just detta
kärnvärde när det gäller statschefen.

Centerpartiets nuvarande argumentation om att detta inte är ett problem, eftersom monarken
endast har en representativ funktion, stämmer inte. Vi har vid flera tillfällen sett fall där monarken,
eller andra representanter för kungahuset, uttalar sig i vitt skilda frågor. Monarkin har således
avsevärd kommunikativ och symbolisk makt i Sverige. Detta utan att vara vare sig folkvald eller
tillsatt efter förtjänst eller kompetens.

Ett annat argument för monarkin är det folkliga stödet. Detta argument faller likaså, eftersom det
genom historien funnits avsevärt folkligt stöd för företeelser som är fel av principiella skäl, utifrån en
liberal värdegrund.

Stöd för barnaga, tjänstehjonsaga, eller motstånd mot kvinnlig rösträtt, är ju några exempel på
områden där det funnits avsevärt folkligt stöd. Enligt en undersökning publicerad i Aftonbladet 2013
ville 24,1 procent av de tillfrågade återinföra dödsstraff. Om den siffran skulle närma sig 40-50
procent, eller mer, ska då Centerpartiet argumentera för dödsstraff – eftersom det ju finns ett folkligt
stöd?

Argumenten om monarkins PR och betydelse för exporten kan lämnas därhän.
För ett parti med en tydlig liberal kompass, och med kärnvärden som meritokrati och alla människors
lika värde, ska principerna i sig räcka för att avvisa monarkin som styrelseform.

Därför yrkar jag:
att stämman vid Centerpartiet i Stockholms län beslutar att verka för att Centerpartiet ska stödja
införandet av republik i Sverige

att motionen skickas vidare till riksstämman 2017 så som varande en motion från Centerpartiet i
Stockholms län
Lars Thomasson, Bro
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter viktiga frågor om monarkin och Sveriges konstitution. En liknande fråga fanns på dagordningen på
Centerpartiets partistämma 2015 då en motion rörande tronarvinges religionsfrihet behandlades och antog då följande
formulering ”Centerpartiet står bakom ”Torekovskompromissen” från 1971 som ligger till grund för dagens lagstiftning på
området. Denna innebär en avvägning mellan frågor som den motionären tar upp och en bred samsyn kring
successionsordningen. I frågor rörande successionsordningen ska eventuella förändringar ske i stort parlamentariskt
samförstånd. Det är därför inte aktuellt i dag att göra en översyn av lagen.”

Således har partistämman alldeles nyligen fastslagit att det inte kommer ske någon ändring av Sveriges grundlag som
skulle öppna upp för motionärens förslag.
Kungens makt har successivt minskat genom åren. När den nuvarande regeringsformen trädde i kraft 1974 blev kungen
utan politisk makt och fick enbart symboliska uppgifter. Torekovskompromissen kallas den kompromiss som slöts mellan
socialdemokraterna och de borgerliga partierna inför utarbetandet av den regeringsformen.
Liberal demokrati är ett styrelseskick med representativ demokrati där de folkvaldas politiska makt står under
rättsväsendet. En liberal demokrati kan formas som en konstitutionell republik eller konstitutionell monarki. Sverige är en
konstitutionell monarki.
I den svenska konstitutionen har alla människor de rättigheter och möjligheter som präglas av liberala idealt. Sveriges
grundlag är tydlig på denna punkt. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och
genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.
Liberalismen föddes i antikens Grekland men kännetecknas tydligast av dess framväxt som kritik mot den enväldiga
monarkins brist på individuella fri- och rättigheter, inklusive problematisering av majoritetsstyre. Sveriges konstitutionella
monarki är inget motsatsförhållande till ett liberalt samhälle så som den är formad i den svenska konstitutionen enligt
regeringsformen 1974. Sveriges monark är inget envälde.
Exemplen som motionären lyfter fram om barnaga, tjänstehjonsaga och motstånd mot kvinnlig rösträtt är de facto
exempel på där liberala värden kränkts. Liberalismen bygger på att alla människor har samma rättigheter samt okränkbara
rättigheter oberoende av kollektivets vilja. Att hälften av Sveriges befolkning är för dödsstraff är ingen förutsättning att
dödsstraff ska införas, men däremot ger Sveriges grundlag hälften av Sveriges befolkning rätt till den åsikten.
Att avveckla monarkin är inte en fråga som har majoritetetens stöd i vårt samhälle vilket motionären konstaterar. Men
monarkin i sig är inget hot mot våra liberala värden och inte heller en begränsning för någon annan människas rättigheter.
Centerpartiets ställning är att vi stöder monarkin så länge den fungerar som idag. Vi ser ett värde av kungahuset som
funktion som våra främsta företrädare för Sverige. För vårt samhälle är monarkin och kungafamiljen bärare av våra
svenska traditioner över tiden oavsett vilken politisk färg som styr.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman
Att avslå motionen.

Reservation: Johan Krogh, Alireza Akhondi för bifall
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
29,

Skarv

BEGRÄNSNING AV SKARVARS INVERKAN PÅ KUSTOMRÅDEN
Sedan mitten på 1990 talet har Stockholms Skärgård fått ta emot en ökad
mängd skarv. Dessa fåglar lever i kolonier. Ökningen, från noll till över 20 000
individer, har nu inom 20 år lett till att mellanskarven är Skärgårdens vanligaste
sjöfågel. En tredjedel av Stockholms Skärgårds skarvar finns i en koloni inom
Österåkers Kommun. En omfattande beståndskollaps har drabbat fisk snart sagt
över större delen av skärgården. Orsaken till detta kan till övervägande del
förklaras av den snabba ökningen av skarv samt att de olika koloniernas
upptagningsområden för fisk går ihop och överlappar varandra. Färska
forskningsresultat från SLU Aqua Biota, DTU Aqua i Danmark samt Åbo
Universitet verifierar skarvens kraftigt negativa inverkan på fiskbestånden.
Senaste två år har bestånden av fisk inom Österåker på ett flertal ställen helt
slagits ut. Ovanstående kan vara en grundorsak till att det yrkesmässiga fisket,
husbehovsfisket och fritidsfisket upphört eller på allvar begränsats. Stora
kolonier innebär också en avsevärd sanitär olägenhet med lukt och orenat
utsläpp i recipienten. Som exempel beräknas kolonin inom Österåker under maj
månad på en koncentrerad plats släppa ut 7 ton orenad guano per dygn.
Avsevärda skador på skog och vårdträd förekommer.
Bekämpningsmöjligheterna är komplicerad eftersom arten anses formellt
skyddad av EU´s artdirektiv. Andra EU länder t.ex. Danmark och Åland i Finland
har hanterat frågan annorlunda än i Sverige och tillåter en avsevärd jakt. Det
förekommer också olika tolkning av Artdirektivet mellan olika Länsstyrelser.
Centerpartiet bör arbeta för ett hållbart skarvbestånd som värnar både miljö och
fiskebestånd i skärgården. Nuvarande svensk förvaltningsplan ”Nationell
förvaltningsplan för skarv 2014” ger omprövningsmöjligheter eftersom den har
en klar målsättning att vara adaptiv, dvs. anpassningsbar för förändrade
förhållanden.
Därför yrkar vi
att
Centerpartiet verkar för att Naturvårdsverket och Stockholms
Länsstyrelse omprövar begreppet skyddsjakt och accepterar en mer
praktisk inriktning av skyddsjakten mot allmän jakt som gjorts eller
är på gång i andra länder.
Gustav Hemming, Miljö- och regionplaneringslandstingsråd för Centerpartiet i
Stockholms läns landsting, vice distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms
Stad
Michaela Haga, Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län och gruppledare
Centerpartiet Österåker
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Skarvpopulationen har vuxit väldigt fort i Östersjön och lokalt har den haft stor inverkan på fiske
och friluftsliv. Det finns många som lever i skärgården eller är fiskare som drabbas negativt av
skarven. Man upplever att statens agerande är märkligt där man begränsar jakten på skarv
väldigt hårt.
Centerpartiet drev redan runt 2000-talet frågan om allmän jakt av skarv i Sveriges riksdag. Lena
Ek drev senare som EU-parlamentariker för en allmän jakt på skarven. I valrörelsen 2014
uttalade sig partiet om skarven i tidningen Svensk Jakt där vi sa att EU´s artdirektiv måste
uppdateras och anpassas efter regionala förhållanden. Populationen av arter ser olika ut i Europa
och har förändrats sedan direktivet skrevs.
Centerpartiet vill utgå utifrån hur människor som bor och verkar i skärgården har det. Ett utökat
jakt på skarven är ett stort behov som finns. Motionärernas förslag ligger således helt i linje med
detta.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman
Att bifalla motionen.
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
30,

Solcellsskatter

Det ska vara lätt för enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att bidra
till förnybar energi. Regeringens eskapader har lett till att Skatteverkets
information till bostadsrättsföreningar om beskattningar av solceller blivit halvt
ogenomtränglig. Dessutom finns det en snårskog av specialregler och
begränsningar. Skattereglerna är beroende av nätsäkringens storlek, vilket
betyder att elprojekteringen då huset byggdes avgör vilka skatteregler som
gäller idag för solceller. Skattereglerna är också beroende av om
fastighetsägaren är liten (enskild, mindre bostadsrättsförening) eller stor
(allmännytta eller annat större företag). Man pratar om anläggningens
toppeffekt, men klargör inte om det är panelernas eller växelriktarens toppeffekt
som egentligen avses. Affärsmodellen att leasa tillgång till andras tak för
solcellsanläggningar försvåras. Det betyder också att den som väljer att bo i
lägenhet, i flera bemärkelser, behandlas annorlunda jämfört med villaägare, utan
att det finns någon logik i hur det fungerar.
Kort sagt: det är snårigt, krångligt, och även i de fall då reglerna inte har en stor
ekonomisk effekt är bara snårskogen av regler avskräckande för de som vill
skaffa sig en solcellsanläggning.
Kort och gott behövs det lite förenkling i solcellsbeskattningen.
Vi yrkar därför:
att

skyldigheten att betala energiskatt på förnybar el för egen användning,
oavsett anläggningsstorlek, återigen avskaffas.

att

effektgränsen för energiskatt på solel till elnätet, för närvarande 255 kW,
ska gälla per fastighet alternativt anläggning, istället för som idag per
organisationsnummer

att

det tydliggörs att toppeffektbegränsningen för solcellsanläggningar i
skatteregler mm gäller vid nätanslutningen / på växelströmssidan av
växelriktaren om sådan finnes

att

årsavgifter, bostadshyror eller andra momsfria hyror inte ska medräknas i
omsättningsbeloppet som avgör när momsskyldighet inträder för BRF:er
eller andra fastighetsägare, så att de undantagsregler för
momsredovisning för mindre omsättning som regeringen infört (för
närvarande 30 000 kr per år) får en praktisk betydelse även för
fastighetsägare utan annan momspliktig omsättning än solelsförsäljning till
elnätet.

att

kravet i skattereglerna för skattereduktion för elproduktion till
abonnemangssäkring på max 100 A tas bort.

att

el som distribueras till boende i flerbostadshus som ligger på samma
fastighet som elproduktionsanläggningen uttryckligen skatterättsligt ska
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räknas som intern användning, oavsett om särskild årsavgift eller
hyrestillägg baserat på elförbrukning tillkommer.
Solna 2017-02-07
Magnus Persson
Ingemar Andersson
Centerpartiet i Solnas årsmöte BESLUTAR
Att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktets årsmöte och partistämman.

Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionärerna lyfter angelägna frågor om hur Sverige kan ställas om till det förnybara.
Centerpartiet vill ha ett helt förnybart energisystem till 2040 där mikroproduktion av förnybar
el kommer vara en viktig beståndsdel i det förnybara energisystemet. Centerpartiet vill att
alla, oavsett boendeform ska kunna bli solkraftsproducenter. Ett steg i detta är att göra det
möjligt att ta vara på de soligaste taken.
Centerpartiet vill att alla solkraftproducenter ska kunna använda sin egenproducerade
solkraft i så stor utsträckning som möjligt.

Regeringen backade tidigare i år om den hårt kritiserade skatten på solel. Från 1 juli nästa år
sänks den från runt 30 öre till 0,5 öre per kilowatt-timme. Målsättningen är att ta bort
skatten helt om det godkänns av EU. Något som i Centerpartiet välkomnar då vi har varit
tydliga från början med att skatt på solenergi är fel och motarbetar tillväxten på ett område
som har stor potential.

Motionärerna föreslår flera steg för att göra det ännu enklare och billigare att producera egen
el.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman

Att bifalla motionen.
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
31,

Stärkt nordiskt samarbete

Stärkt nordiskt samarbete och införande av en nordisk kärnvapenfri zon
Den säkerhetspolitiska situationen har försämrats genom Rysslands annektering
av Krim och konflikten i Östra Ukraina. I vår närhet handlar det bland annat om
utplaceringen av kärnvapenbestyckade fartyg i Kaliningrad och ryska
flygkränkningar i Östersjöområdet. Presidentvalet i USA med Donald Trumps
tillträde som president, och uttalanden om minskat amerikanskt intresse av att
försvara Baltikum, visar ytterligare på vikten av ett utvecklat nordiskt
försvarssamarbete.
Det är bra att vi nu stärker det svenska försvaret och det säkerhetspolitiska
samarbetet med omvärlden – som Finland, Baltikum, FN, OSSE och USA. Detta
är en klok linje som skapar goda relationer, inger förtroende hos grannar och
omvärld och bidrar till fred och stabilitet i vår del av Europa. Det visar också
respekt för insikten om vår mer än 200-åriga historia av fred.
Ett stärkt Nordisk samarbete är bra för säkerheten och utvecklingen i Europa.
Varför inte en Nordisk union eller en Nordisk förbundsstat?
Inför folkomröstningarna om EU 1994 spelades de nordiska länderna ut mot
varandra med olika tider och ordning för sina folkomröstningar. Vi var många
som ville se ett närmare samarbete i Norden som då försvårades av olika
ställningstaganden till EU.
Europa och världen ser annorlunda ut i dag. Den ryska annekteringen av Krim
och kriget i Ukraina, eurokrisen, flyktingskrisen, Schengenhaveriet och Brexit
har försatt EU och Norden i en svår och osäker situation. Murar, gräns- och idkontroller växer fram och nationalismen och olika nationalistpartier ökar. EU
skakar hörs det nu. Då kan det vara klokt att förbereda kompletterande
lösningar. Är statsförbundet Norden en realistisk utopi som kommit närmare
verkligheten?

Diskussioner förs om ett stärkt nordiskt samarbete. Kalmarunionen,
skandinavismen och myntkonventionen är exempel på tidigare samarbeten och
efter första världskriget bildades föreningen Norden 1919. Efter andra
världskriget lyftes ”Nordens Förenade Stater” fram vilket hämmades av att
planerna på en nordisk försvarsunion sprack och länderna valde olika relationer
till Nato.
1952 grundades Nordiska rådet och därefter skapades den nordiska passunionen
och den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Nordek, en gemensam
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ekonomisk organisation, misslyckades dock och länderna valde olika relationer
till EEC och EU.

Centerpolitikern Håkan Larsson och historikern Gunnar Wetterberg är två
personer som bidragit till att Norden lyfts fram som ett alternativ.
2009 lanserade Gunnar Wetterberg förslaget om en nordisk förbundsstat. Det
möttes av kritik men Wetterberg fick senare Nordiskas Rådets uppdrag att skriva
en bok om ”Förb undsstaten Norden”. Ett samlat Norden skulle bli en av världens
tio-tolv starkaste ekonomier och självklar deltagare i samarbetet G20.
Det finns ett folkligt stöd för ett nordiskt förbund visar TNS Gallup från 2014. Där
skulle 49 procent av svenskarna och 50 procent av finländarna hellre ingå i ett
nordiskt förbund än i EU. En gemensam Nordisk förbundsstat är kanske
orealistiskt men ett närmare samarbete i form av ett mjukare statsförbund av
självständiga stater, en konfederation, borde vara möjligt.
Gunnar Wetterberg drar ungefär samma slutsats i en artikel på DN debatt den 16
januari 2016. Inte nu men ha beredskap och fortsätt dialogen mot en gemensam
nordisk statsbildning som också kan underlätta samarbetet i EU. Modellen skulle
kunna vara den som finns i Schweiz med starka självstyrande kantoner men med
gemensam ekonomisk-,försvars- och utrikespolitik.

Försvaret är här ett viktigt samarbetsområde. Detta belystes också i partiledaren
Annie Lööfs Jultal den 8 december 2016 där en framtida försvarsberedning måste
inkallas som ”behöver ha som målsättning att i ett första steg öka
försvarsanslagen till det nordiska snittet.”
Svensk utrikespolitik har under lång tid arbetat med konfliktlösning, fred- och
nedrustning och konkreta förslag inom kärnvapenområdet, inte minst under
Karins Söders tid som utrikesminister.
Det finns ingen lag som direkt förbjuder kärnvapen på svenskt territorium, något
som Finland och Nya Zeeland har.

Kärnvapenfria zoner är en åtgärd för att minska kärnvapenmakternas tillträde till
ett eller flera länders territorium. De åtta zoner som redan finns i världen
omfattar hälften av jordens landområden och utgör 99 procent av allt land på
södra halvklotet och 74 procent av allt land utanför kärnvapenmakterna. En
kärnvapenfri zon här i Norden är ett medel att öka vår säkerhet. Det skärpta
läget i Östersjön ger en kärnvapenfri zon i Norden ny aktualitet.
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Hösten 2010 presenterade Johan Linnander och Annie Lööf en motion (U219) i
frågan i riksdagen. Utrikesutskottets majoritet sa att ”massförstörelsevapen är
ett av de största hoten mot internationell fred och säkerhet” och fann motionens
syfte ”lovvärt”. Majoriteten avslog den dock med hänvisning till att en
kärnvapenfri zon i Norden ”erbjuder endast en regional lösning på ett problem
som är globalt till sin natur,” En märklig motivering när målet, en kärnvapenfri
värld, används som ett argument mot en zon.
Den ökade militära spänningen i Östersjöområdet gör frågan åter aktuell.
Sverige bör därför ånyo ta upp frågan i försvarsberedningen och i en första
dialog med Finland. Centern bör presentera att sådant förslag.

Migrationsfrågorna är i högsta grad något som gemensamt påverkar de nordiska
länderna, inte minst de hårdare id-kontrollerna som påverkat relationerna till
Danmark. Vi måste gemensamt slå vakt om den nordiska öppenheten, asylrätten
och den fria rörligheten även i tider av en förändrad värld.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att Centerstämman beslutar

att Centerpartiet aktivt ska ta initiativ för att stärka det nordiska samarbetet i
riktning mot en Nordisk Union i någon form med ökad samverkan inom
migrations-, ekonomi-, försvars- och säkerhetsområdet
att ett första steg inom försvars- och säkerhetsområdet kan vara att verka för
Norden som en kärnvapenfri zon, i första hand genom kontakter med Finland.

Värmdö den 7 februari 2017

74

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Hans Lindqvist

Distriktsstyrelsens yttrande:
Samarbeten med andra blir allt viktigare. Det handlar om beredskap för insatser, teknisk
utveckling och allt mer avancerade vapensystem. Tillsammans med begränsade resurser gör
det att samarbeten med de andra nordiska länderna, men också EU, behöver utvecklas ännu
mer.
Vi anser att den gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken inom EU behöver
fördjupas, förstärkas och utvecklas. Vi vill också att Sverige verkar för att stärka det nordiska
säkerhets- och försvarssamarbetet. Vidare vill vi att Sverige startar en process för att söka
medlemskap i Nato. I detta arbete bör vi eftersträva ett nära samarbete med Finland, med
målet att båda länderna kan bli medlemmar samtidigt och att tillsammans jobba för en
kärnvapenfri zon.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att anse motionen besvarad.
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
32,

Svensk lag i matupphandling

Tack vare bland annat Centerpartiets målmedvetna arbete presenterade
regeringen tillsammans med allianspartierna i mitten av januari ett antal
livsmedelspolitiska mål. Straxt därefter presenterade regeringen sitt förslag till
livsmedelsstrategi.
”Det övergripande målet för livsmedelsstrategin - som det numer råder bred
politisk enighet om - ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den
totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål
nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i
hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara
mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en
ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska
minska.”
Så långt allting gott. De övergripande målen går helt i linje med det som
Centerpartiet drivit under många år. Dessvärre går det att konstatera att
regeringen än så länge inte visar hur man tänker gå från mål till handling.
Argumenten för att stärka svensk livsmedelsindustri är starka:

- Klimatet: Mat som produceras i Sverige har ofta lägre avtryck på klimatet. Ett
exempel på detta är att vi har god tillgång till vatten, vilket gör att vi inte
behöver konstbevattna i samma utsträckning som i andra länder.

- Hälsan: Antibiotikaresistens är ett av de stora hoten mot mänskligheten i dag.
Livsmedelsproduktionen har här en nyckelroll, där svensk matproduktion kan
visa upp i stort sett lägst användning av antibiotika i världen.

- Djuretik: Sverige har en lagstiftning som innebär att djuren inom köttindustrin
ska leva ett värdigt liv fram till slakt.

En av de viktigaste verktygen för att öka konsumtionen av svenskproducerad
mat är upphandling inom offentlig sektor; mat till skolor, sjukhus och
äldreboenden.
Lagen om offentlig upphandling tillåter inte att vi missgynnar någon producent.
Samtidigt innebär de regler och lagar vi har för företag inom den svenska
livsmedelsindustrin att de ofta missgynnas i upphandlingar. Det vore därför
rimligt att
Jag yrkar därför
Att

Centerpartiet driver på för att få ett regelverk som innebär att den
mat som upphandlas av det offentliga minst ska uppfylla de lagar och
krav som gäller vid produktion av mat i Sverige.
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Anna Lasses
Centerpartiet i Solnas årsmöte BESLUTAR
Att skicka vidare motionen till distriktets årsmöte och partistämman utan eget
ställningstagande.

Distriktsstyrelsens yttrande:
Den här frågan är redan en viktig del av Centerpartiets livsmedelspolitik. Det motionären gör är
att skärpa kraven för det offentliga med ordet minst vilket förstärker kraven för upphandling av
livsmedel i offentlig sektor
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen och sända beslutet till partistämman
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Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
33,

Sverigeförhandlingen

År 2013 tillsattes Stockholmsförhandlingen med uppdrag att processa fram
förslag och förhandling om infrastrukturen i Stockholms län. Det omfattade både
spårutbyggnad och ökad bostadsbyggande med hög samhällsekonomisk nytta.
Detta skulle finansieras genom bland annat medfinansiering och trängselskatter.
När Sverigeförhandlingen tillsattes, så inkluderades Stockholmsförhandlingen i
det arbetet. Sverigeförhandlingen har fått uppdraget att mellan år 2014 till 2017
förhandla om finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och
Göteborg och Malmö samt om åtgärder för att förbättra tillgänglighet och
kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i
storstadsregionerna.

När uppdraget nu går ut 2017 kan vi konstatera att det finns fortfarande mer att
göra för att förstärka transportsystem och infrastrukturen i Stockholmsregionen
och även nationellt. Att det finns en samordning i dessa frågor är viktigt och har
visat sig vara effektivt.

Vid sidan av bostadsuppdraget och kapacitetsförstärkning bör
Sverigeförhandlingen även arbeta med ett tydligare hållbarhetsuppdrag, som till
exempel:
- Knyta ihop regionala kärnor i en region
- Bidra till ett mer hållbart resande och minska klimatutsläppen
- Minska biltrafikandelen

Regeringen bör därför ge Sverigeförhandlingen förnyat uppdrag att fortsätta
arbetet för att nå en sammanhängande infrastruktur .

Därför yrkar vi på:

att

Centerpartiet verkar för att regeringen ger förnyat uppdrag till
Sverigeförhandlingen för att förbättra transportsystem, infrastruktur
och främja bostadsbyggande i Storstadsregionerna och nationellt

att

Centerpartiet verkar för att ge ett tydligare hållbarhetsuppdrag inom
ramen för Sverigeförhandlingens arbete, dvs. knyta ihop regionala
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kärnor i en region, bidra till ett mer hållbart resande och minska
klimatutsläppen samt minska biltrafikandelen

att

motionen skickas vidare till Centerpartiets stämma i Malmö

Michaela Haga, Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län & Ordförande
Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Fredrik Lindstål, Vice ordförande Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Markus Berensson, sekreterare i Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Erik Sarfors, ledamot i Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Banar Sabet, ledamot i Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Johan Järvung, ledamot i Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp

Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionärerna pekar på några viktiga delar för att utveckla infrastrukturen. Även om det är
osäkert om just sverigeförhandlingen ska ha ett fortsatt uppdrag med den här bredden så är
det viktigt att det finns ett sammanhållet arbete för att nå framgång med en hållbar
infrastruktur i fungerande regioner. Det är också viktigt att det som normalt räknas till
statliga åtaganden ska finansieras av staten. I den nya regionstrukturen kan det vara möjligt
att organisera ett sådant sammanhållet arbete. Distriktsstyrelsen ställer sig bakom förslaget
då det är viktigt att frågan aktualiseras på nationell nivå.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman bifaller motionen och sänder svaret vidare till partistämman.

79

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Kultur, fritid stadgar och lagar
34,

Utbildningar

Varje år ordnas av regionen centerpartiets regionenhet kurser t ex ledarskap
steg 2, kommunikation steg 2.
Det är tänkt att kretsarna själva ska ordna steg 1. Det är ofta svårt då det blir
väldigt få deltagare.
Därför yrkar jag på
Att Stockholms läns centerdistrikt ordnar steg 1 ledarskap och steg 1
kommunikation samt andra steg 1 som hänger ihop med regionens kommande
utbildningar
Vallentuna 2017-01-30
Björn Furugren Beselin
Centerpartiet i Vallentuna kommun
Vallentuna Kretstämmans yttrande:
-Att bifalla motionen och sända den till distriktsstämman

Distriktsstyrelsens yttrande:
För att Centerpartiet ska kunna fortsätta växa och vara en stark och relevant kraft i svensk
politik gäller det att vi ständigt jobbar med kompetensutveckling av våra medlemmar och
förtroendevalda. Partiet har ett utbildningsprogram med trestegsutbildningar. Ansvaret för att
genomföra stegettutbildningen ligger på kretsnivå medan regionenheten ansvarar för steg två
och tre. För många kretsar kan det vara svårt att organisera och få tillräckligt med deltagare för
att det ska vara görbart att genomföra en utbildning. Motionen anför att att distriktet ska ordna
utbildningarna och erbjuda distriktets medlemmar att gå dem. Distriktsstyrelsen delar synen på
att det finns en hel del samordningsvinster men vill göra detta tillsammans med kretsarna. Där
kretsar har viljan att ha kretsgemensamma utbildningar kan distriktet tillsammans med
regionenheten vara behjälpliga med att skapa utbildning på kretsarnas bekostnad och ort.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att anse motionen besvarad
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
35,

Bygga ut Arlanda

Bygg ut Arlanda för mer inrikes och utrikes flygtrafik

Sverige är en liten och öppen ekonomi med ett perifert läge som är beroende av
god tillgänglighet och goda förbindelser till omvärlden. Bra flygförbindelser är
centralt för att innovativa företag, huvudkontor och specialiserade industrier ska
vilja etablera sig och stanna kvar här.

För större delen av Sverige så är Arlanda den absolut viktigaste flygplatsen, som
dessutom fungerar som en hubb för nationell och internationell flygtrafik. Idag
håller dock Arlanda på att bli omsprunget av de andra stora flygplatserna i
Norden. Om Sverige ska bibehålla och i framtiden öka sin konkurrenskraft så
behöver Arlanda byggas ut. Den utredning om framtidens flygtrafik som Anders
Sundström ledde kom fram till att ett regeringsbeslut är avgörande om Arlanda
ska kunna byggas med ny kapacitet för fler flygrörelser. Därtill kommer det
nödvändiga investeringar i infrastruktur på, kring och till och från Arlanda. Det
gäller både för spårbunden trafik och vägtrafik. Man bör utreda om det är möjligt
att köpa tillbaka den koncession som företaget A-train har för Arlandabanan fram
till 2040, i syfte att möjliggöra kapacitetsstark kostnadseffektiv kollektivtrafik
även i praktiken.

Med ett utbyggt Arlanda så kan fler direktlinjer startas mellan Sverige och andra
delar av världen, och mer nationell flygtrafik skulle kunna gå via Arlanda. Det
skulle förbättra kommunikationerna inom Sverige och ut mot omvärlden, och är
en förutsättning för att Sverige ska fortsätta ligga i framkant som land.

Bromma flygplats i Stockholm är en liten flygplats som idag spelar en avgörande
roll för inrikesflyget. Tyvärr sätter inflygningszoner, radartorn och flygplatsen i
sig stora begränsningar för bostadsbyggandet i Stockholm, Solna och
Sundbyberg. Med ett utbyggt Arlanda så kan inrikesflyget säkras samtidigt som
bostadsbyggandet i Stockholmsregionen underlättas och Sveriges kopplingar till
omvärlden förbättras. Ett utbyggt Arlanda skulle ge mycket bättre
bytesmöjligheter mellan inrikes- och utrikesflyg och med ett rimligt pris på
Arlandabanan är Arlanda också överlägset Bromma när det gäller tillgänglighet
till och från nästan alla målpunkter i Stockholmsområdet. Det skulle kunna ge
stora miljövinster och vara en hörnsten i bygget av en grön och framtidsinriktad
flygpolitik. En nödvändig förutsättning för att kunna flytta flygtrafiken från
Bromma är att ny infrastruktur på och kring Arlanda är färdigställd för att kunna
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hantera ökad flygtrafik. Med framtidens flyg och utveckling av ny teknik och ny
bränslen så kommer flyget att bullra mindre och släppa ut mindre.
Influensområdenas totala storlek och påverkan på bostadsbyggande runt Arlanda
bör uppdateras och utredas kontinuerligt för att spegla detta.

Centerpartiet borde värna ett tätt och miljövänligt bostadsbyggande, en
välfungerande och långsiktig flygsektor, svensk konkurrenskraft och
kopplingarna till omvärlden. Allt talar för att Arlanda behöver byggas ut och ta
över Brommas funktion.

Därmed yrkar vi

att

Centerpartiet verkar för att skyndsamt få till stånd ett regeringsbeslut som
möjliggör en fjärde rullbana på Arlanda med tillhörande
flygplatsinfrastruktur

att

Centerpartiet verkar för att utreda behovet av samt finansiering av
infrastrukturåtgärder för att långsiktigt säkra flöden av persontrafik och
gods till och från Arlanda

att

Centerpartiet verkar för att Bromma flygplats avvecklas och trafiken flyttas
till Arlanda när nuvarande avtal löper ut 2038

att

Centerpartiet verkar för att Sverige internationellt driver på för en klimatoch miljöanpassning av flyget, samt söker strategier för att stödja
utvecklingen av ett klimat vänligare flyg i Sverige

att

motionen skickas vidare till Centerpartiets stämma i Malmö

Michaela Haga
Distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms län, gruppledare för
Centerpartiet i Österåker kommun
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Karin Ernlund
Gruppledare för Centerpartiet i Stockholms Stad, vice distriktsordförande för
Centerpartiet i Stockholms Stad

Gustav Hemming
Miljö- och regionplaneringslandstingsråd för Centerpartiet i Stockholms läns
landsting, vice distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms Stad

Stefan Bergström
Kommunalråd för Centerpartiet i Sundbyberg Stad, vice gruppledare för
Centerpartiet i Stockholms läns landsting

Magnus Persson
Kommunalråd för Centerpartiet i Solna Stad

Tage Gripenstam
Gruppledare för Centerpartiet i Södertälje kommun, vice distriktsordförande för
Centerpartiet i Stockholms län

Bosse Andersson
Vice ordförande i Stockholms läns landstings beredning för trafikplanering
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionen besvaras av distriktsstyrelsen tillsammans med Motion 36 – Arlanda och Bromma
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla att-satser 1,2, 4 och 5
Att avslå att-sats 3
Att Centerpartiet verkar för att Bromma flygplats tidigast stängs ner när nuvarande
Avtal löper ut 2038 under förutsättning att kapaciteten på Arlanda räcker för att ta över
flygtrafiken från Bromma flygplats
Reservation: Annica Nordgren, Christine Lorne för avslag
Emelie Löthgren deltog inte i beslutet

84

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Trafik, infrastruktur
36,

Arlanda och Bromma

Motion angående den långsiktiga flygtrafiken på Arlanda och Bromma
Den 11 april 2016 presenterade regeringens samordnare av flygplatser och
bostäder i Stockholmsregionen, Anders Sundström, sin rapport Mer flyg och
bostäder. Den 26 januari 2017 presenterade infrastrukturminister Anna
Johansson den länge eftertraktade svenska flygstrategin. I båda fallen uttrycks
det tydligt att och på vilket sätt Arlanda har och kommer ha en central roll för
Stockholms respektive Sveriges fortsatta ekonomiska utveckling. I såväl Anders
Sundströms rapport som Anna Johanssons flygstrategi belyses de två
utmaningar som flygnäringen i Sverige står inför; flygets fortsatta
klimatpåverkan samt Arlandas stundande kapacitetsbrist.
För att möta den kapacitetsbrist som på sikt kommer uppstå på Arlanda,
oberoende Brommas fortsatta existens, menar båda dokumenten att en fjärde
rullbana på Arlanda är ett måste om inte Arlanda ska slå i taket för den
teoretiska rullbanekapaciteten alltför snart och därmed hämma Arlandas fortsatta
utveckling. Luftfartsverket utredde frågan redan under 2007 och kom då fram
med tre alternativ gällande placeringen för en fjärde rullbana, sedan dess har
mycket lite hänt. Dessutom påpekas det i såväl flygstrategin som Anders
Lundströms rapport att det tar uppemot 20 år att förverkliga byggandet av en
fjärde rullbana, från initierandet av förstudie till driftsättningen av rullbanan,
varför arbetet med Arlandas fjärde rullbana bör påbörjas omgående. Dock
påpekas det i Anders Sundströms rapport att om en fjärde rullbana byggs kräver
det en effektivare användning av rullbanorna, så kallad oberoende parallella
operationer. Dessutom kräver det även ytterligare planer på expansion av
terminaler och övrig infrastruktur för att möta de dryga 40 miljoner resenärer
som väntas passera Arlanda runt år 2040, oavsett, men i synnerhet, om Bromma
stängs.
Flygets utsläpp av koldioxid är nog den svåraste utmaningen att lösa inom
transportsektorn. Å ena sidan finns en allt större efterfrågan på flygresor, globalt
spås flygtrafiken ha fördubblats inom 15 år. Å andra sidan står flyget idag för 2
% av dagens koldioxidutsläpp globalt samt 5 % nationellt. Dessutom kommer
inte den teknikutveckling och energieffektivisering vi nu ser inom flyget att på
sikt kunna kompensera för ett ökat flygande. Det enda sättet att minska flygets
koldioxidutsläpp utan att hämma utvecklingstakten vi idag ser är att flyget börjar
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förlita sig mer till biodrivmedel. Att inte biodrivmedel är lika utbrett inom flyget
som på bilsidan beror i huvudsak på priset. Beräkningar visar att priset för
biodrivmedel varierar mellan fyra och nio gånger så mycket som för fossila
drivmedel varför investeringarna i biodrivmedel är låga vilket i sin tur gör
utbudet lågt; det är helt enkelt inte lönsamt. Dessutom finns det idag inga
nationella styrmedel eller politiska incitament för att driva på utvecklingen,
produktionen och introduktionen av biodrivmedel på den svenska marknaden.
Mycket måste göras för att dels öka utbudet och stärka efterfrågan på
biodrivmedel, här kan Norge tjäna som bra exempel. Där får flygbolag som angör
en norsk flygplats en 25 % rabatterad landningsavgift om de blandar in
åtminstone 25 % förnybart i flygbränslet. Från 2018 är det även tänkt att
flygbränslet ska innehålla en obligatorisk kvot förnybart. Oavsett om det
förnybara inom flyget subventioneras eller görs på ett liknande sätt som i Norge,
så krävs ett tydligt ledarskap och en tydlig vilja redan idag.

Därmed yrkar vi
att

Centerpartiet verkar för att arbetet med en fjärde rullbana på Arlanda
flygplats påbörjas omgående

att

Centerpartiet verkar för att Arlanda flygplats på sikt byggs ut mer
än nuvarande planer för att säkerställa flygets viktiga del i att hålla
ihop Sverige

att

Centerpartiet verkar för att Bromma flygplats tidigast stängs ner när
nuvarande avtal löper ut 2038 under förutsättning att kapaciteten
på Arlanda räcker för att ta över flygtrafiken från Bromma flygplats

att

Centerpartiet verkar för att det på nationell nivå snarast tas fram
tydliga mål, tydliga riktlinjer och tydliga styrmedel för hur
biodrivmedel inom flyget ska stärkas, exempelvis genom att införa
kvotplikter och differentierade start- respektive landningsavgifter

att

Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma i Malmö

Regionala trafikgruppen i Stockholms Stad och Län
Via
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Oscar Berggren
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Två olika motioner lyfter strategiska flygfrågor i Stockholmsregionen med den gemensamma inriktningen att
nationella beslut måste fattas omgående om att bygga ut Arlanda flygplats för att flygplatsen ska klara konkurrensen
med andra nordeuropeiska flygplatser och säkra Sveriges internationella konkurrens- och attraktionskraft i ett globalt
perspektiv. Motionerna understryker att Arlanda på sikt bör byggas ut mer än nuvarande planer. Motionerna förordar
att Bromma flygplats ska finnas kvar till dess Arlanda byggts ut, medan motion 35 förordar att Bromma flygplats ska
avvecklas 2038 när nuvarande avtal löper ut. Motionerna lyfter båda behovet av att insatser för att stärka flygets
utveckling måste kombineras med nationella och internationella strategier för att minska flygets klimatpåverkan.
Distriktsstyrelsen anser att Arlandas betydelse för utvecklingskraften i större delen av Sverige knappast kan
underskattas. Sverige är ett befolkningsmässigt litet, perifert beläget land med ovanligt stort beroende av handel och
utbyte med omvärlden. Både basindustri och klustren av tillväxtföretag inom ICT, life-science och kultur är beroende
av goda direktförbindelser för att kunna göra affärer och attrahera personal. Detsamma gäller forskningsmiljöer och
universitet och naturligtvis Sveriges snabbväxande besöksnäring. Sverige har en växande internationell befolkning
som dels har sociala behov av resor, men som också utgör en potential till kraftigt utvecklat ekonomiskt utbyte med
växande ekonomier. Även för Sveriges allmänna attraktionskraft är känslan av närhet till övriga världen en central
komponent. Utan konkurrenskraftiga flygförbindelser riskerar vi över tid att se en flytt av huvudkontor, snabbväxande
företag, talanger och välstånd. Bromma flygplats fyller idag en viktig funktion för inrikesflyget. Det är dock en flygplats
som trots sin avståndsmässiga närhet till regionkärnan är svårtillgänglig, samtidigt som dess centrala läge är starkt
hämmande för bostadsbyggande och värdeskapande i stora delar av storstadsregionens bästa lägen och som bidrar
till stora trängselproblem. Avståndet mellan Bromma och Arlanda är försvårande för effektiva byten och leder både till
tidsförluster och onödig trafik på överlastade vägar. En samlokalisering av de båda flygplatsernas trafik skulle för de
allra flesta delarna av Sverige ge en bättre tillgänglighet och effektivare byten. Distriktsstyrelsen anser att beslut om
utbyggnaden av Arlanda avseende en fjärde och kanske även en femte landningsbana bör fattas snarast och
tillståndet för Bromma flygplats inte bör förlängas efter 2038. Då bör istället Brommas flygtrafik flyttas till Arlanda.
Senast 2038 och helst tidigare bör koncessionen för Arlanda Express friköpas så att både inrikes- och utrikesresenärer
får en snabb och prismässigt rimlig tillgång till Stockholms city, Uppsala och andra viktiga målpunkter i StockholmMälardalsregionen. Det behöver också förberedas för tillräcklig miljövänlig transportkapacitet av växande volymer
personer och gods till och från Arlanda. Flygets nackdel är dess miljö- och klimatpåverkan. Upprustning och
modernisering av järnvägsförbindelserna kan på sikt minska behovet av inrikesflyg, men på längre avstånd är det svårt
att se alternativ till en fortsatt tillväxt av flyget. Effektivare motorer och fler direktförbindelser har minskat och kan
fortsatt minska bränsleåtgången per passagerarkilometer, men det är sannolikt att de ökande resebehoven i en
alltmer globaliserad värld kommer att äta upp den effektiviseringen med råge. Insatser för mer klimat- och 79
miljöeffektiva drivmedel är därför angelägna och det kräver sannolikt både nationella insatser och internationella
överenskommelser.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Att bifalla motionen i sin helhet

Reservation: Annica Nordgren, Christine Lorne för avslag
Emelie Löthgren deltog inte i beslutet
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
37,

Cykel och elcykelparkering

Anlägg attraktiva och säkra cykel- och elcykelparkeringar vid länets
spårstationer
När Stockholms läns regionala cykelplan arbetades fram under perioden 2010–
2013 sattes målet att 20 % av länets resor ska ske med cykel år 2030, till
skillnad från dagens ca 5 %.
Denna ökning ska bl.a. ske genom en utbyggnad av regionala cykelstråk som
underlättar cykelpendling över längre distanser, men en stor potentiell finns även
i kombinationsresande cykel-kollektivtrafik. Enligt siffror från Stockholms läns
landstings tillväxt- och regionplaneförvaltning (TRF) bor hela 86 % av länets
invånare inom tre kilometer från en spårstation. Tre kilometer är en distans där
många tycker att cykeln är ett lämpligt och snabbt färdmedel.
Det finns därmed en enorm potential att med lätthet nå den regionala
cykelplanens mål år 2030 om möjligheterna till kombinationsresande förbättras.
Detta kräver emellertid att det byggs attraktiva och säkra cykelparkeringar vid
länets spårstationer (där cyklister för en låg kostnad kan låsa in sin cykel på ett
torrt och säkerts ställe och även kan ladda sina elcyklar) i stor skala, vilket i sin
tur kräver ett formaliserat samarbete mellan Stockholms läns trafikförvaltning
och de kommuner och privata aktörer som oftast äger marken dikt an
stationsbyggnaden.
Centerpartiet borde värna att en sådan kraftsamling sker och att Stockholms läns
landsting och länets kommuner går samman för att genomföra en omfattande
utbyggnad av attraktiva och säkra cykel- och elcykelparkeringar vid länets
spårstationer.

Därmed yrkar vi

att

Centerpartiet verkar för att skyndsamt få till stånd ett samarbete mellan
Stockholms läns landsting och länets kommuner i syfte att komma överens
om en kraftig utbyggnad av stationsnära cykel- och elcykelparkeringar

att

Centerpartiet verkar för att utreda behovet av hur finansieringen kan delas
mellan Stockholms läns landsting, kommunala markägare och privata
intressenter

Michaela Haga, Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län & Ordförande i
C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
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Fredrik Lindstål, Vice ordförande C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Markus Berensson, sekreterare i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Erik Sarfors, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Banar Sabet, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Johan Järvung, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Distriktsstyrelsens yttrande:
Att cykla är både hälsosamt för den enskilda individen och bra för vårt klimat.
Antalet cyklister och även prestandan på cyklar ökar behovet av fler säkra
cykelparkeringar. Det behövs också fler servicestationer där det både ges möjlighet till att
ladda sin elcykel och kunna fylla på övrig service.
Ska vi nå våra uppsatta mål och underlätta för cyklister behöver vi bygga ut
infrastrukturen både med fler regionala cykelvägar, cykelstrador och möjlighet till att
kunna välja att delvis cykla och samtidigt veta att det är möjligt att på ett säkert sätt
kunna parkera sin cykel och fortsätta med kollektiva färdmedel. Att skapa flera säkra och
väderskyddade cykelparkeringar vid våra kollektivtrafiknoder är en prioriterad fråga.

Det pågår för närvarande många olika projekt från enskilda fastighetsägare med sk
cykelparkeringshus där det också finns servicestationer. Centerpartiet vill bejaka dessa
initiativ.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut är att
bifalla motionen i sin helhet

90

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Trafik, infrastruktur
38,

Förmånscykel

Förmånscykel för medarbetare i offentlig verksamhet
Vi vet att klimatpåverkan är en ödesfråga för framtiden.
För att möjliggöra mer miljöbra och hälsofrämjande insatser utanför arbetstid
föreslås att Centerpartiet regionalt och nationellt verkar för att anställda i
offentlig verksamhet erbjuds förmånscykel genom sin anställning. Det främjar
både hälsa och miljö är positivt.
Ett paket med förmånscykel ska innefatta garantiservice, vinterdäck och valfrihet
finnas att välja el- eller vanlig cykel. Nacka kommun har genomfört förmånscykel
som referens: https://www.lanhempc.se/nacka/dokument/64301_broschyr.pdf.

Jag föreslår:
att Centerpartiet regionalt och nationellt verkar för att anställda i offentlig
verksamhet erbjuds förmånscykel genom sin anställning vilket främjar hälsa och
miljö positivt.

Ann-Christin L Frickner, Gruppledare Centerpartiet

Distriktsstyrelsens yttrande:
Centerpartiet är det parti som i Stockholmsregionen driver frågan om bättre möjligheter
att välja cykeln. Vi vill öka cyklingens andel av det totala resandet, bland annat eftersom
det innebär en minskad miljöpåverkan och ett bättre hushållande med begränsade ytor.
Att även i rollen som arbetsgivare verka för att det blir enklare för anställda att välja
cykeln ligger enligt distriktsstyrelsen helt i denna riktning. Det kan handla om
förmånscykel som motionären tar upp, eller det kan handla om bra
parkeringsmöjligheter och tillgång till tjänstecyklar.
Att erbjuda förmånscykel sätter fokus på cykeln som alternativ till andra färdmedel, och
bör med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna försöka ske i ökad utsträckning.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen

91

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Trafik, infrastruktur
39,

Grünpfeil

Grünpfeil för cykel
Centerpartiet har, bland annat genom fd borgarrådet Per Ankersjö, varit en av
flera pådrivande parter i debatten om cyklisters möjlighet att svänga höger mot
rött. Idag är det inte tillåtet i Sverige, och för varje enskild plats där man vill
möjliggöra det, krävs antingen att man leder cykelbanan förbi trafikljuset, eller
sätter upp en särskild cykelsignal. Det första är inte alltid möjligt av
utrymmesskäl och det andra är en dyr lösning. Att generellt tillåta högersväng
mot rött för cyklister i exempelvis trafikförordningen är i mina ögon heller inte
lämpligt, då det i vissa korsningar vore direkt olämpligt av säkerhetsskäl.
I Tyskland finns, även för motorfordonstrafik, ett system som kallas "grünpfeil"
(grönpil). Det är en fast monterad plåtskylt med en grön pil vid vissa trafikljus,
som har innebörden att man trots rött ljus får svänga i pilens riktning så länge
stopplikt och försiktighet iakttas.
Vi anser att en variation på ovan nämnda system på ett effektivt sätt skulle
kunna införas i Sverige för cykeltrafik. En plåtskylt med ett cykelpiktogram och
en pil är betydligt billigare lösning än att montera nya cykeltrafikljus i alla
trafikkorsningar.
Illustrationer
1. Grünpfeil i Tyskland

2. Illustration, grünpfeil för cykel i
Sverige

(CC BY-SA 3.0, Wikimedia - Abenteurer Morane)

Vi yrkar härmed på
att
Centerpartiet ställer sig bakom ett införande av systemet "grünpfeil"
för att tillåta högersväng mot rött för cyklister.
2017-02-07
Magnus Persson, Solna
Henrik Juhlin, Huddinge
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Centerpartiet i Solnas årsmöte BESLUTAR
Att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktets årsmöte och
partistämman.
Distriktsstyrelsens yttrande:
Framkomlighet och säkerhet är viktiga frågor när det gäller cyklisterna som är en av de
oskyddade trafikanterna. Motionären beskriver ett förslag som skulle kunna förbättra
både framkomlighet och säkerhet vid specifika situationer.
”Att cyklister får svänga höger vid röd signal, om tilläggstavla anger att signalen inte
gäller för cyklister” har även betänkande från cykelutredningen 2012 som Kent Johansson
(C) varit särskild utredare för föreslagit.

Att ändra trafikregler för cykeltrafik och särskilt denna regel som har införts i andra
länder ser distriktsstyrelsen som något positivt. Små förändringar som gör det enklare,
snabbare och säkrare kan resultera i att fler cyklar och det kan också rädda människoliv.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen
Att skicka motionen till partistämman
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
40,

Regionala cykelstråk

Lägga i en växel för regionala cykelstråk och nationella cykelleder

Vid byggande av cykelvägar - både nationella cykelleder samt av Trafikverket
utpekade regionala cykelstråk - så finns det utmaningar att hantera vad gäller
markåtkomst. Vi är ett parti som värnar äganderätten men vi bör arbeta för att
nyttjanderätt skapas för anläggande av cykelvägar då expropriering inte är
möjligt såsom för allmän väg och järnväg.

Cykeln måste börja ses som ett fordon som kan transportera människor till och
från arbetet, fritid och sociala möten. Vi måste tänka transport och miljö i första
hand för att höja statusen för detta färdmedel. Det måste gå att göra vägplan
utanför Trafikverkets vägområde vilket inte är fallet idag.

I Sverige var Kattegattleden på 37 mil först ut som nationell cykelled från
Göteborg i norr till Helsingborg i söder. Detta blev möjligt genom samverkan
Trafikverket, kommuner och två regioner. Därefter invigdes den andra nationella
cykelleden, Sydostleden på 27 mil från Växjö till Simrishamn. Dessa leder stärker
besöksnäringen i regionen, främjar näringslivet och stärker
rekreationsmöjligheterna. Nu måste även Stockholmsregionen följa efter
Cykeln måste börja ses som ett fordon som kan transportera människor till och
från arbetet, fritid och sociala möten. Vi måste tänka transport och miljö i första
hand för att höja statusen för detta färdmedel. Det måste gå att göra vägplan
utanför Trafikverkets vägområde vilket inte är fallet idag.

I Sverige var Kattegattleden på 37 mil först ut som nationell cykelled från
Göteborg i norr till Helsingborg i söder. Detta blev möjligt genom samverkan
Trafikverket, kommuner och två regioner. Därefter invigdes den andra nationella
cykelleden, Sydostleden på 27 mil från Växjö till Simrishamn. Dessa leder stärker
besöksnäringen i regionen, främjar näringslivet och stärker
rekreationsmöjligheterna. Nu måste även Stockholmsregionen följa efter.

Därmed yrkar vi

att

Cykel skall kategoriseras som eget fordonsslag
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att

Trafikverket får i uppdrag att anlägga cykelvägar utanför sitt eget
vägområde

att

Arbeta för att ändra anläggningslagen för att lättare möjliggöra för
markåtkomst vid anläggandet av regionala cykelstråk och nationella
cykelleder.

att

Trafikverket får i uppdrag att öka takten för byggande av cykelvägar
som är bättre anpassade till elcyklar samt de regionala stråken.

att

Trafikverket, tillsammans med kommuner, Stockholms läns landsting
och länsstyrelse identifierar och påbörjar ett projekt för att anlägga
en nationell cykelled i Stockholmsregionen.

att

Avsätta medel i den nationella infrastrukturplanen för att anlägga en
nationell cykelled i Stockholmsregionen.

Michaela Haga, Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län & Ordförande i
C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Fredrik Lindstål, Vice ordförande C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Markus Berensson, sekreterare i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Erik Sarfors, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Banar Sabet, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Johan Järvung, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp Järvung,
ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionärerna föreslår en rad politiska insatser för att öka cyklandet i Stockholm län. Ett ökat
cyklande skulle med stor sannolikhet leda till en öka mobilitet i hela länet, då belastningen
på vägar, infarter och kollektivtrafik skulle minska. Cykling ger också motion, oavsett om
det sker med konventionell cykel eller elcykel, vilket stärker folkhälsan i länet.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
att bifalla samtliga attsatser i motionen.
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
52,

Öka cyklingen i Stockholmsregionen

Ökad cykling kommer att vara nödvändigt för att klara av både klimatmål,
luftkvalitetsmål och framförallt den trängsel som blir när Stockholms region
växer i full fart. Men ska en ökad cykling kunna bidra till lösning så måste våra
invånare kunna lite på att det går att cykla året om på hela sträckan. Att det
finns ställen att parkera sin cykel på och att cykeln står kvar orörd när man ska
hämta den.
För att lösa detta måste vi tillsammans jobba över kommungränserna för att
säkerställa att framförallt regionala cykelstråk är gena och underhållet är lika bra
i varje kommun. För att se hur dagens cyklister rör sig genom staden så kan
man använda sig av till exempel strava.com eller liknande tjänster.
På längre sikt så måste cyklingen hamna mer i fokus, man måste bygga specifikt
för cykel så som broar, dedicerade vägar och bygga in regionala cykelstråk i
cykeltunnlar så att man kan cykla utan snö, grus och blåst året om.
Fullfölja den regionala cykelplanen
Det finns en regional cykelplan för Stockholms län som antogs i januari 2014.
Den är ett samarbete mellan Trafikverket Region Stockholm, Tillväxt, miljö och
regionplanering och Landstingets trafikförvaltning (SLL) samt Länsstyrelsen i
Stockholms län. Det viktigaste vi kan göra för cykling i Stockholms regionen är
att driva på att denna plan efterlevs. Detta gäller både utbyggnad, upprustning
och drift/underhåll av de regionala stråken. Dessa stråk utgör grunden för ett
regionalt cykelsystem och därmed ett regionalt cyklande, Om man tittar i
cykelbokslutet för 2015 (som planen innehåller att man tar fram), så är det bara
några få procent som uppfyller standarden för regionala stråk. Så i våra
kommuner och i samarbetet med trafikverket så måste vi öka på takten för att
uppfylla planen.
För att göra de regionala cykelstråken mer attraktiva så borde de mest utsatta
stråken också vindskyddas.
Året runt cykling
Hälften av kommunerna sa 2015 att de uppfyller planens riktlinjer för drift och
underhåll. Det råder dock mycket osäkerhet om vilka riktlinjerna är och ibland
vet inte kommunerna om de uppfyller dem eller inte. Dessutom så kan det vara
väldigt skiftande underhåll på olika sträckor. Vissa kommuner har tecknat avtal
som inte lever upp till planen och andra har inte ekonomin till att följa planen.
Hur man än vrider och vänder på detta, så finns det mycket att göra på detta
område, och enligt alla rapportera jag har sett så är det mycket sämre än vad
enkäterna till bokslutet visar.
Om man cyklar från en kranskommun och i mot Stockholm city så märker man
tydligt av hur skiftande det kan vara, där det kan vara sopsaltat, plogat, oplogat,
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sandat, rent om vartannat enligt rapporter från cyklister. Man ser också spår av
samma problem i bokslutet, där det är luckor i underhållet här och där.
Ett förslag på för att komma till rätta med detta är att lägga över ansvaret på
SLL när det gäller drift och underhåll av regionala stråk. Då skulle det vara en
huvudman som är helt ansvarig. Det skulle göra att problemet med att brister
vid kommunen gränserna försvinner, det är ett ställe att klaga hos om det inte
fungerar och entreprenörer skulle kunna ha rätt arbetsledning och skickliga
förare som blir experter på underhåll av just regionala cykelstråk.
Vidare så är det viktigt att komma igång med sopsaltning på alla regionala stråk.
Sopsaltning minskar halkrisken med upp mot 40% och dessutom hålls grus och
skräp borta från cykelvägen som också är en vanlig orsak till olyckor.
Grus måste sopas bort fort och det går inte att vänta till slutet av maj med att
göra detta, utan måste påbörjas mycket tidigare och på regionala stråk och
huvudstråk så måste det ske även under vintern när det blivit barmark.
Till sist så får inte cykelvägar användas som ett ställe att lägga snö under
vintern, detta gör att cyklister måste ut i bilvägen i onödan.
Parkering på cykelväg
Ett stort problem för cyklister är att cykelvägar används som parkeringar av
bilister, budbilar, byggfirmor (både bilar och material). Tyvärr är nog ända sättet
att komma till rätta med detta problem att börja bötfälla fler bilister och för att
göra detta effektiv så skulle man kunna låta användare direkt rapportera
felparkerade bilar i cykelbanor till p-vakter (i England finns en sådan tjänst där
den som rapporterar felparkeringen till och med får betala för det). Det går också
att markera cykelbanan i annan färg så det är tydligare för alla att det är en
cykelbana, det går också att bygga tydliga kanter mellan väg och cykelväg, så
det är svårare att ta sig in på cykelbanan.
Vägvisning
Cykelplanen säger att samtliga regionala cykelstråk bör vara vägvisade, oavsett
kommun eller väghållare. Cykelbokslutet tar dock inte upp alls om detta fullföljs
eller inte. Det är dessutom inte bara regionala stråken som behöver tydlig
skyltning. För att nya cyklister ska får det lättare att hitta så måste detta
förbättras. Det kan också används som en typ av marknadsföring för att få fler
att börja cykla. Det behövs också mer kompetens bland personalen som sätter
upp skyltarna, eftersom det ofta blir fel på grund av bristande kompetens.
Vägarbeten och byggarbetsplatser
Den regionala cykelplanen är svag när det gäller vägarbeten och detta måste
regionen bli tuffare på. För att klara av detta så krävs att personalen som
handlägger TA-planer får rätt utbildning och att de förstår hur deras beslut
påverkar cykling. Detsamma gäller för entreprenörer som utför arbetet och de
måste finnas tydliga riktlinjer om hur omledning av cykling ska gå till. Detsamma
gäller när entreprenörer behöver ställa material, byggbodar och liknade på väg.
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Eftersom både tjänstemän och entreprenörer saknar utbildning och tydliga
riktlinjer så tas många felaktiga beslut. I ett sista läge så måste riktlinjer för vite
finnas om entreprenörer missköter sig och en plan för att ändra ett eventuellt
felaktigt beslut. Framförallt måste vite utfärdads om TA-plan saknas!
Regional felanmälan
Felanmälan kan vara väldigt svårt, eftersom man måste veta vilken som äger
cykelvägen, parkeringen eller lampan. För att lösa detta så måste en app eller
liknade tjänst skapas för regional felanmälan med tydlig återkoppling. Så att
brukaren lätt kan göra en felanmälan på till exempel en trasig lampa och sedan
är det upp till tjänstemännen att skicka vidare felanmälan till rätt instans. Sedan
måste en återkoppling komma tillbaka till användaren på vilken kommun/företag
som felanmälan är skickad vidare till och sedan en återkoppling på när felet är
åtgärdat.
Övrigt
Grindar som hindrar bilar från att åka in på cykelvägar hindrar cyklister minst
lika mycket och dessa måste fasas ut. En annan lösning som inte hindrar
cyklister men hindrar bilar är böjbara pollare och dessa borde börja används
istället.
Det är viktigt att nya cykelställ som köps in är av typen där man kan låsa fast
cykeln i ramen. Cykelställ som man bara kan låsa fast framhjulet i måste fasas
ut.
Vid nybyggen så bör cykelparkering vara en lika naturlig del som bilparkering.
Målet bör vara väderskyddade säkra cykelställ och gärna med tillgång till luft.
På samma sätt som man kan få tillstånd för att ställa upp en foodtruck i staden
så borde man kunna få tillstånd att ställa upp en mobil serviceverkstad för cyklar
till exempel vid tågstationer.
För att lösa platsbrist i gaturummet så bör man se över om flera gator går att
enkelrikta, till exempel så kan man enkelrikta villagator för att kunna bygga
breda cykel och gångvägar istället för smala trottoarer.

Därmed yrkar vi att Centerpartiet verkar för följande förslag:

att

prioriteringar görs av SLL för att kunna genomföra den regionala
cykelplanen

att

få Trafikverket att prioritera sina åtaganden i den regionala
cykelplanen
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att

utreda om det är möjligt att sätta upp vindskydd på de mest utsatta
regional stråken

att

alla regionala cykelstråk ska underhållas av SLL

att

säkerställa att entreprenörer som underhåller regionala cykelstråk
har rätt kompetens för jobbet

att

sopsaltning ska vara standard på alla regionala cykelstråk och viktiga
huvudstråk

att

grus sopas upp när det blivit barmark på viktiga stråk som inte
sopsaltas

att

cykelvägar inte får användas som en lösning vid snöröjning

att

fler parkeringsvakter ska punktmarkera viktiga cykelstråk

att

utreda om det går att göra en rapportfunktion där cyklister direkt kan
rapportera felparkerade bilar till parkeringsvakter

att

utreda vad det skulle kosta att asfaltera cykelvägar i en annan färg

att

cykelbokslutet ska innehålla status för skyltning

att

skyltning ska ske korrekt och av kompetent personal

att

tydliga riktlinjer på regionnivå skaps för hur en TA-plan ska se ut för
att medföra säker omledning och markering för cyklister

att

tjänstemän och entreprenörer ska få utbildning hur man upprättar
korrekta TA-planer

att

viten ska skrivas ut om vägarbeten utanför utan TA-plan eller om
jobben bryter mot TA-planen

att

en tjänst för regional felanmälan skapas

att

böjbara pollare ska börja används istället för grindar för att hindra
bilar från att köra in cykel/gångvägar

att

nya cykelställ som köps in ska vara av typen som man kan låsa fast
cykeln i ramen

att

säkra väderskyddad cykelparkering ska vara en naturlig del vid
nybyggen

att

man ska kunna söka tillstånd för mobila cykelverkstäder

att

jobba för att utöka cyklister och gångares utrymme i gaturummet, till
exempel genom fler enkelriktade gator
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Regionala trafikgruppen i Stockholms Stad och Län
Via
Henrik Juhlin

Distriktsstyrelsens yttrande:
Att får fler personer att gå över från bil till cykel är gynnar hela samhället, distriktsstyrelsen
ser därför mycket positivt på denna motion och tycker att det är bra att Centerpartiet kan
ytterligare ta ett mer regionsövergripande ta kring dessa frågor.

Distriktsstyrelsen förslag till beslut:
Att bifalla motionen i sin helhet
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
42,

Differentierad SL taxa

Den som åker kollektivtrafik i rusningstid i Stockholm vet vad trängsel
vill säga. Överfulla tunnelbanevagnar, fulla perronger och bussar som
åker förbi hållplatser för att fler passagerare inte får plats.
Att om möjligt få över en del av persontrafiken från rusningstid till
tidpunkter på dagen då det är lågtrafik skulle underlätta
trafiksituationen till en del och leda till ett bättre utnyttjande av vår
kollektivtrafik över dygnet.
Därmed yrkar vi
att

Utreda möjligheten till att ha differentierad SL-taxa över
dygnet.

att

Utreda att ha gratis SL-taxa för pensionärer vid lågtrafik.

Regionala trafikgruppen i Stockholms Stad och Län
Via Susanne Wicklund
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Regionala trafikgruppen i Stockholms stad och län tar upp en viktig fråga som skulle kunna
hjälpa att styra resenärernas resande men också göra det billigare för pensionärer att resa
utanför högtrafik.
I Stockholms läns landsting på uppdrag av trafiknämnden bedriver trafikförvaltningen under år
2015 och 2016 en utredning (TN 2015-0378) om framtiden för landstingets allmänna
kollektivtrafik inom områdena priser, taxesystem och biljett- och betalsystem. Där
utredningens mål är att resenärerna ska uppleva att det är enkelt att resa kollektivt, fler ska
välja att resa kollektivt samt en ekonomi i balans.
Då utredning redan har påbörjats så anser distriktsstyrelsen att motionärerna har fått sin
första att-sats tillgodosedd.
Däremot omfattas inte utredningen att utreda möjlighet att låta en resenärsgrupp som
pensionärer åka gratis vid lågtrafik. Distriktsstyrelsen ställer sig positiv att utreda detta och
därför skicka motionen till Centerpartiet i Stockholms läns landsting.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att anse att-sats 1 besvarad
Att bifalla att-sats 2 och skicka den vidare till Centerpartiet i Stockholms läns landsting
Reservation: För avslag på att-sats 2 Johan Krogh, Christine Lorne
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
43,

Digital transportplattform

Motion om att skapa en digital transportplattform för att minska
trängseln i Stockholmsregionen

Trafiksystemet i Stockholmsregionen är en helhet där alla transportmedel (bil,
kollektivtrafik, cykel och gång) påverkar varandra, men där dessa trafikslag
planeras och styrs av olika aktörer på olika nivåer utan en samlande helhetssyn.
Genom ny digital teknik finns möjligheten att integrera alla dessa transportslag
och styrmedel för att kunna planera dem gemensamt i syfte att öka
framkomligheten och minska trängseln i Stockholmsregionen.
Genom att samla trafikinformation om alla trafikslag i en digital
transportplattform skulle stora ekonomiska, miljö- och trivselmässiga fördelar
kunna vinnas i Stockholmstrafiken. Nuvarande regelverk och ansvarsfördelning
är emellertid inte tillrättalagda för en ökad samordning. Genom att minska dessa
hinder öppnas möjligheter för stora, långsiktiga och genomgripande
förbättringar.

Vid sidan om trafikinformation bör även drift och en koordination av styrmedel
såsom trängselskatter, parkeringsavgifter, kollektivtrafiktaxa och
hastighetsbegränsningar samlas på ett och samma ställe så att
Stockholmsregionen, för första gången i historien, kan planera sitt trafiksystem
som just ett system.

Detta har tidigare varit en utopi men går nu att göra genom den ökade tillgången
på realtidsinformation från resenärer. Detta kan minska trängseln för alla
resenärer, minska investeringsutgifterna för Trafikverket, Stockholms läns
landsting och länets kommuner genom ett effektivare utnyttjande av befintlig
infrastruktur och minska klimatutsläppen inom transportsektorn.
Därmed yrkar vi
att

Centerpartiet verkar för att Trafikverket, Stockholms läns landsting
och länets kommuner bildar en gemensam
trafikstyrningsorganisation (exempelvis genom att använda sig av
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det existerande Trafikanalys) där trafikplanering, drift och styrmedel
samordnas

att

denna gemensamma trafikstyrningsorganisation får i uppdrag att
utveckla en digital transportplattform som samlar realtidsinformation
från resenärer som reser med samtliga transportslag

att

motionen skickas vidare till Centerpartiets stämma i Malmö

Michaela Haga, Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län & Ordförande i
C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Fredrik Lindstål, Vice ordförande C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Markus Berensson, sekreterare i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Erik Sarfors, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Banar Sabet, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Johan Järvung, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp

Distriktsstyrelsens yttrande:
Vi bygger som aldrig förr i Stockholmsregionen. I och med Sverigeförhandlingar och
Stockholmsförhandlingen har regionen förbundit sig att bygga mycket mer.
Detta kräver att infrastrukturen harmoniseras med detta. Vi måste säkerställa att det är
möjligt att gå, cykla och åka kollektivt samt att bilberoendet minskar. Många olika tekniska
och innovativa lösningar måste bejakas. Ett sådant är det som motionärerna belyser i sin
motion. Vi måste utveckla en gemensam digital plattform för olika transportslag och
styrmedel, gärna också med ett betalningssystem. Stockholmsregionen ska utvecklas till en
"Smart city".

Distriktsstyrelsens förslag till beslut
Att bifalla motionen i sin helhet
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
44,

EPA traktor

1975 förbjöds EPA-traktorn som fordon och ersattes av reglerna för A-traktor.
Under Torbjörn Fälldins regering förändrades A-traktorns regler till de som gäller
idag. Detta efter att dåvarande kommunikationsministern åkte med ungdomar i
A-traktorer och fick se nyttan av dessa.

Reglerna har sedan inte förändrats nämnvärt fram till idag, 40 år senare.
Resultatet ser vi ute på vägarna genom kapade Volvo 740 där man bygger in
någon form av balja, tar bort krockzoner, monterar dubbla växellådor för att inte
spränga motorerna vid höga varv. Dagens höga varvtal ger även höga utsläpp,
då de heller inte är utrustade med någon form av avgasrening. Eftersom reglerna
är så pass gamla, Volvo 144, Amazoner, Saab V4or och en o annan Rekord och
Taunus regerade på stan, så kan inte dessa specialbyggda fordon hänga med i
dagens trafikrytm.
Ungdomarna har fått ta emot mycket negativ kritik för något de själva inte kan
råda över.
Nu är det dags för Centern att göra om reglerna till 2017 års modell, med fordon
anpassade för modern trafik, då behovet speciellt på landsbygden är större än
någonsin.
Mitt förslag är därför att kunna ta en gammal uttjänt familjebil och göra den till
en ”AM”-traktor. Denna skall vara byggd enligt följande föreskrifter;

-

-

Bromsad till 45 km/tim via mjukvaran i databoxen. Detta är en enkel
uppdatering och görs idag på tyngre fordon som är bromsade via
mjukvaran till 90 km/tim.
Lastförskjutningsgaller monteras bakom första sätesraden då fordonet
endast får ta en passagerare + förare.
Bakdörrarna plomberas (alltså ej öppningsbara).
Dragkrok monterad då det fortfarande är en traktor.
Varningstriangel väl synlig baktill.
Vid de fall bilen är en kombi, plomberas även bakluckan för att förhindra
passagerare i lastutrymmet.
AM-traktorn skall besiktigas vartannat år (vilket även A-traktorerna skall
göra)
ABS-funktion, airbag och andra säkerhetsdetaljer skall vara fungerande
och i bruk.
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Idag finns ett flertal företag som bygger A-traktorer. Dessa företag skall
naturligtvis få vara kvar, och ackrediteras för att bygga AM-traktorer, och
uppdatera mjukvara, plombera dörrar samt övrigt enligt ovan.

När ungdomen i fråga är klar med användandet av AM-traktorn kan denne välja
att antingen bygga tillbaks fordonet till en vanlig personbil som denna då är van
vid att köra, samt att fordonet har kvar de ursprungliga krockzonerna och andra
säkerhetsdetaljer.

Alternativt kan ungdomen välja att sälja AM-traktorn vidare till någon annan som
har behov av fordonet.

Idag får en A-traktor framföras från att man är 15 år, om man tagit AM-kort. I
korta drag lär man sig köra moped (moped klass I) som får framföras i 45
km/tim för att sedan sätta sig i en personbil. Att köra moped jämfört med bil är
två helt olika körsätt bland annat hur man placerar sig i sitt körfält och bedömer
trafiken och bromssträckor, speciellt på vintern då moped sällan används.

Mitt förslag är att för att få framföra AM-traktor skall en extra utbildning, utöver
AM-kortet genomgås, i samband med själva AM-kortet. Alltså ett tillägg för just
AM-traktor.
Jag föreslår att Centerpartiets Riksstämma beslutar:
att Centerpartiet ska driva frågan om en ny klassificering av fordon i motionens
anda.
Arne Lithander
Brottby-Kårsta Centeravdelning, Vallentuna

Vallentuna kretsårsstämmas beslut:
att Motionen ska sändas till Centerpartiets Distrikts- och Riksstämma

106

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären tar upp en intressant fråga som ämnar skapa förnyelse inom ett område som
legat i träda under flera decennier. EPA-traktorn är ett fortskaffningsmedel som främst
använts på landsbygden för att transportera ungdomar och för att lära sig hantverket med
att ”meka”. Landsbygden i många av landets kommuner har brist på aktiviteter för ungdom,
fritidsgårdar läggs ner och samlingspunkterna är få och långt bort. Reglementet för EPA
traktorer behöver uppdateras och att ta steget för att bli modernare och skapa möjligheten
till ett mer miljövänligt transportalternativ.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen i sin helhet
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
45,

Reglera automatiseringen av fordon

Utred kopplingen mellan automatiserade fordon, kollektivtrafik &
trafikledning – för mer hållbara urbana miljöer
Automatisering av fordon kommer med stor sannolikhet revolutionera världens
trafik. Utvecklingen går sannolikt mot att privatpersoner inte längre äger sin bil
utan istället använder självstyrande taxis vid behov. Fördelarna med
automatiserande fordon är många och kan innebära flexiblare transporter av
människor och gods i hela Sverige, autonomi för äldre, funktionshindrade och
unga, minskade utsläpp med mer effektiv kärning samt frigörande av mark som
idag används för parkeringsytor.

Speciellt städer och tätare urbana områden har goda förutsättningar att vinna
effektiviseringsfördelar och förbättringar vid införandet av den automatiserade
trafiken, förutsatt att den regleras.

KTHs forskning visar att en oreglerad automatisering av fordonstrafiken kan leda
till ökad trafik, eftersom möjligheten att beställa en bil dit man vill, när man vill
blir för bekvämt att motstå. KTHs forskning visar att en oreglerad automatiserad
trafik sannolikt leder att rusningstrafiken blir tätare – då alla sitter i var sin
automatiserad.

KTHs forskning visar att en reglerad automatiserad trafik, i samarbete med
kollektivtrafiken i så kallade trafikledningssystem, ger mindre trafik, kortare köer
våra och ett bättre trafikflöde.

Exempel på regleringar som kan styra resenärerna är att uppmuntra till
samåkning och att välja kollektivtrafiken för längre sträckor. Detta kan göras
med hjälp av prissättning, erbjudandet av samåkningstjänster mm. På detta vis
kan exempelvis rusningsresenärer i första steget uppmuntras till samåkning i
automatiserade fordon (i t.ex. personbilar eller minibussar) till en trafik-hubb
(tunnelbanestation eller tågstation), för vidare färd mot målet. En reglerad
automatiserad trafik i kombination med effektiva trafikledningssystem kan
avsevärt öka kommunikationen i svenska städer och urbana miljöer.
Därmed yrkar vi
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att

Centerpartiet ska verka för att utreda och genomlysa hur lagar,
regleringar och andra relevanta offentliga instrument kan uppmuntra
framväxten av intelligenta trafiksystem där automatiserade
taxitjänster, kollektivtrafik, trafikledningssystem, logistiklösningar
med mera samverkar på ett effektivt och miljövänligt sätt

att

motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma i Malmö

Regionala trafikgruppen i Stockholms Stad och Län
Via
Dominique Vos

Distriktsstyrelsens yttrande:
Distriktsstyrelsen tackar motionärerna för två välskrivna och relevanta motioner.
Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går fort och varje vecka kan vi läsa om nya
framsteg. En utveckling som vi sett växa fram senaste tiden är självkörande fordon.
Självkörande fordon har en potential att revolutionera trafikarbetet och stadsutvecklingen
om de nyttjas på ett smart och effektivt sätt. Precis som det beskrivs i motionerna finns
det en risk att trafikarbetet ökar om alla individer har varsitt självkörande fordon.
Distriktsstyrelsen delar den bilden och ser behovet av ta fram riktlinjer som underlättar
samnyttjande och delningsekonomi. Exempelvis kan självkörande fordon användas som en
form av anropsstyrd kollektivtrafik som hämtar och lämnar människor medan de kör. Det
gör att bilarna i princip aldrig behöver rulla tomma utan kan användas på ett effektivt sätt.
Vidare är det viktigt att kommuner, regioner/landsting och regeringen samverkar för att
implementeringen av självkörande fordon ska kunna ske på ett smidigt och enkelt sätt.
Distriktsstyrelsen ser fram emot utvecklingen och hoppas att vi i framtiden kan nyttja våra
vägnät på ett betydligt mer effektivt sätt än så som vi gör idag.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionerna i sin helhet.
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
46,

Självkörande bilar

Ta fram riktlinjer och strategier för självkörande fordon
Det pågår just nu en snabb teknikutveckling kring självkörande fordon och det är
dags att Sverige börjar fundera på hur denna utveckling kan utnyttjas som en
stadsutvecklingsresurs. Självkörande fordon har potential att påverka hur
människor rör sig i våra städer i grunden – om potentialen tas tillvara på rätt
sätt.
Forskning från KTH visar att självkörande fordon kan ha drastiskt olika inverkan
på vår trafik och våra städer beroende på hur de nyttjas. Fortsätter vi som idag
med varsin egen bil blir det givetvis väldigt liten skillnad. Har vi ingen egen bil
men åker mestadels själva i varsitt fordon kan det resultera i 24 % mer trafik på
Stockholms vägar och gator då tomma självkörande fordon befinner sig i rörelse
i större utsträckning än dagens bilar eftersom de, förarlöst, kommer att åka kors
och tvärs över regionen för att hämta upp nya passagerare.
Den stora skillnaden kommer när resenärer slutar att äga en egen bil som står
parkerad 96 % av tiden och dessutom samåker med andra i stor utsträckning.
Då kan självkörande fordon resultera i en radikalt minskad trafik, vilket leder till
att vi kan utnyttja de markresurser i form av parkeringsplatser och stora vägar,
som utgör barriärer i stadsväven, till att göra våra städer trevligare att bo och
vistas i.
Genom rätt strategier kan självkörande bilar göra Sveriges städer säkrare,
tystare och trevligare samtidigt som de stärker flexibla mobilitetslösningar och
gör det enklare att förflytta sig för alla.
För att denna vision ska kunna realiseras kräver ”autonom urbanism” att
mobilitet är tillgängligt, smidigt och billigt. Det kräver att vi använder vårt
begränsade gatuutrymme på ett klokare sätt så att vi kan förflytta fler personer i
färre fordon på mindre trafikerade gator. Det innebär att alla fordon i viss
utsträckning blir taxis/kollektivtrafikfordon samt att de inte bör överskrida
hastigheter som gör att självkörande fordon kan samsas om gatuutrymmet med
andra transportslag.
Därmed yrkar vi
att

Centerpartiet verkar för att regeringen, regioner, landsting och kommuner
tar fram riktlinjer och strategier för hur självkörande fordon ska utnyttjas
som en resurs för att minska trafikarbetet samt skapa säkrare och mer
hållbara stadsmiljöer

att

motionen skickas vidare till Centerpartiets stämma i Malmö
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Michaela Haga, Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län & Ordförande i
C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp

Fredrik Lindstål, Vice ordförande C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Markus Berensson, sekreterare i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Erik Sarfors, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Banar Sabet, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Johan Järvung, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Distriktsstyrelsens yttrande:
Distriktsstyrelsen tackar motionärerna för två välskrivna och relevanta motioner.
Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går fort och varje vecka kan vi läsa om nya
framsteg. En utveckling som vi sett växa fram senaste tiden är självkörande fordon.
Självkörande fordon har en potential att revolutionera trafikarbetet och stadsutvecklingen om
de nyttjas på ett smart och effektivt sätt. Precis som det beskrivs i motionerna finns det en risk
att trafikarbetet ökar om alla individer har varsitt självkörande fordon. Distriktsstyrelsen delar
den bilden och ser behovet av ta fram riktlinjer som underlättar samnyttjande och
delningsekonomi. Exempelvis kan självkörande fordon användas som en form av anropsstyrd
kollektivtrafik som hämtar och lämnar människor medan de kör. Det gör att bilarna i princip
aldrig behöver rulla tomma utan kan användas på ett effektivt sätt.
Vidare är det viktigt att kommuner, regioner/landsting och regeringen samverkar för att
implementeringen av självkörande fordon ska kunna ske på ett smidigt och enkelt sätt.
Distriktsstyrelsen ser fram emot utvecklingen och hoppas att vi i framtiden kan nyttja våra
vägnät på ett betydligt mer effektivt sätt än så som vi gör idag.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionerna i sin helhet.
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
47,

Roslagsbanan till Rimbo

Jag önskar att Centerpartiet arbetar för att Roslagsbanan åter byggs upp till
Rimbo för en större samhällsnytta och stora miljövinster i form av mindre utsläpp
från personbilar och bussar.
Då det är ovisst när byggnationen av en ny sträcka av Roslagsbanan till Arlanda
kommer att starta så måste Centerpartiet verka för sträckan Kårsta – Rimbo
istället börjar byggas när de pågående upprustningarna är färdiga.

Kårsta 2017-01-30
Per-Everth Staff

Vallentuna kretsårsmöte:
-Att bifalla motionen och skicka den till distriktsstämman
-Att Centerpartiet verkar för att i ÖP göra ett markreservat för att möjliggöra en
framtida utbyggnad till Rimbo

Distriktsstyrelsens yttrande:
Roslagsbanan är en ryggrad i stora delar av den kollektiva trafiken i den norraostliga delen av
länet. Centerpartiet har i många år drivit frågan om att utveckla den spårbundna
kollektivtrafiken till Rimbo. Distriktsstyrelsen menar dock att det är viktigt att dra Roslagsbanan
hela vägen upp till Arlanda och den nya staden – Airport City Stockholm – som håller på att
byggas i nära anslutning till flygplatsen. År 2030 räknar initiativtagarna (Sigtuna kommun,
Swedavia och Arlandastad Holding) med att 50 000 människor ska arbeta i området. Alla dessa
personer, samt de som reser med flyget, behöver kunna resa klimatsmart och effektivt med den
kollektiva trafiken.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att Centerpartiet verkar för att Roslagsbanan utvecklas till Rimbo och till Arlanda/Airport City
Stockholm.

112

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Trafik, infrastruktur
48,

Spårbil

I Sverige och Stockholms läns kommuner behöver utveckla mer klimatsmart och
tillgänglig kollektivtrafik som möter resandes behov att själva få välja reserutt
utan onödiga stopp från dörr till dörr.
Idag är exempelvis Stockholm stad en av Europas snabbast växande städer och
med det kommer ett ökat behov av tillgänglighet inom personresor och
varutransporter. Om vi ska lyckas bryta trenden att bilen är människors
förstahandsval, behövs kompletterande nya sätt att pendla som innebär att
alternativet också täcker in de sista kilometrarna av resan och med tillgänglighet
dygnet runt. Detsamma gäller i många av Sveriges kommuner, framförallt där
tillväxttakten är hög och många behöver förflytta sig snabbt från punkt A till
punkt B.
Biltrafiken och utsläppen ökar i Sverige och Stockholms län och det är en
prioriterad fråga för Centerpartiet att hitta lösningar för mer tillgänglig
kollektivtrafik. Idag väljer de flesta bilen framför kollektivtrafiken på grund av att
resväg blir längre med kollektiva alternativ och att tillgängligheten inte är
tillräckligt god.
Vi ser att problem med partikelföroreningar från vägar påverkar människors
hälsa starkt samt buller och vi behöver snabbt få ned och neutralisera CO2
utsläpp i luft. Bilköerna som bara växer skapar kaos i en redan ansträngd
situation.
Spårbil som ett klimatsmart kollektivtrafikslag gör det möjligt att välja
kollektivtrafik före bil. Systemet erbjuder anropsstyrd resa där resenären själv
bestämmer sin resväg när de vill och dit de vill, med kortas resealternativ. Enligt
beräkningsmodeller är finansieringsbehovet och driftskostnader lägre än andra
spårbundna alternativ.
Med anledning av ovanstående föreslås Centerpartiet driva att:
Att Spårbilssystem utreds för lämpliga områden och som kopplas till ordinarie
kollektivtrafiksystem.
Att utreda finansieringsförslag som inkluderar både offentlig och privat
investering samt exempelvis EU-medel.

2017.02.03
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Ann-Christin L Frickner
Bosse Andersson
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifall motionen i sin helhet
Att vidarebefordra motionen till Partistämman

Reservation: Johan Krogh för avslag
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
49,

Trafikverkets hållbarhetsuppdrag

Stärk Trafikverkets hållbarhetsuppdrag och rätta till systemfelet kring
fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för planering inom transportsystemet
som innebär att samhällsbyggare ska arbeta utifrån fyra steg för att minska
kostnader och klimatpåverkan:
Steg 1 – Tänk om: Åtgärder som minskar transportefterfrågan, t.ex.
informationsinsatser.
Steg 2 – Optimera: Åtgärder som ger ett effektivare utnyttjande av befintligt
vägnät, t.ex. trängselskatter och kollektivtrafikkörfält.
Steg 3 – Bygg om: Mindre vägförbättringsåtgärder, t.ex. ombyggnader i befintlig
sträckning.
Steg 4 – Bygg nytt – Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder, t.ex. nya
vägsträckningar.
Tanken med denna princip, som är vägledande i Trafikverkets
Framkomlighetsprogram för Stockholmsregionen, är att fokus ska ligga på steg 1
och 2 eftersom de är mest kostnadseffektiva och hållbara. Men i praktiken har
Trafikverket främst möjlighet att arbeta med steg 3 och 4 eftersom myndigheten
t.ex. inte längre har ett uppdrag att arbeta med påverkansfrågor i form av
informationsinsatser eller kan planera utifrån kollektivtrafik då det ligger på en
annan huvudman (Stockholms läns landsting). Om verket ska hålla sig inom sitt
uppdrag blir fokus per automatik Steg 3 och 4-åtgärder.
Därmed yrkar vi

att

Centerpartiet verkar för att förtydliga Trafikverkets hållbarhetsuppdrag så
att myndigheten kan arbeta med påverkansinsatser enligt Steg 1 och
optimeringsåtgärder enligt Steg 2

att

motionen skickas vidare till Centerpartiets stämma i Malmö
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Michaela Haga, Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län & Ordförande i
C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp

Fredrik Lindstål, Vice ordförande C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Markus Berensson, sekreterare i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Erik Sarfors, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Banar Sabet, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Distriktsstyrelsens yttrande:
Distriktsstyrelsen tackar för en välskriven motion och för motionärernas stora kunskap på
området, vi är helt eniga om att det behövs en bättre styrning av Trafikverket.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen i sin helhet.
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
50,

Validera körkort utfärdade utanför EU

Gör det möjligt för nyanlända att validera körkort utfärdade utanför EU
Många av de nyinflyttade till Sverige har giltiga körkort från sina
hemländer.
Men i dagsläge alla körkort som har utfärdats utanför EU gäller bara i 1 år. Efter
1 år om man vill fortsätta köra bil, tvingas man att skaffa sig svenska körkort på
samma villkor som nybörjare.
Detta är inte bara orättvist, utan skapar onödiga etableringshinder för nyanlända
och förlänger integrationstiden. Med körkort är det mycket lättare att hitta jobb
än utan.
Mitt förslag är att nyanlända med körkort från länder utanför EU skipper
körkortsprov utan istället får sitt körkort validerade och utbytta mot svenska
körkort. Dock för säkerhetens skull bör samma prövoperiod gälla på validerade
körkort som på nyutfärdade här i Sverige
Därför vill jag att
1. Centerpartiet stiftar lagar som gör det möjligt för nyanlända att validera
körkort som har utfärdats utanför EU
Stockholm den 2017-02-15
Elena Aydogdyeva
Centerpartiet i Huddinge

Distriktsstyrelsens yttrande:
Distriktsstyrelsen uppskattar motionen och motionens andemening. Reglerna för körkort i olika länder är skilda från
de regler som finns i Sverige varför distriktsstyrelsen inser komplikationer och behov av komplement till vissa länders
körkortsutbildningar för att nå den standard som råder i svensk utbildning.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen samt skicka motionen till partistämman
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
51,

Vattenvägar

Utnyttjande av vattenvägar i Stockholmsregionen
Stockholm har ett unikt läge vad gäller möjliga vattenvägar för gods
och persontrafik. Regionen har haft och har lyckade projekt med
pendelbåtar, t.ex. till/från Ekerö och på Riddarfjärden.
Vattnet utgör vägar som redan finns där och som ger möjlighet att
utan större investeringar testa och prova oss fram vad gäller olika
sträckor. Sträckorna kan variera över tid beroende på övrig trafik och
byggsituationer i Stockholm och i väntan på mer permanenta
lösningar, t.ex. Slussen. Investeringarna utgörs i första hand av själva
båtarna och behov av angöringspunkter. Det borde finnas utrymme för
att testa olika alternativa sträckor och angöringspunkter.
Det här är inget nytt, diskussioner har förts i många år med
inblandade aktörer men det är först nu som pendelbåtstrafiken börjar
bli populär i Stockholm. Det finns gott om exempel utomlands där
vattnet utnyttjas på ett helt annat sätt för persontrafik. Stockholm har
på många sätt minst lika bra förutsättningar som andra
storstadsregioner.
Därmed yrkar vi
att

Centerpartiet verkar för en utredning som tar fram flera
olika alternativ för persontrafik, på kort sikt och på längre
sikt både i Östersjön och i Mälaren inklusive förslag på
möjlig investering.

att

Utredningen koordineras med hela regionen.

Regionala trafikgruppen i Stockholms Stad och Län
Via Susanne Wicklund
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Distriktsstyrelsen är eniga med motionären om potentialen i vattenvägarna. Det finns fler
sträckor att utnyttja och med rätt båtar, sträckor och stöttning kan vattenvägarna bli en
viktig del i Stockholms kollektivtrafik och avlasta från både bilar och annan ansträngd
kollektivtrafik.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att motionen bifalls och skickas till landstingsgruppen.
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Kommitté: Trafik, infrastruktur
52,

Uppgradera busstrafiken och inför snabbusslinjer

Bussen är det vanligaste trafikslaget när det gäller kollektivtrafik och utgör på
många sätt grunden för ett fungerande trafiksystem. Trots detta har väldigt lite
hänt med utvecklingen av busstrafiken i Sverige och i Stockholm och trots att
busstrafiken står för en stor del av kollektivtrafiken har den inte samma ställning
som spårbunden trafik. Att bo vid en tunnelbanestation ökar priset på din
lägenhet med 10 000 kronor per kvadratmeter enligt Fastighetsmäklarförbundet.
Det visar tydligt på vilket värde som sätts på spårbunden trafik i relation till
buss.

En buss är inte lika kapacitetstark som en tunnelbana, pendeltåg och spårväg,
men har andra fördelar. Bland annat att investeringskostnaderna inte är lika
stora eftersom inga spår behöver anläggas. Busstrafiken är också mer flexibel
om behov förändras eller olyckor sker som gör att trafik behöver ledas om. I
städer i Sydamerika där investeringskostnaderna för spårtrafik varit för dyra har
städer istället infört BRT-linjer (Buss Rapid Transit) och i New york har staden
infört en SBS-lösning (Select Bus Service) som är en stadsanpassad variant på
BRT.

Det är dags att uppgradera busstrafiken även i Stockholmsregionen. Genom
enkla med symboliska handlingar kan en busslinjes status snarast kunna liknas
vid en spårvägslinje. Och genom täta turer och dubbelledade bussar går
kapaciteten också att jämföras vid spårväg.

De konkreta justeringar som bör göras för att utvalda busslinjerna konverteras
till snabbusslinjer är:
1. Ge stombussarna egna körfält, gärna i egen färg, längs hela
linjesträckningen
2. Ge stombussarna signalprioritering längs hela sträckan
3. Gör hållplatserna tydligare med större skyltar för busslinjen och
realtidsinformation
4. Tillåt påstigning i alla dörrpar och egen visering av biljetten
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5. Märk ut stombusslinjerna på kartan över spårbunden trafik
För att fler ska välja kollektivtrafik behöver bussarna komma fram snabbare och
kollektivtrafiken byggas ut till fler. Förslagen ovan bör därför införas både för
befintliga stombusslinjer och för kommande. Självklart ska alla nyinköp av
bussar ha el-drift som krav.

Därmed yrkar vi

att

SL tillsammans med Stockholms stad gör om samtliga stombusslinjer
till snabbusslinjer

att

SL tillsammans med länets kommuner gör om fler busslinjer till
snabbusslinjer

att

SL tillsammans med länets kommuner anlägger snabbusslinjer till fler
områden som behöver bättre kollektivtrafik

Regionala trafikgruppen i Stockholms Stad och Län
Via Karin Ernlund
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter en viktig fråga för mobiliteten i Stockholmsregionen, hur
busskollektivtrafiken kan göras mer effektiv. Buss är som motionen anför inte lika
kapacitetstark som spårbunden kollektivtrafik men har betydligt större flexibilitet vid
eventuella störningar. Genom enkla åtgärder såsom signalprioritering, egna färgade körfält
och påstigning genom alla dörrar kan dagens stombusslinjer göras om till snabbusslinjer
med liknande status och kapacitet som en spårväg. Det skulle öka kapaciteten jämfört med
dagens stombusslinjer och med det kommer en ökad attraktivitet för att resa kollektivt. För
Centerpartiet är det viktigt att Stockholmsregionen har en så attraktiv och effektiv
kollektivtrafik som möjligt. Det ska vara enkelt att resa kollektivt och i stadsliknande
områden bör kollektivtrafiken vara det självklara valet.
Motionen lyfter att fler busslinjer i länet ska göras om till snabbusslinjer. Här är det viktigt
att landstingskansliet inför kommande budgetförhandlingar undersöker vilka busslinjer som
kan tänkas göras om och var snabbusslinjer skulle medföra störst nytta.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen i sin helhet.
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Kommitté Trafik & infrastruktur
53,

Järnvägssträcka som förbinder Södertörnskommunerna med
Mälarbanan

Det är av största vikt att Centerpartiet driver på för att en ny järnvägssträcka
över Södertörn ska finnas med i den kommande RUFSen. Annars riskerar
Södertörn att bil en avkrok i den expansiva stockholmsregionen. Att järnvägen
fortsätter efter Flemingsberg via Haninge och öster ut är av största vikt för
utvecklingen för hela Södertörn och för att klimatförbättrande åtgärder kan bli
verklighet.
Mälarbanan byggs nu ut för att förenkla resandet bl. a med nya tåg och
gemensamt biljettsystem (Movingo). Södertörn måste framgent ha god
förbindelse med Mälarbanan, som är en del av Sverigeförhandlingen. Det är
glädjande att Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg nu finns med i
Sverigeförhandlingen. Det är av största vikt att järnvägsförbindelserna fortsätter
från Flemingsberg till Haninge och ansluter till Nynäsbanan, samt möjliggör
spårväg öster ut till Södertörnskommunerna. Järnvägen skulle kunna följa
sträckningen för Tvärförbindelse Södertörn. Att bygga hållbart och klimatsmart
för framtiden är att möjliggöra transporter för både människor och gods på
järnväg. Därför ska en järnväg som sträcker sig efter Flemingsberg kunna gå att
köra gods på från t ex den kommande hamnen i Norvik. I dag står transporter
för 2/3 till 3/4 av klimatpåverkan, t ex i Haninge kommun är transporter den
verksamhet som är mest klimatpåverkande. Vi vill i stället medverka till att det
går snabbt och enkelt att föra gods från och till Södertörn. I framtiden kan även
Älvsjö behöva avlastas från tågtrafik, t ex så kan det vara lämpligt att köra gods
från Norvik via Flemingsberg och ut i landet. Ur bullersynpunkt kan en denna nya
sträckning vara att föredra, då det går bättre att köra gods även på nätterna.
Det finns många goda anledningar att bygga spår vidare från Flemingsberg som
en förlängning av Mälarbanan till hela Södertörn:
-

Det ska vara snabbt och enkelt för människor att ta sig fram till olika
viktiga platser, då allt fler rör sig i regionen dagligen. Spårbunden trafik är
det mest effektiva för stora mängder trafikanter.

-

Spårförbindelser är en väsentlig regional del att skapa ett klimatneutralt
och hållbart samhälle.

-

Södertörn behöver attrahera fler företagare och därmed öka antalet
arbetstillfällen, inte minst ur ett socio-ekonomiskt perspektiv. Därför
behövs bra spårförbindelser som skapar förutsättningar för snabbare och
enklare kommunikation med regionen och resten av världen för företagare
och dess anställda.
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-

När Norviks hamn är utbyggd behövs järnvägen som en ”genväg på räls”
för att distribuera gods snabbt till regionen och resten av Sverige på
järnväg. Godstrafik på järnväg bidrar till minskad klimatpåverkan trots att
mängden transporter för människor och gods ökar.

Jag yrkar på
-

att Centerpartiet landstingsgrupp arbetar för att en ny järnvägssträcka
som försörjer hela Södertörn finns med som en självklar del av RUFS:en.

-

att Centerpartiet arbetar aktivt för att bra och klimatsmarta förbindelser
bli verklighet på Södertörn.

-

att motionen skickas till Centerpartiets distriktsstämma i Stockholms län,
Centerpartiets landstingsgrupp i Stockholms län och Centerpartiets
Riksstämma.

Elisabet Sandberg
Centerpartiet i Haninge

Distriktsstyrelsens yttrande:
Distriktsstyrelsens uppskattar motionen och dess andemening men inser de enorma kostnader
som den skulle medföra. Oavsett det så är detta något Centerpartiets Södertörnskommuner
har arbetat för under en längre tid varför även distriktsstyrelsen vill se positivt på motionen.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen
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Kommitté Trafik & infrastruktur
54,

Pendeltågsstationer

Förbättrade stationer för pendeltågsresenären
Kollektivtrafiken i Stockholms län är en komplex apparat som många använder dagligen för sina resor
mellan hem och arbete. Pendeltågsresenärerna känner nog att dom är speciellt förbisedda i denna
apparat. Det satsas visserligen miljardbelopp men allt resenärerna märker är eviga avstängningar och
ersättningsbussar som ställer till det för alla. Visserligen har vi fått nya tåg men problemet med
signalfel, växelfel, kontaktledningar, lövhalka, spårspring mm kvarstår. Alla hoppas nu att citybanan
ska lösa alla problem och vi ska slippa stå på kalla perronger eller sitta fast på linjen när man minst vill
det.
En nyhet med citybanan är att man har dörrar på perrongerna som matchar dörrarna på tågen och
öppnas samtidigt. Fördelen är att man slipper vandaler som kommer in på stationerna från tunnlarna
och risken för resenärer som hamnar på spåren framför tågen är borta. Bättre för resenärerna och
mycket bättre arbetsmiljö för tågförarna.
Det nya konceptet med dörrar på perrongerna ger nya möjligheter och jag anser att dom stora
fördelarna inte uppnås på stationer i tunnlar under city utan på vanliga stationer utmed linjen. Vårt
klimat gör att stor del av året har vi snö, kyla och snålblåst. Det kan alla som väntat på tågen intyga.
Om man bygger in perrongerna ovan jord med tak och väggar med dörrar mot tågen skulle man vinna
mycket mer än på stationerna under city.
Ta exempel Årstaberg. En station där många byter mellan pendeln och tvärbanan och även mellan
olika pendeltåg. En station som är ett riktigt blåshål som står på pelare över omgivningen. På dagens
station får 50-60 personer plats på inomhus i värmen (korkar igen för dom som ska av tågen). På
vintern är perrongen fulla av is och snö. Skottning och sandning brukar göras veckan efter snöfall. En
station där man skulle vinna mycket på att bygga in perrongen. Högre komfort och trivsel för
resenärerna och mindre driftskostnader för SL och landstinget.

Vinster för SL och resenärer med att bygga in dagens pendeltågsperronger:
• Risken för att resenärer ramlar/halkar ner på spåren försvinner.
• Bättre arbetsmiljö för tågförarna.
• Komforten för resenärerna som väntar ökar markant vid ruskväder.
• Större trygghet för resenärerna.
• Kostnader för snöröjning och sandning av perronger försvinner.
• Andra tåg kan passera utan att sakta ner vid stationen.
• Föräldrar till småbarn slipper vara livrädda när dom väntar på tåget.
• Minskat antal halkolyckor på stationerna.
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• Minskade problem med klotter på perrongerna.
• Gör det svårare för galningar att klättra på tågen.

Jag vill därför:
Att Centern verkar för inbyggnad av pendeltågsperrongerna.
Att motionen skickas till distriktsstämmorna i Stockholms stad och län.
Att motionen skickas till Centerns landstingsgrupp.

Haninge den 4 december 2016.
Sven-Olof Kåhre

Annelie Rogmalm

Distriktsstyrelsens yttrande:
Distriktsstyrelsen tycker motionärerna lyfter viktiga aspekter i motionen. Säkerheten på
länets perronger behöver förbättras och även om landstinget aktivt jobbar med att bygga in
nya perronger är det viktigt att även tidigare perronger får en större säkerhetsaspekt.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen och vidarebefordra den till landstinggruppen
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Kommitté: Välfärd, trygghet
55,

Dödshjälp

Dödshjälp och Eutanasi
Efter att ha sett vänner och anhöriga avsluta sitt aktiva liv i plågor och smärta
har jag närmat mig den insikten att Sverige bör i lag fastställa rätten om sitt
eget liv. Det är idag inte olagligt att ta självmord men i praktiken kan det vara
omöjligt att genomföra.
Man skiljer på Läkarassisterat självmord eller dödshjälp (Eutanasi) ofta med
tablett eller spruta.
Idag finns möjligheter till dödshjälp i ett fåtal länder i Europa och vissa stater i
USA.

Ska andra bestämma när vi ska dö eller ska vi själva kunna ta ställning?

Jag uppmanar
ATT Centerpartiet tillsätter en etisk grupp som tar fram beslutsunderlag för en
förändring av nuvarande lagstiftning som idag i Sverige förbjuder alla former av
dödshjälp.
Bo Lundin
Centerpartiet Österåker
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Dödshjälp och eutanasi innebär svåra avvägningar och svåra etiska beslut och
ställningstagande. Centerpartiet i Stockholms län tar inte ställning till dödshjälp eller inte men
finner motionärens förslag om att tillsätta en etisk grupp som tar fram beslutsunderlag som
intressant.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå att-satsen
Att Centerpartiet tillsätter en etisk grupp som tar fram beslutsunderlag för en eventuell
förändring av nuvarande lagstiftning som idag förbjuder alla former av dödshjälp.
Att vidarebefordra motionen till partistämman
Reservation: Alireza Akhondi till fördel för bifall
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Kommitté: Välfärd, trygghet
56,

Suicidprevention

Handlingsplaner Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och
Suicidprevention
Idag ser vi tyvärr att det finns en stor andel människor framförallt män som
varje år försöker ta sina liv och en del lyckas. Enligt nationell statistik tog år
2014 totalt 1531 personer livet av sig och av dessa var 1044 män och 487
kvinnor varav 322 i Stockholm. Män lyckas i större utsträckning att ta sina liv
medan kvinnor genomför flest självmordsförsök. Jämfört med antalet som
förolyckas i trafikolyckor 2014 som låg strax under 300 är antalet självmord fem
gånger så hög.
Vi bör i större utsträckning i kommunerna och regionen samt nationellt arbeta
med frågor om psykisk ohälsa och även inkluderar suicidprevention.
En annan är att inkludera aktuella enheter och utbilda ex. elevhälsoteam att
arbeta med dessa frågor i större utsträckning och tillsammans med
ungdomsmottagningar.
Jag föreslår:
att Centerpartiet regionalt och nationellt driver på för handlingsplaner i
förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och suicidprevention så att ett
gemensamt arbete sker för att stärka den psykiska hälsan bland unga oavsett
kön.
Ann-Christin L Frickner, gruppledare C
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen och sända beslutet vidare Centerpartiets partistämma.
Att sända motionen för fortsatt arbete till Centerpartiets landstingsgrupp, kommunala
sektionen och kretsstyrelser.

129

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Välfärd, trygghet
57,

Ekonomiskt hållbar skola

Att skolan är en av de viktigaste institutionerna i samhället håller nog alla med
om. Det är i skolan vi lägger grunden för vårt demokratiska samhälle. Det är
genom utbildning som individen får de möjligheter och verktyg för att sedan
kunna klara sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort.
Att föräldrar och elever har möjlighet att välja vilken skola barnen ska gå är
viktigt och något vi ska värna om, liksom möjligheten för engagerade företagare
och organisationer att driva friskolor.
Samtidigt måste vi minnas att utbildning inte är att jämföra med vilken
handelsvara som helst. Utbildning har ett värde i sig och måste respekteras
därefter. Det system som finns i dag, där föräldrar och elever bokstavligt talat på
dagen kan lämna en skola och ta skolpengen med sig med omedelbar verkan,
leder alltför ofta till orimliga konsekvenser för den skola som blir av med pengen.
Ett rykte, välgrundat eller ej, kan leda till strömhopp av elever som leder till att
skolan hamnar i en ekonomisk kris omöjlig att vända. I förlängningen leder det
till att skolan har svårt att upprätthålla god kvalitet och efterfrågan från elever
och föräldrar sjunker. På så vis bildas en negativ spiral som leder till att alla
elever drabbas och i värsta fall väntar nedläggning eller konkurs. I stället skulle
det behövas ett system som ger skolan en rimlig chans att återhämta sig.
Exempelvis kanske det är bättre om elever tillåts byta skola mellan varje läsår,
eller åtminstone inför en ny termin, vilket skulle göra det enklare för skolan att
planera sin ekonomi.
Självfallet ska det vara möjligt för en elev som flyttar eller blir utsatt för
trakasserier eller råkar ut för något att byta skola. Men alltför ofta kan man se
exempel på att elever flyttas för att skolan ”fungerar dåligt”.
Jag yrkar därför
Att

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

Anna Lasses
Centerpartiet i Solnas årsmöte BESLUTAR
Att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktets årsmöte och
partistämman.
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionen tar sin utgångspunkt i risken att kommunala skolor drabbas ekonomiskt av större
avhopp av elever. Detta ser förstås olika ut i olika kommuner. Distriktsstyrelsen anser att
Centerpartiet ska värna det fria skolvalet, samtidigt som kvaliteten i skolundervisningen alltid
måste gå först. Att begränsa rätten att byta skola tror vi inte är rätt väg att lösa varken
förekomsten av incidenter eller trakasserier på skolan eller elevers behov av att byta till en mer
passande undervisning. Samtidigt kan man tänka sig att, som motionen resonerar, det bara är
möjligt att byta skola under en viss del av året utom i särskilda undantagsfall.
Sammanfattningsvis anser distriktsstyrelsen att det finns delar i motionen som är värda att
arbeta vidare med, dock är själva förslaget alltför vagt formulerat för att kunna bifallas.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att anse motionen besvarad
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Kommitté: Välfärd, trygghet
58,

En närodlad kommunpolis

Initiativet till denna motion har tagits inom ramen för Stockholmsregionens
Trygghetsnätverk.
Den här motionen syftar till att ta nästa steg för en närodlad politik för säkerhet
och trygghet, genom att förespråka en särskild kommunal polis (fortsättningsvis
"kommunpolis"). I idéprogrammet från 2013 slår vi i Centerpartiet fast
betydelsen av just en lokalt förankrad polis. Det har alltför länge varit tydligt att
det krävs en rejäl förändring för att detta också ska bli verklighet.
Det stora missnöjet med polisens lokala närvaro ute i landet ska Centerpartiet
möta med en tydlig polispolitik som utgår från den enskilde invånaren. Låt oss
komma ihåg att det missnöje som finns - och som ingalunda är något nytt –
speglar de inbrott, narkotikabrott och misshandelsbrott som sker i våra
kommuner. De sker ofta utan att brottsoffren någonsin får upprättelse.
Polisiära uppgifter
Polislagens andra paragraf anger de grundläggande uppgifterna för polisen:
1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar
av den allmänna ordningen eller säkerheten
2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten
3. utreda och beivra brott
4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp
Mycket av den allmänna debatten i Sverige handlar om den tredje uppgiften och
i vilken utsträckning som utredningarna är framgångsrika i att lagföra
brottslingar. Detta är mycket viktigt, men lika mycket energi borde läggas på de
andra, brottsförebyggande uppgifterna - som dock ofta prioriteras bort.
En ny kommunpolis bör framför allt ha som uppgift att jobba lokalt
brottsförebyggande och för att upprätthålla den allmänna ordningen.
Utgångspunkten bör vara att kommunpolisen inte ansvarar för polisutredningar,
för att istället fokusera på det som många invånare idag saknar: en lokalt
förankrad polis. I grunden bör de ha samma befogenheter på gator och torg som
dagens poliser har. Kommunpolisen ska till exempel ha rätt att bötfälla för brott
inom dess kompetens. Ofta har en kommunpolis också ansvar för trafiksäkerhet.
En kommunpolis skulle underlätta för den nationella Polismyndigheten att
verkligen lyckas med uppgifterna att lagföra kriminella personer och nätverk.
Kommunpolisen skulle avlasta och göra en stor del av det lokala
brottsförebyggande arbetet, vilket i sin tur lär minska brottsligheten.
Möjliga invändningar
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Låt oss kort bemöta några möjliga invändningar mot förslaget.
För det första kan anföras att statens våldsmonopol inte ska spridas ut på andra
aktörer. Här är det viktigt att understryka att vårt förslag innebär att
kommunpolisen naturligtvis kommer att lyda under nationell lag och dessutom
inte vara privat utan i offentlig regi. Vi vill också påminna om att kommunerna
faktiskt hade ansvaret för polisverksamheten innan förstatligandet 1965. Sedan
kan också nämnas att den privata sektorn redan idag anställer i stort sett lika
många personer som Polismyndigheten gör och vissa kommuner har ökat sina
kostnader för kommunala väktare och ordningsvakter (som dock har mindre
befogenheter och därmed inte våldsmonopolet).
För det andra kan anföras att förutsättningarna för att finansiera en
kommunpolis är olika i olika kommuner och att det därför blir ojämlikt om den
lokala kommunala budgeten ska sätta gränserna. Här kan man dels svara att
detta inte skiljer sig från många andra viktiga uppgifter som kommunerna har
(och redan idag väljer en del kommuner att finansiera egna väktare), dels bör
man överväga finansiering med statsbidrag för ökad jämlikhet. Det senare
kommer att innebära en ökad kostnad för den totala polisverksamheten i landet.
Vi påminner dock om att förebyggande arbete för att upprätthålla lag och
ordning kan spara pengar för samhället som helhet.
För det tredje brukar ett motargument vara att kommunpolis blir ett så kallat Blag i förhållande till "den riktiga polisen" som då förstås är A-laget. Invändningen
visar i själva verket att man inte prioriterar det lokala brottsförebyggande
arbetet, som ju är ett stort problem idag. Denna invändning utgår också från att
alla poliser är stöpta i samma form och vill göra samma sak, medan en
kommunpolisreform i själva verket skulle öppna upp ett nytt alternativ för
poliserna. Med andra arbetsuppgifter och en annan arbetsgivare kommer en
annan typ av personer att lockas till kommunpolisen.
Argument för en kommunpolis
Det finns en rad anledningar till att inrätta en särskild kommunpolis:
1. Bra lokalkännedom borgar för bättre uppklaring av brott. Det säger sig nästan
självt att om polisen har en högre lokal närvaro så kommer också
lokalkännedomen att öka. Detta kommer i sin tur att förbättra utredningsläget
för brott där kommunpolisen kan förse utredare med bra information. Effekten av
god personkännedom i alla led kommer därför att vara ökad trygghet och
minskad brottslighet.
2. En självständig kommunpolis klarar att prioritera det brottsförebyggande
arbetet. På flera håll i landet är ett av grundproblemen att Polismyndigheten inte
förmår att prioritera det lokala brottsförebyggande arbetet i praktiken, även om
man har sådana ambitioner. Större plötsliga händelser, idrottsevenemang och
prioriteringar högre upp i organisationen är exempel på omprioriteringar som
hela tiden går ut över det lokala polisarbetet.
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3. Med kommunpolis kan invånarna utkräva ansvar för verksamheten. I den nya
Polismyndigheten har invånarnas insyn via sina folkvalda minskat, exempelvis
genom att polisnämnderna har avvecklats. I varje kommun väljer man sina
lokala politiker, men dessa har ingen formell makt idag över hur lokalpolisen
arbetar.
4. Sverige är idag snarast undantaget. En rad jämförbara västeuropeiska länder
har sedan tidigare en kommunpolis. De lokala polis- eller ordningsstyrkorna i
dessa länder hanterar exempelvis lokala ordningsstörningar och trafikfrågor.
5. Staten är inte alltid lösningen. Centerpartiet ska inte vara det parti som alltid
har staten som svaret på alla de stora samhällsutmaningarna. Precis som i andra
länder finns ett behov av en lokalt förankrad polis – på riktigt. När det gäller
polisen finns mycket som talar för att intresset för den allmänna ordningen sjönk
just efter förstatligandet av polisen.
Rättsstaten Sverige
En välfungerande rättsstat har både polis, kommuner och åklagarväsende som
borgar för säkerhet och trygghet. Förutom förslaget att skapa en kommunpolis
finns därför ett antal andra viktiga frågor för ökad trygghet i våra kommuner
som berör andra aktörer. Dels bör kommunerna få ett tydligt brottsförebyggande
ansvar inklusive rollen att skapa en tydlig väg in för stöd till brottsdrabbade, dels
bör Centerpartiet stödja idén om en bred, nationell och politisk samling i
polisfrågorna motsvarande Försvarsberedningen.
Avslutningsvis vill vi understryka vikten av myndighetssamverkan. En lokalt
förankrad polis ställer krav på myndighetsutövandet i till exempel den övriga
kommunala sektorn och kommer att kunna bidra till förbättringar även i andra
verksamheter. Fler aktörer än polisen och kommunen bör därför involveras i
arbetet med lokala överenskommelser; några sådana exempel kan vara
Kriminalvården och Brandförsvaret.
Därför yrkar vi
1. Att Centerpartiet vill ha en närodlad och närvarande polis i hela landet
2. Att Centerpartiet vill skapa en kommunpolis med ansvar för
brottsförebyggande arbete och den allmänna ordningen
3. Att Centerpartiet vill ge kommunerna ett tydligt och lagstadgat
brottsförebyggande ansvar
4. Att kommunerna ges ett ansvar för en samlad vägledningsfunktion för
brottsdrabbade som behöver samhällets stöd
5. Att Centerpartiet vill skapa en Polisberedning som ett forum för konsultation
mellan regeringen och de politiska partierna i Riksdagen
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6. Att Centerpartiet vill involvera fler aktörer än polisen och kommunen i de
lokala samarbetsöverenskommelserna

Christian Ottosson, Huddinge
Gustav Hemming, Stockholm
Eva Wennerberg, Nynäshamn
Gill Brodin, Sigtuna
Ulrica Riis Pedersen, Tyresö
Hamid Ershad, Stockholm
Banar Sabet, Stockholm
Lars Thomasson, Upplands-Bro
Peter Wennerberg, Nynäshamn
Karin Ernlund, Stockholm
Distriktsstyrelsens yttrande:
Trygghetsfrågorna har fått en allt större betydelse. Den oftast upplevda otryggheten och
ibland rädslan har blivit en grogrund för samhällsvärderingar som leder till en verkligt otrygg
tillvaro. Där mörka krafter som Sverigedemokraterna och deras hjälptrupper bland annat
Svensk motståndsrörelse styr agendan och bilden av ett samhälle i förfall. Generellt en osann
bild där problem och utmaningar får alltför mörka och stora proportioner. Samtidigt ser vi en
polis som har svårt att få resultat i den organisationsform man nu har. Vi tror liksom
motionärerna att den lokala närvaron är av största betydelse. En av de viktigaste
framgångsfaktorerna är att vara känd i samhället och bland till exempel ungdomar, finnas i
stadsdelar tillsamman med till exempel fältassistenter. (I Södertälje har polisen,
fältassistenter, brandförsvar, parkeringsvakter och väktare gemensam utsättning
fredagskvällar). I attsatserna lyfts frågor av olika karaktär och med väldigt olika
konsekvenser för framförallt polisens arbete och de krävs därför ett genomgripande arbete
för att förslagen ska läggas i beslutande organ. Distriktsstyrelsen menar att grundfrågorna är
så viktiga, att återfå tron på rättstaten och polisen, undanröja människors oro för att vi lever
i ett tryggt samhälle, att vi är beredda att tillstyrka motionen i alla dess delar för att frågorna
ska prövas av partistämma och partistyrelsen.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen och sända den vidare till Centerpartiets partistämma
Reservation: Annica Nordgren för avslag andra att-satsen
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Kommitté: Välfärd, trygghet
59,

Förebyggande åtgärder

Storsatsning på sjukdomsförebyggande åtgärder förbättrar folkhälsan
Fetma kan ofta ge upphov till allvarliga folkhälsoproblem och bidrar till
utvecklingen av en rad livsstilssjukdomar, som diabetes, högt blodtryck,
hjärtinfarkter, belastningsskador, ökad cancerrisk mm. Samhällskostnaden för
denna oönskade utveckling är 13 miljarder/år. Därtill kommer det lidande som
drabbar individen. Folksjukdomar drabbar ojämlikt, värst drabbas socioekonomiskt utsatta grupper.
Ett komplicerat samspel mellan individuella förutsättningar och sociala villkor
påverkar hälsoutvecklingen. Livsstilen är av stor betydelse för hälsan.
Hälsosamma matvanor (bl.a. mera grönsaker samt mindre socker och rött kött)
och mer fysisk aktivitet minskar risken att drabbas . Samhället å sin sida kan
genom klok planering underlätta goda levnadsvanor i befolkningen. Forskning
visar att 30 procent av alla cancerfall kan förebyggas med rätt kost, fysisk
aktivitet och normal vikt och exempelvis innebära att behovet av riskfyllda
gastric bypass-operationer kan reduceras (idag ca 8000 per år).Framgångsrika
preventionsinsatser kan också påtagligt minska dagens mycket omfattande
läkemedelsförskrivning.
Också människokroppen behöver energibalans. Det som intas måste förbrännas.
I annat fall uppstår problem. Hög sockerkonsumtion och sockerberoende är
viktiga orsaker till övervikt och fetma. Ett högt sockerintag via bl.a.
energidrycker utsätter kroppen för ett kraftigt pendlande blodsocker under
dygnet. Det, i sin tur, ökar insulinutsöndringen vilket påverkar
ämnesomsättningen negativt och ökar risken för bland annat typ-2-diabetes och
fetma i unga år.
Cirka 800 000 svenskar lider av fetma, motsvarande 14 procent av alla i åldern
16-84 år. Varannan man och var tredje kvinna bedöms vara överviktig.
Ökningstakten är snabbast i åldersgruppen 25-44 år där fetma har femdubblats
bland kvinnor och tredubblats bland män. Var fjärde tioåring väger för mycket.
Kroppen är ingen bank där överskottet förräntas. I stället är det tvärtom –
överskott ger nya problem. Därför måste ett nytt synsätt också tillämpas i
praktiken. Livsmedelsrekommendationer behöver revideras så att profilen blir
mer hälsofrämjande. Trots att fettsnåla livsmedel funnits på marknaden i
decennier är andelen överviktiga högre än någonsin. Därför är det värdefullt att
WHO och Livsmedelsverket justerat sina rekommendationer ifråga om fettintag
och intag av raffinerat socker. Detta måste implementeras i livsmedelsindustri,
handel och restaurangbransch.

136

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Vidare är det synnerligen angeläget att samhället vidtar mer aktiva åtgärder som
underlättar för individen att leva mer hälsosamt. Genom att vända trenden är det
möjligt att på sikt spara in på sjukvårdskostnader och mänskligt lidande. Ett
välfungerande förebyggande hälsoarbete på nationell och regional nivå är en
viktig grundsten för att bygga en långsiktig hållbar välfärd i Sverige. Insatser
behövs idag inom framför allt området kroniska sjukdomar (framför allt
hjärtinfarkter, slaganfall, diabetes, cancer, kroniska lungsjukdomar).
Hälso- och sjukvården är en av samhällets viktigaste verktyg för att ge
individuellt stöd att främjan hälsan. Vården möter människor i livets olika
skeden, från mödra- (MVC), barna- (BVC) och skolhälsovård, till
vårdcentralinsatser och äldreomsorg. Man kan se primärvården som en av
samhällets viktigaste förebyggande strukturer. Mödra- och barnhälsovården
erbjuder idag ett generellt stöd. Däremot finns i ett nationellt perspektiv inga
motsvarande insatser för stöd gentemot den vuxna befolkningen. En
undersökning från Socialstyrelsen (2009) visar att 90 % av befolkningen vill
diskutera levnadsvanor och hälsofrämjande insatser med hälso- och sjukvården,
medan endast 30 % av de som söker vård uppger att så skett.
Det finns dock län, exempelvis Västerbotten och Jönköping, som på egen del
utvecklat modeller i detta avseende. Västerbottens läns landsting har sedan
1980-talet genomfört hälsoundersökningar där länets samtliga 40-, 50- och 60åringar inbjudits. Längd och vikt liksom en rad blodparametrar följs upp med en
aktiv hälsodialog där deltagare och distriktssköterska tillsammans bedömer läge
och eventuella behov av ytterligare insatser/remitteringar vid avvikande resultat.
Resultaten i Västerbotten är mycket lovande. Under perioden 1990-2007
minskade dödligheten med 10 % i de aktuella åldrarna, jämfört med
motsvarande åldrar i Sverige och med hela 33% om gruppen som deltog i
hälsoundersökningarna jämförs med motsvarande åldrar nationellt! Resultaten
illustrerar potentialen ett ”friskvårdstänk” implementeras i hela vårdkedjan.
I Västerbotten ingår preventionsprogrammet i primärvårdens ordinarie uppdrag,
understött av ett särskilt ersättningssystem som finansieras i form av
investeringsmedel. Hälsoundersökningarna utförs av distriktssköterskor vid varje
hälsocentral, Mätningar som blodtryck, blodsocker/glukosbelastning, blodfetter,
vikt, längd, midjeomfång kombinerat med uppgifter om deltagarnas socioekonomiska status, självrapporterade hälsa, sociala stöd, livsstil (matvanor,
alkoholintag, rökning, fysisk aktivitet) samt hereditet för kardiovaskulär sjukdom
och diabetes och alla länsbor i aktuell åldersgrupp inbjuds igen med 10 års
mellanrum. Utvärderingar visar alltså att arbetssättet har en betydande
preventiv potential och ger människor evidensbaserad kunskap om hur hälsan
främjas och kroniska sjukdomar förebyggs.
Undertecknad yrkar på att Centerpartiet verkar för förstärkta hälsofrämjande
insatser i Sverige:
* Att ett nationellt program för breda hälsofrämjande insatser som fokuserar på
goda matvanor, fysisk aktivitet, tobaksfrihet och måttfulla alkoholvanor
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utvecklas, som ger individen stöd aktivt att påverka och främja sina
levnadsvanor och därmed minska sin risk för kroniska sjukdomar.
* Att programmet implementeras på regional nivå där investeringsmedel från
landstingens/regionernas sjukvårdsbudgetar ökad utsträckning allokeras till
förebyggande åtgärder.
* Att det i primärvårdens uppdrag också ingå att erbjuda individuella
hälsodialoger till samtliga medborgare i särskilda årsklasser för att förebygga och
i tid upptäcka sjukdomar utifrån modeller som utvecklats i bl.a. Västerbottens
och Jönköpings län.
Lidingö den 15 februari 2017
Kent Ivarsson
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Med anledning av en (S)-motion i ämnet har landstingsförvaltningen nyligen gett sin syn på
hälsosamtal. Där hänvisar man till en utredning och kartläggning från 2015 inklusive
internationella och nationella erfarenheter av hälsoundersökningar och hälsosamtal. Där
konstaterar man att alla de sju landsting i Sverige som erbjuder systematiska
hälsoundersökningar / hälsosamtal bedriver sina program integrerade i den löpande
verksamheten på vårdcentral. Samtliga invånare i inkluderade åldersgrupper erbjuds att
delta i hälsosamtalen och alla bjuds in till hälsoundersökningen/hälsosamtalet genom en
postad, skriftlig inbjudan från en lokal vårdcentral när åldern för samtalet nåtts. Typiska
åldrar för samtalet är 40, 50 och/eller 60. När det gäller frågan om effekten av dessa
hälsosamtal menar förvaltningen att hälsoresultaten i de tre svenska studier som finns har
varit goda. Kostnadseffektiviteten varierar i olika studier från olika länder men det finns stöd
för att hälsokontroller kombinerade med hälsosamtal och med tydlig inriktning på att
förebygga hjärt-kärl-sjukdomar kan löna sig.

I Stockholms läns landsting finns inte något motsvarande program för hälsosamtal utan det
finns bara som en möjlighet för alla (aktivt sökande) invånare att få ett hälsosamtal, vilket
vårdgivaren då får särskild ersättning för.

Centerpartiet är ett parti som vill främja det förebyggande arbetet och som tror på varje
människas egen förmåga att bedöma sin egen hälsa. Till detta bör ett utvecklat arbete med
hälsosamtal kunna vara ett bra komplement som kan förebygga framtida ohälsa.

På nationell nivå finner distriktsstyrelsen att exempelvis Folkhälsomyndigheten redan idag
arbetar med ett antal strategier inom de områden som motionären tar upp. Vad gäller den
första och andra att-satsen vill distriktsstyrelsen därför inte tillstyrka dessa, och samtidigt
påminna om sociala investeringsfonder som ett annat intressant sätt att formulera
förebyggande investeringar.

Slutligen vill distriktsstyrelsen påminna om det stora förebyggande arbete som görs vid våra
vårdcentraler runt om i länet, varför Centerpartiet också bör stärka dessas roll.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att anse första och andra att-satsen besvarad
Att bifalla tredje att-satsen
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Kommitté: Välfärd, trygghet
60,

Rökning och fimpar

Minska nerskräpning med giftiga fimpar och minska rökningen
Till: Centerpartiet i Huddinges årsmöte, Centerpartiet i Stockholms läns
distriktsstämma och Centerpartiets partistämma
Från: Henrik Juhlin – Centerpartiet i Huddinge
Kostnad
Rökning kostar samhället minst 30 miljarder per år. Detta ska ställas mot att
staten år 2015 fick in 11.8 miljarder via skatt på tobak. En stor del av den
kostnad får våra arbetsgivare stå för eftersom en rökare i genomsnitt har åtta
sjukdagar mer än icke-rökare och med de dagliga rökpauserna så kostar en
rökare en arbetsgivare ca 45 000 kr per år.
Landets kommuner skulle till exempel spara 2.6 miljarder på att införa rökfri
arbetstid. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt
arbete. Det betyder att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri.
Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen. Sex av tio
kommunen har redan infört detta.
Till sist så kostar också nedskräpningen från tobaksprodukter ca 2 miljarder per
år.
Siffror: Statens folkhälsoinstitut (2010), Skatteverket (2015), Håll Sverige Rent
(2015)
Farliga gifter
Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika
ämnen. Många av dessa har kända skadeeffekter på människokroppen och ett 60
tal kan orsaka cancer. Detta betyder så klart att fimpen är ett farligt litet skräp.
Cigarrettfiltret är gjort av cellulosaacetat, en slags plast. I filtret fastnar tobakens
farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, ämnen som även är farliga
för naturen, bland annat kadmium som även finns i batterier. Även om filtret tar
upp mycket av de farliga gifterna så avlider cirka 5 200 personer varje år i
cancersjukdom på grund av rökning. Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och
självmord skördar tillsammans.
Nedskräpning
Dessa fimpar är undantagna får nedskräpningslagen och varje år hamnar ca 1
miljarder fimpar på våra gator och torg, dessa är alltså fulla med gifter som
filtret stoppat från att nå människan. Vidare så verkar detta beteende leda till att
man också skräpar ner med cigarettpaket som också hamnar högt på
nedskräpningslistan.
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Uppsala kommun har uppskattat att det är tjugo gånger dyrare att plocka upp
ett skräp från marken än att det hamnar i papperskorgen. Ju mer skräp på
backen, ju lättare att fler slänger skräp där också, och ju skräpigare det blir,
desto otryggare blir området.
Nästa steg
Det är dags att vi politiker tar nästa steg för att minska rökning, passiv rökning
och nedskräpningen med giftiga fimpar i samhället. Detta kan man göra genom
till exempel förbjuda rökning på flera ställen, ta bort undantaget i
nedskräpningslagen eller inför rökfria arbetstider.
Därför yrkar jag
att Centerpartiet jobbar för att förbjuda rökning på allmän plats, så som
perronger, busshållplatser, torg och andra offentliga platser
att Centerpartiet jobbar för att förbjuda rökning på uteserveringar
att Centerpartiet jobbar för att ta bort undantaget gällande fimpar i
nedskräpningslagen.
att Centerpartiet jobbar för att öka kostnaderna för tobak så att skatten täcker
mer av kostanden för samhället.
att Centerpartiet jobbar för att införa rökfri arbetstid i kommuner, landsting,
myndigheter och hos andra offentliga arbetsgivare.
att Centerpartiet jobbar för att göra det lättare för privata arbetsgivare att införa
rökfria arbetstider.

/Henrik Juhlin
Centerpartiet i Huddinge
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Centerpartiet arbetar för att inga människor ska utsättas för gifter i sin vardag, att kunna
vänta på bussen och vistas på allmänna platser utan att behöva andas in cigarettrök bör därför
vara något Centerpartiet jobbar för. Motionären vill även att undantaget gällande fimpar i
nedskräpningslagen tas bort vilket också det är i god linje med Centerpartiets politik. Det är
faktiskt något som Centerpartiet redan biföll vid partistämman 2015.

Gällande höjda skatter på tobak kan detta bidra till ökad införsel av smuggeltobak vilket bör
tas med i beräkningen av tobaksskatten. Även om distriktsstyrelsen förstår motionärens vilja
är detta något som i sin tur bidrar till ökad kriminalitet genom själva smugglingen och vidare
med risk för omfattande langning av importtobak. En alltför hög tobaksskatt riskerar därmed
att vara kontraproduktiv genom ökad import vilket också genererar samhällskostnader i ohälsa
och kriminalitet.

Att Centerpartiet ska jobba för att det offentliga som arbetsgivare bidrar till en rökfri arbetsdag
välkomnar vi. Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har sex av tio kommuner redan
infört rökfri arbetstid och flertalet av landstingen har också gjort det. Det innebär både en
friskare personal och att kommunen/landstinget föregår med gott exempel i en viktig
folkhälsofråga. Däremot har distriktsstyrelsen i och för sig svårare att se vilka verktyg som ska
användas för att påverka privata arbetsgivare för att de också ska införa detta, eftersom det är
upp till arbetsgivaren att införa de ordnings- och arbetsmiljöregler som denne tycker passar
(utifrån lagstöd). Men initiativet från motionären är bra och vi till styrker även detta förslag, då
vi anser att det kan finnas samverkansmodeller för att även inspirera övriga näringslivet.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla att-satserna 1, 2, 3, 5 och 6
Att avslå att-sats 4
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Kommitté: Välfärd, trygghet
61,

Regional investeringsfond

Skapa en regional investeringsfond som möjliggör för storskaliga privata
investeringar i många mindre miljöprojekt

Gröna obligationer, där kapitalet viks åt projekt med stark miljöanknytning, har
visat sig ha stor potential i bl.a. Stockholms läns landsting som erhållit
sammanlagt 2,9 miljarder kronor i investeringar i energieffektiviseringsprojekt
och kollektivtrafikuppgraderingar.

Detta visar att det finns en stor möjlighet att skala upp användningen av gröna
obligationer för vidare klimatinvesteringar, men det finns vissa praktiska hinder
som lägger käppar i hjulet. Det främsta hindret är att finansieringen bör gå till
ett stort antal mindre projekt (solceller, vindkraftparker, energieffektiviseringar
av enskilda byggnader etc.) vilket ökar de administrativa kostnaderna för varje
investeringsobjekt, med resultatet att det inte blir attraktivt för stora
kapitalförvaltare som pensionsfonder att investera stora summor i lönsamma,
gröna obligationer.

För att minska de administrativa kostnaderna för investerare och öppna upp för
att ett stort antal mindre miljöprojekt ska kunna finansieras med gröna
obligationer krävs följande:

-

att en aktör samlar, klassificerar och godkänner att individuella projekt
matchar villkoren för gröna obligationer
att denna aktör sedan slår ihop en mängd små projekt till en stor
klimatinvestering (t.ex. energieffektivisering av ett hundra mindre
byggnader i ett paket).

Detta gjorde Chicago när staden etablerade the Chicago Infrastructure Trust
(CIT) i form av en grön infrastrukturbörs som matchar offentliga
infrastrukturprojekt med privat kapital. Staden Chicago administrerar själva
trusten till en kostnad av $2,5 miljoner medan ett antal stora finansiella
institutioner har förpliktigat sig att investera totalt $1,7 miljarder. Dessa medel
matchas sedan av andra privata aktörer med förhoppningen om att Chicago ska
få sammanlagt $7 miljarder i gröna investeringar. Projektet beräknas minska
Chicagos energikostnader med $20 miljoner om året, varav en del av
energibesparingen går tillbaka till investerarna i form av en marknadsmässig
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avkastning.

Att Chicago tar på sig ansvaret för att göra mindre miljöprojekt
investeringsdugliga leder därmed till att offentliga aktörer minskar kostnader och
miljöpåverkan medan privata investerar erhåller en attraktiv avkastning.
Stockholms läns landsting och länets kommuner bör därför gå samman för att
skapa en regional investeringsfond, med inspiration från Chicago, som möjliggör
storskaliga privata investeringar i lönsamma miljöprojekt genom gröna
obligationer.

Därmed yrkar vi

att

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

att

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

att

motionen skickas vidare till Centerpartiets stämma i Malmö

Michaela Haga, Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län & Ordförande i
C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp

Fredrik Lindstål, Vice ordförande C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Markus Berensson, sekreterare i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Erik Sarfors, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Banar Sabet, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Johan Järvung, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionen är ett välkommet initiativ för att öka musklerna kring gröna investeringar inte
minst från den privata sektorn. Centerpartiet bör bejaka och använda alla möjligheter till den
här typen av investeringsfonder

Inte desto mindre finns det skäl att understryka att det inte alltid nödvändigtvis är
miljöekonomiskt effektivt att välja projektmodellen med statliga regler och/eller finansiering.
Olika utvärderingar av de statliga klimatinvesteringsprogrammen har visat att satsningarna
ibland är långt från att vara kostnadseffektiva. Detta faktum anser distriktsstyrelsen att man
måste ha med sig i det fortsatta arbetet, för att skattepengarna ska användas på ett klokt
sätt.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen
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Kommitté: Välfärd, trygghet
62,

Rätten till asyl

I tider när det blåser kallt är det skönt att tillhöra ett parti som står fast vid
värderingar som rör mänskliga rättigheter och synen på varje människas rätt att
söka trygghet från krig och förföljelser. Samtidigt är det sorgligt att konstatera
att andra partier svajar desto mer. Med anledning av detta är det viktigt att vi
inom Centerrörelsen står enade och stöttar det arbete som våra fantastiska
företrädare bedriver på såväl nationell, som europeisk och lokal nivå.
Jag yrkar därför
Att

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

Anna Lasses
Centerpartiet i Solnas årsmöte BESLUTAR
Att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktets årsmöte och
partistämman.

Distriktsstyrelsen yttrande:
Centerpartiets hållning i frågan är redan den som motionären föreslår. Men det kan vara
av värde att en partistämma slår fast att det även fortsatt ska vara så.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen
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Kommitté: Välfärd, trygghet
63,

Rättsäker hantering gällande ensamkommande asylsökande

Då ensamkommande asylsökande fyller 18 år, eller får sin ålder ändrad till över
18 enligt Migrationsverkets bedömning förändras mycket. Bland annat förlorar de
sin gode man som hjälpt till i myndighetskontakt med bland annat
Migrationsverket.
Kommunens socialförvaltning kontakt med dem upphör och ibland får de flytta
från sitt HVB-hem, familjehem eller till något av Migrationsverkets boenden för
asylsökande vuxna. Dessa flyttar kan ske var som helst i landet, även om
personen har påbörjat skola och skaffat sig ett socialt kontaktnät och trygghet på
en plats. Ibland sker detta från en dag till en annan utan vidare dialog eller
förvarning. Dock är det fritt att asylsökande som bedöms vara över 18 år att
ordna eget boende.
Olika kommuner hanterar situationen på olika sätt när ensamkommande skrivs
upp i ålder. Vissa kommuner drar direkt in allt stöd, såsom skola, god man och
boende och hänvisar den asylsökande till Migrationsverket, trots att beslutet inte
har vunnit laga kraft. Detta är problematiskt då en kommun varken har stöd i lag
eller allmänna rättssäkerhetsprinciper att per automatik agera utifrån en
åldersuppskrivning som Migrationsverket gör inom sitt interna arbete och den
löpande handläggningen av ett asylärende. Luleå, Malmö och en rad andra
kommuner inväntar tills ett beslut vunnit laga kraft innan de rättigheter som
barnen har dras in. Den principen borde vara kravställd att alla kommuner följer.
Kommuner måste fatta beslut i ett bredare perspektiv och tänka på individens
bästa. För att säkra att dessa personer får fortsätta sin skolgång, fortsätta ha sin
gode man och även bostad tills beslut i asylprocessen vunnit laga kraft i enlighet
med JO rekommendation.
Därför yrkar jag
att

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

Michaela Haga, gruppledare Centerpartiet Österåker
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionen tar upp en human fråga av betydelse. Frågan är dock komplex, då huvudmannaskapet är delat
och kommunerna ytterst hanterar den praktiska konsekvensen men utan statlig finansiering.
Centerpartiet kan och gör nationellt nytta genom att tydligt visa på vad kommunerna bör göra, samtidigt
som förslag lämnas för hur staten kan ta fortsatt finansieringsansvar för de ensamkommande
ungdomarna tills definitiva beslut fattats. Motionären föreslår Centerpartiet ska verka för att kommunerna
invänta att laga kraft är vunnet innan verkställande av beslut sker, vilket vi stödjer.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionens intentioner och vidarebefordra beslutet tillsammans med distriktsstyrelsen yttrande
till Centerpartiets partistämma. Dessutom föreslår vi att beslutet sänds till kommunala sektionen och
kretsstyrelserna i vårt län.
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Kommitté: Välfärd, trygghet
64,

Sommarjobb

Idag är det svårt för ungdomar att få ta det första steget ut på arbetsmarknaden
och prova på yrkeslivet som anställda eller som egen företagare och vi vet att få
ett sommarjobb eller att skapa sitt eget sommarjobb är otroligt viktigt för våra
ungdomar.
Vi behöver både duktiga företagare såväl som ansällda i framtiden och därför
behövs också att entreprenörskap premieras och ges som ett möjligt
sommarjobb.
Ett exempel på entreprenörskapande insatser ges med konceptet Roligaste
Sommarjobbet där entreprenörskap är en del i gymnasieungdomars
sommarjobb. Ungdomarna driver efter handledning från företaget Indivator och
bidrag från kommunen sitt eget sommarlovsföretag i tre veckor. 2015 provade
19 kommuner detta med drygt 700 deltagare och 2016 deltog också Upplands
Väsby kommun och 15 ungdomar och projektet planeras fortsätta 2017.
Om vi vill att Sverige ska kunna fortsätta ge välfärd och ekonomisk stabilitet
behövs både företagare och möjligheten att anställa bra medarbetare. Företagen
är de som skapar jobben och då måste vi också premiera entreprenörskap anser
vi i Centerpartiet.
Jag föreslår:
att Centerpartiet i Stockholms län och nationellt verkar för att
sommarjobbsinsatser även ska innefatta entreprenörskap och företagande

149

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Ann-Christin L Frickner, Gruppledare Centerpartiet

Distriktsstyrelsens yttrande:
Centerpartiet vet att 4 av 5 jobb skapas i de mindre företagen. För att vi ska få en jobbtillväxt är det
avgörande att dagens ungdomar ser möjligheterna i eget företagande och vågar prova att förverkliga
sina idéer. På så sätt kan vi få fler att bli entreprenörer och skapa de företag som blir framtidens
arbetsgivare.
Det handlar dels om att ha entreprenöriellt lärande, ha praktik och arbeta med ungt företagande i
skolan. Distriktsstyrelsen tycker dessutom det är bra om ungdomar får möjlighet att prova på
entreprenörskap och företagande på sommaren
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att Centerpartiet i Stockholms län verkar för att sommarjobbsinsatser även ska innefatta
entreprenörskap och företagande.
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Kommitté: Välfärd, trygghet
65,

Stöd till barnfamiljer vid köp av bostad

Statligt stöd till barnfamiljer vid köp av bostad
Nuläges analys
Som det ser ut idag, hamnar barnfamiljer i ett underläge på bostadsmarknaden
jämfört med andra spekulanter.
Möjligheterna till bolån minskar drastiskt när det är barn under 18 i hushållet.
En familj utan barn med den sammanlagda inkomsten på 40.000 kr /mån får
låna 1,8 mkr, medan en familj med 1 barn får lånelöfte på ca 1,5 mkr. Skillnaden
är ca 300.000 kr!

Antal
barn
under 18
år
0
1
2
3

Lånebelopp

1
1
1
1

857
552
270
002

520
266
226
140

kr*
kr*
kr*
kr*

Total
minskning
av
lånebelopp
kr
0
305 254 kr
587 294 kr
855 380 kr

Total
Minskning
minskning lånebelopp
lånebelopp per barn
%
kr

Minskning
lånebelopp
per barn
%

0
16
31
46

0
305 254 kr
293 647 kr
285 126 kr

0
16
15
15

*Fakta:
Datum när kalkylen gjordes:
2016-05-06
Plats:
https://www.sbab.se/1/privat/lana/bolan/rakna_pa_bolan.html#/vie
ws/kalkyl1
Bostadstyp:
Bostadsrättslägenhet
Boarea:
62 m²
Antal rum:
2 rum
Avgift/månad:
4 524 kr/mån
Pris/m²:
21 774 kr/m²
Driftkostnad:
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3 000 kr/år
Område:
Flemingsberg (Stockholm län)
Byggår:
1975
Förslag
Mitt förslag är att staten stödjer barnfamiljer genom att agera vid bostadsköp
som medfinansiär. På begäran av barnfamiljen går staten in och finansierar en
del av bostadens slutliga pris. Den andel av bostaden som finansierats med
statliga pengar pantsätts hos staten.
Staten tar på sig investeringsrisken samt har rätt till den eventuella vinsten ifall
bostaden ökar i värde.
Bostadsrättsinnehavaren kan när som helst köpa ut den del av bostaden som har
finansierats av staten. Men om hen inte gör det, kommer staten att få tillbaka sin
investering vid försäljningen av bostaden.
Vid försäljningen av bostaden ska staten få tillbaka sin finansiering justerad med
vinst eller förlust. Eftersom bostadsmarknaden på långt sikt tenderar att
generera vinster, kommer det statliga stödet att finansiera sig själv.
När barn blir vuxna, har barnfamiljer oftast högre inkomst och bättre ekonomi.
Dessutom brukar bostäderna med tiden öka värde, och man får extra
låneutrymme på sina bolån av bankerna. Detta gör möjligt för den som tidigare
hade nyttjat stödet att köpa ut den andel av bostaden som finansierats med
statliga pengar.
Motivering
I olika livets skede har man olika ekonomiska förutsättningar. Svårast har det
unga människor, och ännu svårare har det unga med små barn.
Det är oerhört viktigt att stödja barnfamiljer på alla möjliga plan. Men allra
viktigast, där dem ställs inför hinder som är omöjliga att ta sig igenom på egen
hand. Som t.ex. köp av bostad.
Genom att stödja barnfamiljer på bostadsmarknaden minskar man negativa
faktorer som trångboende av barn. Samtidigt minskas barnfamiljs ekonomiska
utsatthet vid köp av bostad. Barnfamiljer får då möjlighet att med statligt stöd
minska egna bolånebelopp och därmed räntekostnader.
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Barnfamiljer ska inte hållas utanför bostadsmarknaden. Statligt stöd för många
av dem blir det enda alternativet som gör det möjligt att sätta in sin fot på
bostadsmarknaden och spela på lika villkor gentemot andra spekulanter.
Att vara förälder och ta hand om minderåriga barn är både fysiskt, psykiskt och
ekonomiskt påfrestande.
Statens uppgift är att se till att barnfamiljer klarar sig på alla livets plan.
Jag vill att
1. Centerpartiet ger stöd till barnfamiljer genom att lagstifta statligt stöd som
ges till barnfamiljer vid köp av bostad
2. Centerpartiet stiftar lagar som stödjer de ekonomiskt utsatta grupperna på
bostadsmarknaden.
Huddinge den 2017-02-15
Elena Aydogdyeva (medlem i Centerpartiet Huddinge)

Distriktsstyrelsen yttrande:
En motion som lyfter ett allvarligt problem för småbarnsfamiljer. många har svårt att få
förutsättningar till finansiering av ett nytt eget boende på grund av sämre lånevillkor än andra
grupper. Vi ser inte den entydiga bilden, inom gruppen som motionären tar upp finns det
naturligtvis de som har utmärkta förutsättningar att finansiera ett sådant köp men också det
motsatta inga förutsättningar. Vi ser stora svårigheter i att hitta ett system som kan fungera
men är dessutom övertygade om att ett sådant bidragssystem snarare kommer att driva upp
prisnivåerna och försvåra tillträdet till egna hem marknaden än mer. Dessutom är det vår
allmänna uppfattning att vi ska vara mycket sparsamma med att införa nya bidragssystem.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen
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Kommitté: Välfärd, trygghet
66,

Transparens i biståndspolitiken

För de flesta som vill studera biståndspolitikens effekter syns det som uppenbart
att Sverige missar målet i väldigt många projekt. Vi vet att otroliga summor
hamnar i privata fickor istället för där de hör hemma, hos de behövande.
Biståndet fokuserar på att bygga upp institutioner och hjälpa föreningar och
andra med sin verksamhet. Många projekt finns kring utbildning och förbättring
av jordbruksmetoder och “hands on” projekt kring att gräva brunnar mm. alla
dessa projekt har ett gott ursprung och bra intentioner.
Ändock så läcker dessa projekt stora summor till korrumperade tjänstemän och
politiker. Ingen förnekar det men få ser någon annan lösning. Biståndspolitiken
fortsätter på samma sätt som tidigare.
Det är dags att sätta ner foten och kräva någonting annat.

Sverige skall kräva transparens i vart pengarna tar vägen. Om bidragstagarna
inte kan ge transparens skall vi inte ge bistånd.
Ett motargument har varit att teknik och kunnande saknas för att kunna ge
trovärdig transparens. För varje dag som går så blir den åsikten ihålig. I
administrationerna i våra biståndsländer så tar datorer och annan teknik över
och institutionerna växer sig allt starkare. Personligen har jag sett moderna
datorer och administrativa system hanteras långt ute i många av Afrikas länder.
Transparens är görligt.
Biståndsmottagare, föreningar, kooperativ, institutioner, departement och banker
skall tvingas berätta vart pengar tar vägen och slutdestinationens mottagare
skall berätta att de mottagit stöd.

Jag yrkar därför:
att

biståndspolitik omdanas så att transparens råder i hela
biståndskedjan

Solna 2017-02-07
Ingemar Andersson
Centerpartiet i Solnas årsmöte BESLUTAR
Att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktets årsmöte och
partistämman.
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Det är viktigt att det finns en transparens i hela kedjan av Sveriges biståndspolitik och en
tydlighet var och hur biståndsmedlen används. Ska vi ha en generös biståndspolitik vilket vi
menar att det ska vara så måste tilliten för att biståndet fungerar som tänkt vara starkt hos
befolkningen. Därmed föreslår vi distriktsstämman att bifalla motionens att-sats och sända
med beslutet till Centerpartiets partistämma.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen

155

Motioner Stockholm läns distriktsstämma 2017

Kommitté: Välfärd, trygghet
67,

Trygga och levande stationsmiljöer

Samverka för trygga och levande stationsmiljöer och resecentrum
I många stadsdelar längs pendeltåget, lokalbanor, tunnelbanor och busslinjer
finns det förbättringar att göra, både när det gäller trygghetsfrågor men också
för att förbättra service och handel.
I Stockholms läns landstings budget 2017 står det: knutpunkter viktiga då de är
centralt belägna och är därför både välbesökta och attraktiva noder i
kollektivtrafiksystemet. Genom att möjliggöra fler reklamytor, affärer, kaféer och
annan service i anslutning till dessa kan både resans värde för resenären och
intäkterna till kollektivtrafiken öka. Möjligheten att avyttra eller på annat sätt
låta en extern part driva samt utveckla stationsmiljöer och kringliggande.
fastigheter, för att på så sätt öka kollektivtrafikens attraktivitet och utbudet av
kommersiell service, ska övervägas i samråd med berörda kommuner och
fastighetsägare.
Dock saknas en övergripande långsiktig plan och helhetsbild av vad som behöver
göras och med vilken prioritering. Kommuner behöver också vara med som en
aktiv samarbetspart för utvecklingen framåt samt även eventuella
fastighetsägare som är berörda.

Därmed yrkar jag
att

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

Michaela Haga, Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län & Ordförande i
C Stockholms regionens stadsutvecklingsgrupp
Fredrik Lindstål, Vice ordförande C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Markus Berensson, sekreterare i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Erik Sarfors, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Banar Sabet, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
Johan Järvung, ledamot i C Stockholmsregionens stadsutvecklingsgrupp
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Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Distriktsstyrelsen föreslår att motionen i sin helhet bifalls och att den sänds vidare till
landstingsgruppen och kommunala sektionen för fortsatt arbete.
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Kommitté: Välfärd, trygghet
68,

Rörelse och motion för bättre inlärning

Utökad tid för motion och rörelse i nationell läroplan förskola och skola
Idag visar forskning det viktiga sambandet mellan rörelse och inlärning men
också förbättrad psykisk hälsa och möjlighet till gemenskap.
Fysisk aktivitet ger bättre inlärning och sker den i tonåren minskar risk för
depression, demens, stroke, suicid så länge som upp till 40 år. Resultaten visar
att fysisk aktivitet förändrar hjärnans struktur och förbättrar den och gör den
mer motståndskraftig mot slitage/skador/inflammation.
För att ytterligare förstärka förutsättningar för barn och ungdomars inlärning och
förbättra förutsättningar för bättre psykisk hälsa och social samvaro föreslås att
utökad tid för rörelse införs i den nationella läroplanen för förskolor och skolor.
Målsättningen är att bidra till bättre lärande och psykisk hälsa samt social
gemenskap.

Jag föreslår att:
att Centerpartiet nationellt driver frågan att i läroplan öka tid för rörelse
och fysisk aktivitet i förskola och grundskola, i syfte att premiera barn och
ungdomars möjligheter till ökad inlärning, bättre välmående och social
gemenskap.
Ann-Christin L Frickner, Gruppledare Centerpartiet

Bifogas länkar till ett antal studier som genomförts:
Studier: Ingegerd Ericsson / Malmö kommun http://malmo.se/Forskola-utbildning/Grundskola/Grundskolor-och-forskoleklass/Grundskolor-AO/Grundskolor/Gottorpskolan/Om-skolan/Bunkefloprojektet.html
Lina Bunkertorp-Käll /
Göteborg:http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//mer-fysiskaktivitet-pa-schemat-gav-forbattrade-skolresultat.cid1238863
https://www.youtube.com/watch?v=4xzEScPJdTo
Jenny Nyberg m.fl./ Fysisk aktivitet förebygger sjukdom i hjärnan:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22700083,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23739044
Mats Nahlbom m.fl / Vammarskolan:
http://dannihermansson.wixsite.com/hjarnbyggarna
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Distriktsstyrelsens yttrande:
Under en lång tid har det som motionären lyfter alltmer bekräftats, att tillräckligt med rörelse
och fysisk aktivitet leder till de effekter som beskrivs i motionen. Distriktsstyrelsen delar den
uppfattningen och menar att det lokalt i kommunerna behöver fokus på detta ökas, men det
är också viktigt att nationella regelverk ger stöd och riktlinjer för detta till kommunerna.
Därför föreslår vi att distriktsstämman bifaller motionen i sin helhet och sänder beslutet vidare
till Centerpartiets partistämma.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen
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Kommitté: Välfärd, trygghet
69,

Vilseledandet genom falsk namngivning av matvaror

Mat som inte innehåller vad den heter
Det finns många produkter i hyllorna på våra mataffärer som innehåller väldigt
lite (eller i värsta fall, inget alls) av vad produkten heter. SVT Plus tog upp
problemet för tre år sedan och några av produkterna de nämnde var dessa:
Guacamole som innehåller 1.5 procent avokado, smördeg utan smör, räksoppa
med två räkor och chilisås hot med 0.04% chilipeppar.
Loka Crush Jordgubb
Loka Crush Jordgubb är en syrlig och läskande kolsyrad fruktdryck med
fruktjuice (enligt loka.nu) och läser man namnet eller tittar på etiketten på
flaskan (bild på jordgubbar) så tror man ju att denna läsk innehåller framförallt
jordgubbar. Läser man innehållsförteckningen så framträder en helt annan
sanning.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, juice från koncentrat (päron 8,3%, äpple 4,2%,
citron 1,7%, fläder 0,5%, jordgubbe 0,3%) naturlig sötning från frukt och
naturliga aromer.
Så läsken innehåller alltså minst jordgubbar av allt och ändå får produkten heta
jordgubb. Istället har man fått lösa detta via aromer. Att man får vilseleda
kunderna på detta sätt måste få ett slut! Namnet på produkten måste tydligt
spegla vad som är i produkten.
Därför yrkar jag
att Centerpartiet jobbar för att ändra lagstigning så att matvaror måste döpas
tydligare efter vad de innehåller

/Henrik Juhlin Centerpartiet i Huddinge
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Distriktsstyrelsens yttrande:

Distriktsstyrelsen tackar motionären för en motion som behandlar en viktig fråga. Det
är oerhört viktigt att det, utan svårighet, finns en möjlighet att enkelt ska framgå vad
en produkt innehåller. Däremot delar inte distriktsstyrelsen motionärens åsikt om att
matvaror måste döpas ännu tydligare efter vad de innehåller. Många småskaliga
producenter döper sin produkter efter ortens namn eller hittar på andra fyndiga namn
på sina produkter. Exempelvis ”Lyckomarmelad eller ”Gillhovskorv”. Ett tvång att
döpa sina produkter efter vad de innehåller skulle bli ett onödigt hinder. Däremot är
det viktigt att det finns en tydlig innehållsförteckning där en med enkelhet ska kunna
se vad en produkt innehåller. Vidare är det viktigt att producenten inte medvetet
försöker vilseleda sina kunder.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

att

avslå motionen
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Kommitté: Välfärd, trygghet
70,

Färdtjänst

Färdtjänsten i Stockholms län
Jag liksom många invånare i Danderyd har ett sommarhus.
Och för oss färdtjänstresenärer är det idag inte alls enkelt att ta sig dit eller hem
igen. För mig och min man, 80 och 90 år gamla utan egen bil har det under de
senaste tio åren blivit allt svårare att få en trygg färd på önskad tid.
Vi bor mestadels i vårt hus på Blidö, Norrtälje kommun. Färdtjänsten är en viktig
livlina för invånarna i en glesbygdskommun som Norrtälje med många öar.
Jag har haft tillstånd i 15 år. Efter några år med bra transporter har först SL och
sedan Taxi 020 försämrat servicen varje år. Idag är den en katastrof.
Jag vill därför att Centerpartiet arbetar för
Att Stockholm läns landsting får så många bilar att dagtrafiken kan effektueras.
Att det finns bilar i tillräcklig mängd efter klockan 18.00.
Att nattrafiken har mer än en jour-bil.
Att chaufförerna får lära sig att hitta i länet innan de börjar köra
färdtjänstresenärer.
Att taxibilarna uppdaterar sina GPS eller att föraren förses med en smartphone
och kan hantera den.
Att taxiväxeln håller reda på var det finns färjetrafik och skickar ut bilarna i god
tid till färje-avgången.
Att vi passagerare alltid kan känna oss trygga under färden.
Marianne Pettersson
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Distriktsstyrelsens yttrande:
För att få resa med färdtjänst ska man, i enlighet med färdtjänstlagen, vara folkbokförd i
Stockholms län, ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med den
allmänna kollektivtrafiken, samt ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre
månader. Man ska enligt landstingets hemsida alltid ha ett läkarintyg för färdtjänst med en
beskrivning av funktionsnedsättningen och svårigheterna till följd av nedsättningen.
Som motionären mycket riktigt skriver utgör färdtjänsten ett viktigt verktyg för att kunna
leva ett aktivt liv i alla delar av vårt stora län. Distriktsstyrelsen tycker att rätt politisk
inriktning är att göra insatser inom färdtjänsten som ökar servicen för den enskilde,
oavsett bostadsort.
De frågor som tas upp behandlas även i den pågående färdtjänstutredningen, som enligt
planerna ska vara färdig under våren. Distriktsstyrelsen vill också här lyfta frågan om den
enskildes möjlighet att välja färdtjänst själv, möjligen genom någon typ av checksystem.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att Centerpartiet i kommande regionala valplattform arbetar in frågor för ökad service
inom färdtjänsten oavsett bostadsort
Att i övrigt anse motionen besvarad
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