Välkomna till distriktsstämma för Centerpartiet
Fyrbodal lördagen den 18 mars
Med tal av Magnus Ek, förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund samt
ledamot av kyrkomötet.

Plats: Dalslands Folkhögskola, Färgelanda
Upplägg
9.00 - 09.30

Ombudsanmälan och fika

09.30 - 10.15

Tal av Magnus Ek, ordförande CUF

10.15 – 10.30

Mångfaldsarbete i verkligheten – Mikail Yüksel, Göteborg

10.30 - 12.00

Stämmoförhandlingar

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 15.00

Stämmoförhandlingar

15.00

Stämman avslutas och fika

Lunchen och fikat är gratis för ombud och medlemmar. Anmälan av specialkost samt anmälan för
medlemmar som inte är ombud men ska delta på stämman ska ske här senast 12 mars:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb2Iu7MI3unL7itovEEZsvFyOgofbBx5HJYR1C4x7JvA4u
XQ/viewform
Välkomna!
Distriktsstyrelsen

Föredragningslista för Centerpartiet Fyrbodals distriktsstämma 2017

1. Stämman öppnas
2. Val av mötesfunktionärer
a)
b)
c)
d)
e)

mötesordföranden
sekreterare
rösträknare
protokolljusterare
pressreferent för mötet

3. Godkännande av kallelse
4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
5. Fastställande av föredragningslista
6. Rapporter
-

Regionen

-

Kyrkoval 2017

-

Syskonorganisationer

-

Studieförbundet Vuxenskolan

7. Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Arvode och reseersättning
12. Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelse
13. Val av ordförande och vice ordförande
14. Val av övriga styrelseledamöter
15. Val av två revisorer samt revisorsersättare
16. Val av ledamöter samt ersättare i partiets förtroenderåd
17. Fastställande av antal ombud vid kommande distriktsstämma
18. Val av ombud samt ersättare att representera distriktet vid partistämman
19. Val av ombud samt ersättare att representera distriktet vid regionstämma
20. Val av valberedning
21. Nomineringsprocess för riksdags- och regionval
22. Val av nomineringskommitté
23. Medlemsavgifter

24. Framställningar och förslag från distriktsstyrelsen
25. Behandling av motioner
-

Motion 1. Seniorrabatt Västtrafik

-

Motion 2. Vattenkraft

-

Motion 3. Miljösamordning

-

Motion 4. Dalslands sjukhus

-

Motion 5.Järnväg Göteborg – Halden (Mellerud)

-

Motion 6. Upprusta Bohusbanan

-

Motion 7. Järnväg till Norge (Bengtsfors)

-

Motion 8. Enskilda avlopp

-

Motion 9. Spridning av avloppsslam från reningsverk och enskilda avlopp

-

Motion 10. Spridning av avloppsslam från reningsverk på åkermark

-

Motion 11. Straffsatser

-

Motion 12. Om finmaskigt vägnät

-

Motion 13. Rätt till amning

26. Redovisning av medleminitiativ som inkommit till distriktsstyrelsen
27. Förnominering till riksdag och region
28. Vid stämman väckta frågor
29. Stämman avslutas

Verksamhetsberättelse 2016
Centerpartiet Fyrbodal

Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Fredrik Christensson, Lysekil, ordförande
Mats Häggner, Trollhättan, vice ordförande
Anne Sörqvist, Åmål, kassör
Kenneth Gustavsson, Dals-Ed, sekreterare
Kåre Karlsson, Bengtsfors
Gunnar Karlsson, Mellerud
Henrik Jansson, Vänersborg
Tobias Bernhardsson, Färgelanda
Anna-Malin Björk Joelsson, Uddevalla
Lars Larsson, Orust
Britt Lindgren, Sotenäs
Carina Torstensson, Munkedal
Karolina Aronsson Tisell, Tanum
Elisabeth Johansson, Strömstad
Carina Blomqvist Liljegren, Centerkvinnorna
Linn Nielsen, CUF
Henrik Larsson, Centerstudenter
Adjungerade i styrelsen har varit Kristina Jonäng, regionråd och Martin Carling, Dals-Ed.
Ordföranden, vice ordföranden, kassören och sekreteraren har utgjort styrelsens arbetsutskott.
I Centerpartiet Fyrbodal uppgick medlemsantalet 2016-12-31 till 1 103 medlemmar.
Centerkvinnorna hade 324 medlemmar, CUF hade 63 medlemmar och Centerstudenter hade 10
medlemmar. Totalt var 1 474 individer medlemmar i Fyrbodalscenterrörelse under 2016.
Centerpartiet och Centerkvinnor minskade något samtidigt som CUF och Centerstudenter
ökade.

Väststyrelsen
I väststyrelsen har distriktet varit representerat av Fredrik Christensson, Mats Häggner och
Anna-Malin Björk Joelsson.
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Styrelsens uppsatta mål för 2016 och uppföljning
I distriktsstyrelsens verksamhetsplan för 2016 fastställdes fem mål. De har varit vägledande i vårt
arbete. Vi har nått fyra av fem uppsatta mål för verksamhetsåret 2016.
1. Ökat medlemsantal
2016 var 1 103 medlemmar i Centerpartiet Fyrbodal. Det är en minskning från 2015 då 1 177 personer var
medlemmar. Glädjande är dock att CUF och Centerstudenter i Fyrbodal ökade med närmare 50 %.
2. Genomför fem utåtriktade aktiviteter

Under 2016 genomförde Centerpartiet Fyrbodal en rad utåtriktade aktiviteter och var synliga i
medier med nyheter och debattartiklar
3. Besök av minst tre nationella talespersoner
Under verksamhetsåret har vi haft besök av Emil Källström, Per Åsling, Anders Åkesson, Rickard Nordin
och Johan Hedin.
4. Genomföra utbildningsplanens utbildningar för 2016
Under 2016 har Fyrbodal genomfört fler utbildningar än de som var planerade för under 2016 års
utbildningsplan bland annat nyfiken på närodlad politik och strategisk planering med kretsarna.
5. Anordna minst tre seminarium/öppna möten
Centerpartiet Fyrbodal anordnade i februari ett möte om ekonomisk politik i Uddevalla, i oktober ett
möte om gränsregion på Högskolan Väst och möte om trygghet i Mellerud samt i november anordnades
ett möte om integration i Mellerud.
Mötesverksamhet
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 sammanträden, varav ett telefonmöte. Arbetsutskottet har
haft 6 sammanträden, varav ett fysiskt möte.
Det kommunala nätverket i Fyrbodal som leds av Martin Carling har anordnat sex telefonmöte för
gruppledare inför kommunalförbundets direktionsmöten. De har även anordnat 1 fysiskt möte och
bildat tre nätverk; utbildning, samhällsbyggnad och välfärd. Grupperna syftar till att stärka
Centerpartiet i Fyrbodals nätverk i de kommunala frågorna och samtliga som innehar en förtroendepost
i Fyrbodals kommuner har inbjudits att delta. Under 2017 planeras ytterligare 2 träffar samt att
fortsätta arbetet med facebookgruppernas nätverk: C Fyrbodal Utbildning, C Fyrbodal Samhälle
Beredning, C Fyrbodal Välfärd.
Distriktsstämman 2016
Distriktsstämman 2016 hölls lördagen den 19 mars på Quality Hotel i Vänersborg. Förutom sedvanliga
stämmoförhandlingar hade stämman besöka av EU-parlamentariker Fredrick Federley som talade om
aktuellt i EU-parlamentet.
Förtroenderåd
Den 23 september 2016 höll Centerpartiet ett förtroenderåd i Stockholm. Agenda 2025 antogs efter
några justeringar och beslut togs om att ha en rikslista inför valet 2018. Centerpartiet Fyrbodal
representerades av Fredrik Christensson och Ann-Marie Jacobsson.
Distriktsordförandekonferenser, Ombudsmanaträffar och och Röstmålskonferenser
Under 2016 anordnades tre träffar för distriktsordförande för diskussioner om aktuella frågor, Fredrik
Christensson deltog på samtliga som representant för Centerpartiet Fyrbodal.
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2016 anordnade riksorganisationen även två ombudsmannaträffar där Mats Andersson deltog. Han
utsågs även av styrelsen till röstmålsansvarig och deltog i maj på RO:s röstmålskonferensen i Finland.

utåtriktade aktiviteter
Fälldin-utställningen
Under hösten har Fälldin-utställningen varit i Fyrbodal. Den har ställts ut på Folkets hus Vänersborg,
Folkets hus Uddevalla, Smedbergs gård Munkedal samt Centrumhuset i Färgelanda. Det har varit en
uppskattad utställning som varit på platser där människor rör sig och har fått bra genomslag i media
med artiklar i TTela, Bohusläningen, Lysekilsposten och Dalslänningen.
Extern kommunikation
2016 arbetade den kommunala sektionen med gemensamma utspel om bland annat trygghet och
antibiotika i Fyrbodal. Flera av Centerpartiet Fyrbodals aktiviteter var även synliga i nyhetsmedia.
Kampanjer
Äldremässan Göteborg tillsammans med RO, Gothenburg Horse Show tillsammans med RO, Elitloppet
Åby tillsammans med Väststyrelsen, Pendlarkampanj vår, Vårruset, Marknad i Rabbaldshede, Bondens
Dagar, pendlarkampanj höst, CUF kampanjer
CUF och Centerstudenters aktiviteter i Fyrbodal
Centerpartiet har deltagit i och hjälpt CUF och Centerstudenter vid deras kampanjer i Fyrbodal under
året. CUF har vid fyra tillfällen kampanjat i distriktet på Gullmarsgymnasiet Lysekil, Strömstads
gymnasium, Magnus Åbergs gymnasium i Trollhättan samt Agnebergsgymnasiet och Sinclair
Gymnasium i Uddevalla. Centerstudenter har under 2016 vid ett tillfälle kampanjat på Högskolan Väst.
Besök av nationella talespersoner
Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson. Studiebesök samt öppet möte om Centerpartiets
ekonomiska politik den 8 februari i Bullaren, Dals-Ed, Dals Rostock, Mellerud, Vänersborg samt
Uddevalla. Studiebesöksdagen avslutades med ett öppet möte om Centerpartiets ekonomiska politik.
Per Åsling, skattepolitisk talesperson. I mars besökte Per Bengtsfors och tvätteriföretaget Kåpi samt
diskuterade gränsfrågor i Strömstad.
Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson. Den 17 mars besökte Johanna Fyrbodal. Hon deltog på
studiebesök på Restad Gård samt talade för SV Väst på deras stämma.
Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson. Besökte Fyrbodal i samband med regionstämman i
maj. Han besökte Lysekil för att diskutera frågan om bro över Gullmarn. Vid besöket deltog även
riksdagsledamot Annika Qarlsson. På kvällen talade Anders om infrastruktur på regionstämman i
Vänersborg.
Rickard Nordin, energipolitisk talesperson. Möte i september med kommunala energirådgivare i
Uddevalla samt besök på Symbioscenter i Kungshamn för diskussioner om deras biogas-projekt
RenaHav.
Johan Hedin, rättspolitisk talesperson. Han deltog i oktober på ett öppet möte i Mellerud samt besök på
Kronogården, Trollhättan.

3

Utbildningar
Strategisk planering och röstmålsutbildning
Samtliga kommunkretsar har under året genomgått utbildning i strategisk planering och röstmålsarbete
som Ulrika Johansson, Regionenhet Väst samt Mats Andersson, kretsutvecklare har ansvarat för. Kretsar
har satt ett första mål för röstmål för såväl den egna kommunen, regionen samt riksdag. En
återkommande uppföljning av detta arbete är planerat under 2017 då vi fått ett mer utförligt material
från RO om målgruppsarbetet.
Nyfiken på Närodlad politik
Nyfiken på närodlad politik har erbjudits av distriktet på 2 geografiska platser i Fyrbodals område,
Tanum och Vänersborg. Utbildare i Vänersborg har varit Elving Andersson, Uddevalla Bo Carlsson,
Vänersborg och Mats Andersson, kretsutvecklare. I Tanum har Fredrik Christensson, Lysekil samt AnnaMalin Björk Joelsson, Uddevalla utbildat nya o gamla medlemmar. Deltagarantalet har varit ca 20
personer som samlats vid 2 kurstillfällen samt avslutande resa till Riksdagen och konferenskryssning till
Åland där ca 20 personer deltog. Sista kurstillfället gjordes gemensamt med Färgelanda Centerkrets som
under året haft egen utbildning i Nyfiken på Närodlad politik.
Medlemsvärvning
Utbildningen genomfördes i distriktet den 16 juni då medlemsansvarig på Riksorganisationen Emma
Pettersson inspirerade oss i arbetet med att rekrytera nya medlemmar. Ca 15 personer deltog och
styrelsen har tankar att återupprepa denna utbildning under 2017 för att nå målet på utökat
medlemsantal i Fyrbodals distrikt.
Kyrkovalsutbildning
8 juni gästades distriktet av Roger Sandström från kyrkopolitiska sektionen, RO.
Utbildningen var ett första steg hur kyrkovalet kommer genomföras och vad man praktiskt bör tänka
på. Tyvärr var det ett fåtal kretsar representerade vid detta utbildningstillfälle varpå en uppföljning
gjordes den 10 november i Vänersborg då Henry Bäckström, kyrkovalsansvarig Göteborgs stift samt
Mats Andersson, kretsutvecklare informerade om kyrkovalet.
Framtidsfronten
Framtidsfronten har varit ett gemensamt utbildningsprojekt i Västra Götaland där ett flertal
medlemmar från Fyrbodal deltagit. De totalt 40talet deltagare har träffats vid 3 tillfällen varav de 2
första inkluderade övernattning. Syftet med utbildningen har varit att stärka organisationen och
deltagare har genomgått fördjupad utbildning i ledarskap, kommunikation och politik.
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Seminarier och öppna möten
Möte om Centerpartiets ekonomiska politik
Centerpartiet Fyrbodal anordnade den 8 februari ett öppet möte om Centerpartiets ekonomiska politik
med Emil Källström som talade och besvarade frågor från publiken. Ca 40-50 deltagare besökte mötet.
Gränsregion med förhinder eller i framkant? – Högskolan VÄst
Måndag den 24 oktober anordnade Centerpartiet Fyrbodal genom Kristina Jonäng och Fredrik
Christensson ett seminarium på Högskolan Väst om Fyrbodals viktigaste bidrag till framtidens välfärd.
Det diskuterades förutsättningar som gränsregion för industri och gröna näringar samt
kompetensförsörjning och inspel till forskningspropositionen.
Möte om Trygghet på landsbygden
Torsdag 27 oktober anordnade Centerpartiet Fyrbodal ett möte om trygghet på landsbygden i Mellerud
med ca 25 deltagare. Johan Hedin, rättspolitisk talesperson deltog tillsammans med den lokala polisen,
Anne Sörqvist och Fredrik Christensson i ett panelsamtal om hur tryggheten kan stärkas i Fyrbodal.
Integrationsmöte Kroppefjäll
28 november anordnade Centerpartiet Fyrbodal ett rundabordssamtal på Kroppefjälls asylboende med
fokus på integration och migration. Asylboendeföretagare, föreningsliv, Arbetsförmedlingen och
kommunala företrädare deltog i diskussionerna med fokus på hur integrationen kan stärkas framöver.

Lokaler och organisation
Centerpartiet Fyrbodal förfogar över en kontorslokal hos Studieförbundet Vuxenskolan på Junogatan i
Uddevalla. Under året har Centerpartiet bytt kontorslokal på Junogatan till ett mer ändamålsenligt och
tillgängligt kontor. Distriktet har även ett lagerutrymme och möjlighet att utnyttja möteslokaler samt
tillgång till materiell kontorsservice.

Ekonomi
Centerpartiet har under året haft fokus på att stärka organisationen med mer verksamhet i
distriktet och samtidigt haft fokus på att ha en god ekonomi för att ha utrymme för satsningar
inför valet och uppbyggande av en stark valfond.
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Sammanfattning
Det andra året för det nya partidistrikten Fyrbodal har varit händelserikt. I distriktet har många besök,
aktiviteter, utbildningar och möten har anordnats. Vi blickar framåt mot 2017 med tillförsikt som vi
hoppas kunna bli ännu bättre för Centerpartiet i Fyrbodal med mer aktiviteter, ökat engagemang och
fler medlemmar till centerrörelsen.
Distriktsstyrelsen vill tacka alla som på olika sätt gjort stora insatser för partiet.

Uddevalla den 2017-03-07

Fredrik Christensson

Mats Häggner

Anne Sörqvist

Kenneth Gustavsson

Kåre Karlsson

Gunnar Karlsson

Henrik Jansson

Tobias Bernhardsson

Anna-Malin Björk Joelsson

Lars Larsson

Britt Lindgren

Carina Torstensson

Karolina Tisell Aronsson

Elisabeth Johansson

Carina Blomqvist Liljegren

Linn Nielsen
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Centerpartiet Fyrbodal

BOKSLUT 2015 – NOTER OCH FÖRSLAG TILL BESLUT
sid 1(2)

Noter till redovisningen:
Resultatrapporten:
3010
Försäljning kretsar
Intäkt på försäljning av Fälldin-boken med 570 kr, varav kontant 120:- och resten på Swish. Inköp av
böckerna kostade 1.862 kr, bokfört på 6390 övr kostnader.
3400
Verksamhetsbidrag
Totalbeloppet för 2016 är 175.000, men 75.000 ligger kvar hos Väststyrelsen och är bokfört hos oss
som en fordran, se balansräkningen 1389. Sammanlagt ligger det 150 tkr kvar hos Väststyrelsen
eftersom 75 tkr låg kvar från 2015.
3610
Medlemsavgifter
Enligt stämmobeslut 2016 har kretsarna betalat 50:-/ medlem på medlemsantalet 2014-12-31.
3989
Övriga ersättningar och intäkter
Kursavräkning från SV för 2015 – 543:- och för 2016 3.506:40 = 4.049:40.
5010
Lokalhyra
Den lokal som de gamla distrikten hyrde på Junogatan i Uddevalla övertogs av oss från 2015-04-01
med oförändrad hyra. Under 2016 har ett byte av kontorsrum gjorts på samma adress. Hyra inkl
lokalvård stannar på 17.376 kr/år.
6230
Datakommunikation
Gäller tillgång på Junogatan.
6980

Avg andra org

Medlemsavgifter i Bohusläns och Älvsborgs föreningsarkiv.

Sid 2(2)
Balansrapporten:
1388
Övriga långfristiga fordringar
Bohusläns Centerdistrikt hade en fordran på tidningen Nya Västerbygden på 49.000:-. De gamla
distrikten använde fordringarna till annonsering i samband med val och det är den återstående
fordran som nu uppgår till 49 tkr. Styrelserna har underhand kommit överens om att nyttja den på
samma sätt. Fordran delas nu upp med 24.500 kr per distrikt.
1510

Kundfordringar (kretsarna)

Fordran Tanum medlemsavgifter 2016
Fordran Åmål medlemsavgifter 2016

7.250:3.400:-

ej betald
betald 2017

1511
Kundfordringar Västra
En liten fordran på 274:50 som gäller slutreglering av jubileumsfest.
1512
Kundfordringar riks m fl
En fordran SV för kursavräkning 2016 på 3.506:40 har reglerats 2017, samt en fordran på
Stenungsunds centerkrets på 1.325:- som ännu inte betalts.
1942/2071 Stipendiefond
Denna fond kommer från Norra Älvsborg och ska avvecklas och medlen användas till ungdomsverksamhet enligt beslut och i samråd med efterlevande. Fyrbodal ansvarar för att fullfölja beslutet.
2510 – 2941 Kortfristiga skulder
Förutom en fordran på skatteverket på 178:-, återstår i mars endast en skuld till kassören på 45:60.

FÖRSLAG TILL BESLUT:
P6

att med godkännande lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna

p8

att fastställa balans- och resultaträkning enligt förslaget
att avsätta 30.000 kr till valfonden
att föra resterande överskott på kr 8.078:83 i ny räkning

2017-03-07

Anne Sörqvist
kassör

Förslag till
Nomineringsprocess
Centerpartiet Fyrbodal

1

Nomineringsprocess
Nomineringskommitténs uppdrag och ansvar
Valberedningen föreslår en nomineringskommitté som sedan väljs på
stämman den 18 mars 2017.
Personer som väljs till nomineringskommittén bör inte ha ambitionen att
stå som topp-tio på någon av valsedlarna.
Nomineringskommitténs ansvar är att i enlighet med de av
distriktsstämman fastställda reglerna för nomineringsprocessen och
skrivningarna om god representativitet upprätta ett förslag till valsedel
eller valsedlar. Nomineringskommittén har rätt att själva nominera
kandidater. Det är kommitténs ansvar att säkerställa att alla som föreslås
är valbara till det val som nomineringen avser.
Kompletterande urvalsmetoder
Djupintervjuer kan genomföras av nomineringskommittén för att den ska
kunna få en god bild av kandidaternas förmåga, ambition och kapacitet
inför det slutgiltiga förslaget till valsedel.
Nomineringskommittén har även möjlighet att använda andra
kompletterande urvalsmetoder som de finner lämpliga.
Vem får kandidera
Alla medborgare som är valbara inom Fyrbodals distrikt kan nomineras.
Alla som senast på valdagen den 9 september 2018 fyller 18 år har rätt
att kandidera till våra listor.
Den 14/8 2017 när medlemsomröstningen börjar ska du som kandidat
vara medlem i Centerrörelsen. Väljer du sedan att träda ur centerrörelsen
före valet så har du förverkat du plats på alla listor.
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Nominering av kandidater
Förnominering är den process där medlemmar föreslår kandidater som de
önskar ska finnas på Centerpartiets valsedel. Alla medlemmar har rätt att
föreslå kandidater och att själva kandidera.
Mellan den 18/3 2017 till 21/5 2017 kan du förnominera dig själv eller
någon annan till att bli kandidat för Centerpartiet Fyrbodal till region- eller
rikslista. Nomineringen startar på distriktsstämman den 18 mars 2017.
Sista datum för förnominering, och därmed möjlighet för kandidaten att
finnas med i presentationen är den 21/5 2017.
Du nominerar genom att skicka namn, kontaktuppgifter samt
nomineraren till fyrbodal@centerpartiet.se.
Under omröstningen kommer det finnas möjlighet att lägga till personer
som inte finns med på listan över kandidater.
Kandidatur
De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande
innan namnen presenteras för medlemmarna.
De föreslagna kandidaterna kommer bli kontaktade av
nomineringskommittén för att bekräfta kandidaturen. Kandidaten får ett
dokument för underskrift, information och motivering om sin kandidatur.
En kandidatförsäkran ska skrivas under där kandidaten bland annat
godkänner att nomineringskommittén har rätt att göra en undersökning,
så som belastningsregistret etc. av kandidaten. Kandidaten ska vara
medveten om att en undersökning kan komma att göras och godkänner
denna undersökning i samband med kandidatförsäkran.
Dessa dokument ska vara nomineringskommittén tillhanda senast den
14/6 2017 via mail eller post.
Presentation av kandidater
Samtliga kandidater som nominerats inom rätt tid ska ges möjlighet att
presentera sig på lika villkor. Kandidaterna ska presenteras i
bokstavsordning.
Kandidatpresentationen kommer skickas till samtliga medlemmar i
samband med utskick till medlemsomröstning. Nomineringskommittén
kan beslutat om alternativa presentationsmetoder som komplettering.
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Rådgivande medlemsomröstning
Den av stadgarna föreskrivna rådgivande medlemsomröstningen är en av
de metoder som nomineringskommittén har att använda sig utav. Den
skall förrättas genom att varje medlem tillsänds röstsedel.
Nomineringskommittén har i uppdrag att se till att omröstningen ska
garantera den röstandes anonymitet och säkerställa att varje medlem
endast kan avge en röst. Omröstningen kan ske per post eller i
kombination med digital omröstning.
I samband med den rådgivande medlemsomröstningen har medlemmarna
rätt att föreslå nya kandidater som inte har förnominerats.
I den rådgivande medlemsomröstningen ges medlemmarna möjlighet att
rangordna de förnominerade kandidaterna genom att föreslå i vilken
ordning kandidaterna bör placeras på valsedeln. Nomineringskommittén
beslutar hur många namn som röstsedeln ska innehålla, dvs. hur många
namn som varje medlem får rangordna. En avgiven röstsedel ska
innehålla det antal namn som nomineringskommittén beslutat.
Om valsedeln innehåller färre namn än som beslutats ges poäng
”underifrån”, dvs. om tio namn är beslutade, och medlemmen endast
föreslår fyra namn ges dessa poäng som om de hade plats 7-10 på
valsedeln. Detta för att undvika taktikröstning.
Nomineringskommittén ansvarar för att sammanställa resultatet från den
rådgivande medlemsomröstningen så att kandidaternas totala
poängsumma framgår. Även antalet första, andra och tredjeplatser per
kandidat ska redovisas.
Medlemsomröstningen kommer vara öppen den 14/8 – 24/9 2017.
Förslag till valsedel
Nomineringskommittén ska föreslå en valsedel till riksdag och en till
region. Urvalsmetoderna och den rådgivande medlemsomröstningen
ligger till grund för nomineringskommitténs förslag.
Centerpartiet ska ha bredd i partiets representation och kompetenta,
engagerade företrädare som tillsammans bildar en mångfald av
erfarenhet och bakgrund. Därför är aspekter som engagemang,
bakgrund, erfarenheter, kön och ålder viktiga att värdera när valsedlar
utformas och val förrättas. Centerpartiets prioriterade målgrupper är även
en aspekt nomineringskommittén bör ta hänsyn till. Centerpartiet
Fyrbodal förväntar sig att topp tio deltar aktivt i valrörelsen i distrikt.
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Nomineringskommittén har fram till nomineringsstämman möjlighet att
lyfta fram personer som inte deltagit i medlemsomröstningen och kan
även föreslå nomineringsstämman om öppna platser på listorna för
distriktsstyrelse eller ordinarie distriktsstämma att fastställa dessa platser
senare.
Innan förslaget till valsedel presenteras ska nomineringskommittén
kommunicera sitt förslag enskilt med kandidaterna. Kandidaterna ska i
samband med detta tillfrågas om de accepterar nomineringskommitténs
förslag eller om de avböjer nomineringen.
Förslaget till valsedel ska tillsammans med beskrivningar av
urvalsmetoderna samt den rådgivande medlemsomröstningen finnas
tillgängligt för ombuden senast åtta dagar före nomineringsstämman.
Förslaget kommer presenteras senast den 16/11 2017 tillsammans med
övriga handlingar inför nomineringsstämman den 25/11 2017.
Beslut om valsedel
Valsedel till regionfullmäktige och riksdag beslutas på
nomineringsstämma dit ombuden kallas. Mötet ska vara öppet för alla
medlemmar.
Nomineringskommitténs förslag är huvudförslag när valsedeln ska
fastställas. Innan behandlingen av valsedeln avslutas nomineringarna.
Efter detta beslut är det inte längre möjligt att nominera nya kandidater.
Tidsplan
2017
18/3 – Stämma – kandidater får möjlighet att presentera sig.
Nomineringsprocess startar.
18/3 2017 och 21/5 2017 – kandidatnomineringsperiod
22/5 och 14/6 – Kandidatpresentation samt
kandidatförsäkransperiod
14/8 – 24/9 – Medlemsomröstningsperiod
22/9 – Kallelsen skickas ut till nomineringsstämman
16/11 - Handlingarna finns tillgängliga för nomineringsstämman
25/11 - Nomineringsstämma
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Mall för kandidatur
Foto
Kandidatur
Jag vill kandidera till (du kan välja flera alternativ)
Region

Riksdag

Förnamn:
Efternamn:
Ålder:
Arbete:
Utbildning:
Kön:
Kontaktuppgifter:
Mål med kandidatur:

Beskriv dig själv (max 200 tecken inklusive blanksteg)

Motivering till kandidatur (max 500 tecken inklusive blanksteg)

Jag försäkrar härmed att samtliga uppgifter är korrekta och är medveten om att en
bakgrundsundersökning kan komma att göras.

______________________

_________________________

Underskrift

Namnförtydligande

Skicka din kandidatur och kandidatförsäkran till oss på fyrbodal@centerpartiet.se eller
Centerpartiet Fyrbodal, Junogatan 3, 451 42 Uddevalla.
Vid frågor ring kretsutvecklare Mats Andersson på
070-4489960
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Kandidatförsäkran
Jag som kandiderar/har förtroendeuppdrag för Centerpartiet är införstådd med att jag
fått ett förtroende av medlemmarna som jag efter bästa förmåga ska förvalta. I mitt
politiska uppdrag ska jag sträva efter att få största möjliga genomslag för Centerpartiets
politik och varje dag förvalta väljarnas förtroende på bästa sätt.
Genom min signatur försäkrar jag att:
Tagit del av
/Signatur:

1. Jag kommer i det politiska arbetet verka för Centerpartiets grundläggande värderingar så som de
uttrycks i idéprogrammet ”En hållbar framtid”. Om jag har någon avvikande åsikt kommer jag att
meddela detta till nominerings-/valkommittén innan valsedeln fastställs.
2. Jag kommer att delta aktivt i Centerpartiets verksamhet, i val- och kampanjarbete, i partiets
utbildningsverksamhet och kompetensutveckling samt och sträva efter hög närvaro i de
förtroendeuppdrag jag väljs till.
3. Jag är medveten om att jag som representant för Centerpartiet kommer att ses som en offentlig
person i alla sammanhang och att jag kan komma att utsättas för närgången granskning av
allmänheten och media.
4. Jag kommer i mitt uppdrag att vara tillgänglig och öppen för synpunkter och förslag från
medlemmar och allmänhet, samt att hålla mig informerad om Centerpartiets politik på alla nivåer.

5. Om jag befarar att mitt förtroende kan komma att ifrågasättas informerar jag partiet om detta.
Om förtroendegruppen (KF-grupp, landstings/regiongrupp, riksdagsgrupp - beroende på uppdragets
art) och krets-/distrikt-/partistyrelsen (beroende på uppdragets art) uttalar att de inte längre har
förtroende för mig kommer jag att omedelbart att avsäga mig mina förtroendeuppdrag.

6. Om jag får kännedom om att förundersökning eller rättsprocess inleds mot mig kommer jag
omedelbart att ta time out från samtliga mina förtroendeuppdrag. Om jag fälls för brott om inte är
ringa eller för brott som riskerat att allvarligt skada/inneburit risk för tredje part kommer jag
omedelbart att avsäga mig mina förtroendeuppdrag.
7. Jag är införstådd med att ett förtroendeuppdrag inom och genom Centerpartiet förutsätter ett
medlemskap i Centerrörelsen. Om jag av lämnar Centerrörelsen av fri vilja eller blir utesluten kan
jag därför inte representera Centerpartiet och lämnar därför de förtroendeuppdrag jag fått genom
Centerpartiet.
8. Jag kommer offentligt att redovisa hur jag finansierar min personvalskampanj.
9. Jag är införstådd med att jag som kandidat eller förtroendevald inte har rätt till utdrag ur
Centerpartiets medlemsregister eller får använda uppgifter därur för exempelvis personvalsutskick.

______________________________________________________________________________
_
[ort och datum]
______________________________________________________________________________
_
[personnummer]
______________________________________________________________________________
_
[underskrift]
[namnförtydligande]

7

Distriktsstyrelsens svar på motioner och förslag till beslut
Motion 1. Seniorrabatt Västtrafik
Distriktsstyrelsens svar på motion om seniorrabatt
Vi delar motionärens syn på att det är viktigt att fler åker kollektivtrafik för att vi ska nå miljömålen.
Varje rabatt inom kollektivtrafiken minskar dock resurserna till Västtrafik.
Det är osäkert på hur stora kostnader denna subvention skulle medföra och redan idag är det stora
subventioner på kollektivtrafiken. Om allt färre som använder kollektivtrafiken betalar för sina resor
får Västtrafik lägre intäkter och får svårt att bygga ut turtäthet samt nya linjer och riskerar att dra in
landsbygdslinjer. Vår bedömning är att om regionen skulle bekosta en pensionärsrabatt skulle det
innebära ganska stora subventioner som innebär mindre resurser till sjukvården, sämre standard i
kollektivtrafiken eller ökat skattryck. Idag är det vissa kommuner som infört fria resor för pensionärer
i regionen och det bekostas av respektive kommun.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman ska avslå motionen
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets regionstämma

Motion 2. Vattenkraft
Distriktsstyrelsens svar på motion om vattenkraft
Distriktsstyrelsens delar motionärens åsikt om att slå vakt om den småskaliga vattenkraften.
Kvarndammar och små kraftverk är en viktig del av vår historia i Fyrbodal och Västsverige. De ger oss
förnybar el, inkomster och arbetstillfällen. Men det är hotat. Myndigheternas framfart leder till att
dammar i snabb takt tvingas rivas ut och verksamhet läggas ner.
Självklart behövs tillstånd och miljökrav, men processen är orimligt kostsam och komplicerad. De
som äger anläggningarna vill ta miljöansvar om de får möjligheten. Så istället för att tvinga dem att
överge dammarna borde myndigheterna anstränga sig för att stötta dem.
Centerpartiet driver på, och kräver, att prövningarna pausas intill dess en modern och rimlig
lagstiftning finns på plats som tillmötesgår energiöverenskommelsen med balans mellan ekonomi,
miljö och kulturarv och en tillståndsprövning som inte blir onödigt betungande för den enskildes. Vi
vill även att en fond inrättas där kraftägaren kan få ekonomiskt stöd för miljöinsatser.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman ska bifalla motionens intentioner
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma

Motion 3. Miljösamordning
Distriktsstyrelsens svar på motion om miljösamordning
Distriktsstyrelsens delar motionärens syn på att ett effektivt miljöarbete kräver tydlig och
transparent ansvarsuppdelning. En utredning om miljömyndigheterna beslutades av
Alliansregeringen. ”Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)”. Den rapporterades efter
valet och förpassades omedelbart i papperskorgen av nya regeringen. Den behandlade bl.a.
vattenfrågorna och föreslog bl.a. att de regionala Vattenmyndigheterna skulle avskaffas och ansvaret
tydliggöras hos HaV. Vi delar motionärens uppfattning att strukturerna för miljöarbete nationellt i
Sverige bör bli bättre. Det bör ske antingen genom att genomföra hela eller delar av den utredningen
alliansen beställde eller genom en ny genomlysning som motionären efterfrågar.

Distriktsstyrelsen anser även att det är viktigt intentionerna i lagstiftning och förordningar
genomsyrar genomförandet.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman ska bifalla motionens intentioner
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma

Motion 4. Dalslands sjukhus
Distriktsstyrelsens svar på motion om Dalslands sjukhus
Distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionärernas tanke om att det ska finnas en vårdtrygghet i
Dalsland, men trycker på att det gäller för hela vårt samhälle och inte bara specifika områden. Vi kan
därför inte ställa oss bakom motionärernas krav på att det ska vara ett vallöfte att Jourcentralen i
Bäckefors ska ha speciella öppettider under kommande mandatperiod 2018-2022. Var en nattöppen
Jourcentral skall ligga, vilka öppettider som skall gälla, styrs av vilket behov som finns och hur det ser
ut med övriga utbudspunkter i området. Idag så har vi en väl utbyggd verksamhet i Bäckefors vilket
har säkerställts genom en upphandling mot Praktikertjänst. I anslutning till detta finns även
Närhälsans vårdcentral och en nattöppen Jourcentral. Denna verksamhet är välförankrad i politiken
idag där Centerpartiet varit drivande i frågan för att upprätthålla en vårdtrygghet i Dalsland.
Distriktsstyrelsen menar att vi på Fyrbodalsnivå inte bara kan lyfte fram en verksamhet i ett område
och driva den som en valfråga då det finns likartade problemställningar i andra delar av vårt område.
Vi uppmanar dock alla lokala Centeravdelningar att trycka på i valrörelsen 2018 för att vi ska ha
närhet till vården i alla våra områden såväl i Dalsland, Norra/södra Bohuslän som i de större
tätorterna i Fyrbodal.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman ska anse motionen besvarad
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets regionstämma

Motion 5. Järnväg Göteborg – Halden (Mellerud), Motion 6. Upprusta
Bohusbanan & Motion 7. Järnväg till Norge (Bengtsfors)
Förslag att behandla motion 5, 6 och 7 i gemensam debatt
Distriktsstyrelsens svar på motioner om järnväg till Norge
Distriktsstyrelsen anser att Centerpartiet ska hålla fast vid vår tidigare linje vad gäller Bohusbanan
och järnväg till Oslo via Dalsland.
Det finns sedan länge en stark enighet inom Västra Götalandsregionen (VGR) om att prioritera en
satsning på järnvägen mellan Öxnered och Halden. Det har även varit Centerpartiets officiella
hållning och distriktsstyrelsen anser även att det fortsättningsvis ska vara vår tydliga hållning. Frågan
är just nu särskilt aktuell eftersom VGR jobbar för att få med sträckan i nationellplan. Att i detta läge
försöka lansera en annan idé vore olyckligt. På vilket sätt en bättre förbindelse ska åstadkommas får
avgöras i den åtgärdsvalsstudie som måste komma till stånd. I nuläget kan vi ändå luta oss mot den
utredning norska Jernbaneverket och Trafikverket gjort tillsammans där man fastslår att utbyggnad
genom Dalsland är det mest realistiska. Det pågår även just nu diskussioner för att försöka få till en
samlad skrivelse/uppvaktning från VGR, Halland och Skåne i frågan. Det är alltså många som står
bakom tanken om ett dubbelspår genom Dalsland. Det är nödvändigt med enighet i frågan för att
kunna få med sig både Trafikverket och regeringen. Att ändra ställningstagande vore därför djupt
olyckligt och riskerar leda till att resurserna inte kommer Västsverige eller Fyrbodal till del utan
hamnar någon annanstans där man är eniga om prioriteringarna.
När det gäller Bohusbanan finns en lika stark enighet om att driva på för
ökade underhållsåtgärder och investeringar så att den banan kan få en

verklig betydelse för pendling och gods. Vi delar motionärernas vilja av att förbättra den nuvarande
sträckningen och behovet av att trädsäkra och göra en åtgärdsvalsstudie för sträckan.
Distriktsstyrelsen anser att Centerpartiet ska driva på för det och för regionala satsningar för att rusta
upp Bohusbanan på nuvarande sträckning. Det är viktigt för arbetsmarknaden med ökad
driftsäkerhet och kortare restider till och från Göteborg. Vi anser däremot att frågan om järnväg till
Oslo bör hanteras enligt ovan.
Motion 5. Järnväg Göteborg – Halden (Mellerud)
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman ska anse motionen besvarad
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets regionstämma
Motion 6. Upprusta Bohusbanan
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman ska anse motionen besvarad
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets regionstämma
Motion 7. Järnväg till Norge (Bengtsfors)
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman ska bifalla motionen
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma
Gunnar Karlsson reserverade sig till förmån för bifall av motion 5.
Elisabeth Johansson reserverade sig till förmån för bifall av motion 6.

Motion 8. Enskilda avlopp
Distriktsstyrelsens svar på motioner om enskilda avlopp
Enskilda avlopp är en fråga som uppmärksammas runt om i hela landet och hanteras olika beroende
på kommun. Bra och fungerande avloppssystem i Sverige är viktigt för att inte förstöra naturen och
minska övergödningen i våra hav och sjöar. Distriktsstyrelsen anser att det är viktigt att de åtgärder
som görs är effektiva för att förbättra miljön och sker till skäliga kostnader. Vi anser att det behövs
mer proportionalitet samt att ett mer rättvist och förutsägbart system för hanteringen av enskilda
avlopp i Sverige tas fram.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman ska bifalla motionen
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma

Motion 9. och 10. Spridning av avloppsslam
Förslag att behandla motion 9 och 10 i gemensam debatt
Distriktsstyrelsens svar på motioner om spridning av avloppsslam
Avloppsfrågorna engagerar många människor runt om i landet. Inte minst visade det sig när
Centerpartiet i Uddevalla var medarrangör till ett välbesökt seminarium på ämnet under 2016.
Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att avloppsfrågorna måste präglas av
kretsloppstänk, teknikneutralitet och effektiva åtgärder för att förbättra miljön och att de sker till
skäliga kostnader. Vi delar även oron med riskerna om läkemedelsrester, antibiotikaresistenta
bakterier och hormoner sprids på åkermark. Spridning av avloppsslam på åkrar kräver noggrann
kontroll och uppföljning samt forskning på området från myndigheterna för att säkerställa att det
inte påverkar livsmedelsprodukterna. Vi ställer oss därför positiva till andemeningen i motionerna.

Motion 9. Spridning av avloppsslam från reningsverk och enskilda avlopp
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman ska bifalla motionernas intentioner
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma
Motion 10. Spridning av avloppsslam från reningsverk på åkermark
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman ska bifalla andemeningen i motionen
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma

Motion 11. Straffsatser
Distriktsstyrelsens svar på motioner om straffsatser
Distriktsstyrelsen anser att det är oerhört viktigt att värna möjligheten att överklaga och pröva beslut
i domstol. Det är viktiga principer för rättssäkerheten i Sverige. Straffrabatt som motionären lyfter
har Centerpartiet arbetat med på andra områden. Under 2016 fick Centerpartiet med sig alla partier i
riksdagen om ett tillkännagivande om att införa en ny brottsrubricering ”Systematiska stölder” som
partistämman 2015 fattade beslut om. Distriktsstyrelsen delar andemeningen i motionen om att
minska straffrabatter. Vi anser att det bör göras en översyn av nuvarande lagar och praxis för att göra
eventuella förändringar för att minska straffrabatterna i rättssystemet. Det är samtidigt viktigt att
värna människors möjlighet att få sina beslut prövade i domstol.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman anser motionen besvarad
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma
Tobias Bernhardsson och Elisabeth Johansson reserverade sig till förmån för
Att distriktsstämman ska bifalla motionens andemening
Att distriktsstämman anser att det bör göras en översyn av nuvarande lagar och praxis vad gäller
straffrabatter
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma

Motion 12. Om finmaskiga vägnätet
Distriktsstyrelsens svar på motioner om finmaskiga vägnätet
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på behovet av att satsa på de enskilda vägarna. Det är de
enskilda vägarna som möjliggör att en miljon människor dagligen kan påbörja och avsluta sin resa till
jobb och hem. Samtidigt ger de oss tillgång till exempelvis friluftsliv och är en förutsättning för stora
delar av vår besöksnäring. Det svenska vägnätet består av 43 000 mil enskilda vägar, medan endast
ca 10 000 mil är statliga och 4 100 mil kommunala. Ansvariga för de enskilda vägarna är väghållarna,
exempelvis enskilda markägare, vägföreningar eller samfällighetsföreningar. Av dessa får 7 700 mil
statsbidrag som ska bidra till att vägarna tillgodoser behoven, är publikt tillgängliga och håller en hög
transportkvalitet.
Centerpartiet medverkade i alliansregeringen till ett kraftigt ökat stöd till de enskilda vägarna och
anser att de enskilda vägarna ska fortsätta främjas. Det finmaskiga vägnätet måste ha en hållbar och
bra standard för bärighet och belastning. Centerpartiet skriver i sitt svar på regeringens
infrastrukturproposition att prioritetsgraden för de enskilda vägarna måste höjas för att ge bättre
förutsättningar att upprätthålla och utveckla dessa vägar.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman bifaller motionen

Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma

Motion 13. Rätt till amning
Distriktsstyrelsens svar på motioner om rätt till amning
Distriktsstyrelsen anser att motionären lyfter en viktig fråga. Det är särskilt viktigt att få till en
attitydförändring i samhället så att det ska vara accepterat att amma i offentliga miljöer.
Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att distriktsstämman ska bifalla motionens intentioner
Att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma

Motion

20170128

Till
Centerns distriktsstämma i Fyrbodal och regionstämma i V. Götaland.
Motion angående rabatt/fria resor för pensionärer i regionen när det gäller kollektivtrafik.
Skall vi nå miljömålen 2020 måste vi ta vara på alla möjligheter för att komma dit.
I 34 av regionens 49 kommuner finns det olika former av pensionärsrabatter/fria resor för
pensionärer när det gäller kollektivtrafik. De kan gälla från 65 år eller 75 år.
Det borde vara samma rättighet inom hela regionen. I samband med Västsvenska paketet som
skall generera bättre kollektivtrafik, minskade utsläpp med fler åkande borde detta passa in.
Vad jag kan se är kommunerna norr om Gbg inte tillgodosedda i detta paket, men vi får betala
en stor del till detta.
”Skatten på pension över 10 000 kr är fortfarande högre än på löneinkomster på samma
nivåer” (SPF)
Fördelarna med seniorrabatt är att fler skulle åka med bussar som ändå går men med få
resande. De pensionärer som inte har tillgång till bil eller som inte vill eller kan köra själva,
får en möjlighet att åka på aktiviteter, besöka vänner och få ett rikare och friskare liv.
Detta kan generera aktivare och friskare pensionärer samt minskade utsläpp.
Detta är inte bara en kommunal angelägenhet utan i allra högsta grad en regional
angelägenhet.
Jag yrkar
- att Pensionärsrabatt/fria resor ges till samtliga pensionärer inom regionen på lika
villkor.
-

att man kan åka inom hela regionen på samma rabatt.

-

att motionen skickas vidare till Centerns distriktsstämma i Fyrbodal samt
regionstämman i V. Götaland

Birthe Hellman
Centerpartiet Orust kommun

Centerpartiet på Orust
Kretsstyrelsens svar på motion ang rabatt/fria resor för pensionärer i kommunen och i
regionen när det gäller kollektivtrafik. Seniorkort.
Motionären pekar på en viktig fråga när det gäller möjligheten för våra invånare att välja
kollektiva transporter. Tillgången till kollektiva transportmedel behöver förbättras över hela
vår kommun. Detta är en fråga som Centerpartiet och den politiska majoriteten arbetat med
under de två år som har gått, bl.a. genom flera dialoger med Västtrafik. Vi vill genomlysa
kollektivtrafiken och bättre direktbussar som går till Göteborg skall behållas, och att
samordningen av trafiken förbättras för fler möjlighet att resa kollektivt, vilket är positivt för
många av våra invånare, i synnerhet där inga bussar alls trafikerar.
Vår avsikt är att fortsätta vårt arbete med att öka tillgängligheten inom kollektivtrafiken och
också i det sammanhanget titta på möjligheten att införa någon form av rabatterad resa för
äldre. Denna ambition har Centerpartiet och majoriteten uttryckt i den kommunala budgeten
för 2017.
Kretsårsmötets beslut
Att motionen med det ovan anförda skall anses besvarad
Samt
Att skicka motionen vidare till Centerpartiets distriktsstämma i Fyrbodal samt Centerpartiets
regionstämma i Västra Götaland.

Motion till Centerpartiet

Slå vakt om den småskaliga vattenkraften
Med hänvisning till EU:s vattendirektiv har det dragits igång en kampanj mot den småskaliga
vattenkraften i Sverige. EU-kommissionen har emellertid uttalat sig och slagit fast att det är
vattenkvalitén man vill slå vakt om i vattendirektivet och att man inte vill att småskalig
vattenkraft skall läggas ned.
Inte heller politikerna som tagit de beslut som myndigheterna nu hänvisar till har menat att den
småskaliga vattenkraften skall begränsas.
Det finns ett antal faktorer som främst hotar den småskaliga vattenkraften.
1. Ägare till småskalig vattenkraft hotas av mycket stora kostnader på grund av de
processer som myndigheterna drar igång. Detta på grund av att man nyprövar i stället
för omprövar de kraftverk som har gamla tillstånd och domar.
2. Vattenkraftsägarna hotas också av mycket stora kostnader för att bygga laxtrappor
och liknande för att bygga bort vandringshinder för fisken.
3. Naturvårdsverket har slagit fast att biologisk mångfald är ett mått på god ekologisk
status på ett vattendrag. Det handlar alltså inte om vattenkvalitet utan om antal
fiskarter och växtarter. Följden har blivit att myndigheterna kan hävda att småskaliga
vattenkraftverk hotar ett vattendrags ekologiska status för att det inte finns den eller
den fiskarten. Exempelvis fiskarter som är attraktiva för sportfisket.
4. Till grund för vilka åtgärder som kan sättas in för att säkerställa vattenkvaliteten i olika
vattendrag ligger en klassificering som varje land i EU fått göra. Sverige har i den
klassificeringen valt att klassificera vattendrag med småskalig vattenkraft som naturliga. I
andra länder har dessa vattendrag klassificerats som modifierade och kraftigt modifierade.
Denna klassificering gör att myndigheterna i Sverige kan hävda mycket långtgående åtgärder
för att säkra vattendragens naturliga status, medan den småskaliga vattenkraften i andra
länder lämnas ifred.
Jag menar att den småskaliga vattenkraften är viktig både för vår energiförsörjning och för
möjligheten att bo och verka på landsbygden. Det borde också ur beredskapssynpunkt vara
viktigt med en decentraliserad energiproduktion.
Dessutom är många småskaliga kraftverk inrymda i gamla kvarnar vars dammar och
verksamhet är en kulturskatt som det är av vikt att bevara.
Jag tycker också att man ur ett miljöperspektiv kan ifrågasätta utrivning av dammar, som
stoppar upp utförseln av kväve och fosfor, samtidigt som vi ger bidrag till jordbrukare som
bygger fångstdammar för att stoppa just utförseln av dessa ämnen.
Jag föreslår därför
att Centerpartiet med kraft verkar för att ägare till småskalig vattenkraft hålls
skadeslösa i fråga om processkostnader när myndigheterna tar initiativ till
omprövningar och nyprövningar av gamla tillstånd och där vattenverksamheten kan
sägas ha tillstånd av gammal hävd.
att Centerpartiet verkar för att det förutom finansiering från kommande
vattenkraftsfond skall finnas möjlighet till statliga bidrag för byggande av laxtrappor
och liknande.
att Centerpartiet verkar för en översyn av grunderna för svenska myndigheters agerade
för att uppfylla kraven i EU:s vattendirektiv i syfte att målet skall vara ett gott vatten
och att avsaknaden av vissa fiskarter inte skall vara grund för utrivning av
småskalig vattenkraft

att Centerpartiet verkar för att en ny klassificering av Sveriges vattendrag genomförs där
vattendrag med småskalig vattenkraft klassas som modifierade eller kraftigt modifierade
och att denna skickas in till EU och i fortsättningen därmed utgör grunden för svenska
myndigheters fortsatta arbete med vattendirektivet.

Uddevalla 11 januari 2017
Göran Nyberg

Kretsstyrelsens svar:
Kretsstyrelsen yrkar
att motionen bifalls
att motion sänds vidare till distrikts- och partistämma.
Årsmötet beslutade i enlighet med kretsstyrelsens yrkande.

Motion till Centerpartiet

Samordna miljöarbetet
Det nationella miljöarbetet utförs numera av ett flertal olika aktörer. Det är svårt att få en bild av
vilken myndighet som tar vilka beslut.
För en demokrati är det viktigt med transparens, där medborgarna kan följa hur beslut som berör
dem fattas.
Ett exempel är vattenfrågorna. De hanteras numera av Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen och ett antal Vattenmyndigheter som bildats av ett antal
länsstyrelser.
Vilken myndighet har ansvaret för att vi har god vattenkvalité i vårt land? Vem har ansvaret för att
det genomförs kartläggningar och provtagningar för att säkerställa vattenkvalitén?
I arbetet med att genomföra EU:s vattendirektiv blir denna röra särskilt synlig. Och var kommer
riksdagen och politiken in med den politiska styrning som skall vara riktmärket för de olika
myndigheternas och verkens arbete.
Myndigheterna genomför just nu två stora kampanjer som sägs vara oerhört viktiga för
vattenkvaliteten i landet och därför får kosta oerhört mycket pengar att genomföra, nämligen den
gentemot enskilda avlopp, och den gentemot den småskaliga vattenkraften.
Man kan i båda fallen kraftigt ifrågasätta nyttan i förhållande till det fokus myndigheterna har på de
här två åtgärderna och den kostnad för samhället och enskilda de ger upphov till.
Jag föreslår därför att Centerpartiet
dels
verkar för en genomlysning av nyttan med dessa kampanjer och hur de har beslutats
dels
verkar för en genomlysning av strukturen på ansvaret för miljöarbetet nationellt i Sverige och att en
effektiv och transparent organisering av miljöarbetet genomförs.

Munkedal 29/1 2017

Göran Nyberg

Kretsstyrelsens svar:
Kretsstyrelsen yrkar
att motionen bifalls
att motion sänds vidare till distrikts- och partistämma.
Årsmötet beslutade i enlighet med kretsstyrelsens yrkande.

Motion till Centerpartiets regionstämma, distriktsstämma och kretsårsmöte 2017
Livet går vidare. Patienten Dalslands Sjukhus (DS) har återhämtat sig efter flera år av
neddragningar och problem.
Café Facklan har öppnat. Varmvattenbassängen är räddad. Praktikertjänsts specialistmottagningar
fungerar utmärkt. Det finns planer på att öppna en vårdavdelning.
Närhälsans vårdcentral är bland de bästa i Sverige.
Jourcentralen är öppen dygnet runt och fungerar enligt ”Dalslandsmodellen” som en säkerhet och
avlastning åt övriga vårdcentraler. Det är tryggt att bo i Dalsland.
Inför valet 2018 kräver vi att centerns vallöfte skall vara:
Jourcentralen vid Dalslands Sjukhus i Bäckefors skall vara öppen alla tider då vårdcentralen är
stängd, det vill säga kvällar, nätter och helger, nästa mandatperiod 2018-2022.

Motion till Centerpartiet I Fyrbodal och Västsverige
Mellerud 2017-02-26
Motionärer Lars Gunnar Larsson och Karin Nodin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Använd både Dalslands- och Bohusbanan för bättre järnväg mellan Göteborg och Oslo
Järnvägstrafiken till och från Norge I Västsverige har mycket liten marknadsandel, endast några
procent för både person- och godstrafik. Många politiska församlingar och samverkansorganisationer driver behovet av mer trafik och bättre infrastruktur för bättre konkurrenskraft.
Motionen handlar alltså inte främst om att ny infrastruktur snarast ska börja planeras och byggas,
utan hur det ska gå till. Att något måste göras verkar de flesta överens om.
Trafikverket och Norska Jernbanverket förordar i nuläget etappvis utbyggnad via Dalsland med målet
dubbelspår hela vägen Öxnered – Halden. Gemensam avsiktsförklaring skrevs 2016.
Motionärerna står helt bakom denna prioritering, men anser att det är bäst för alla om norra
Bohusbanans nuvarande sträckning samtidigt rustas upp till normal standard (persontrafik i 120160kmh) och därefter ansluts med bro till Östfoldsbanan, på för norrmännen bästa plats.
Med denna lösningen skapas ett ”dubbelspår” hela vägen Göteborg-Oslo, till lägre kostnader,
snabbare införande, med många fler stationer och bättre redundans vid olika störningar på banorna.
Vi föreslår alltså en konceptuell lösning som kan ge tillräcklig restidsförkortning Oslo-Göteborg,
kapacitet för många decennier, dessutom naturlig att fortsätta bygga ut i etapper när mer kapacitet
behövs.
Sist men inte minst ger den snabbt större kapacitet på den redan hårt ansträngda delen från
Trollhättan till Göteborg . Allt det senare jämfört med enbart ett dubbelspår från Öxnered till Halden
genom Dalsland via Kornsjö.
En illustration av lösninngen är bilagd och detaljer bakom kan läsas på www.jarnvag.ch

Vi förelår att Centerpartiet i Fyrbodal och Västsverige ställer sig bakom och driver:
1. Att ny järnväg från Göteborg till Kornsjö/Halden börjar byggas med sträckning via nuvarande
bana genom Dalsland, dvs mellan Öxnered – Kornsjö.
2. Att nya tunnlar, större kurvradier etc anläggs, som ger tillräcklig restidsförkortning på hela
sträckan för att konkurrera med bussar på E6 och kapacitet för ökad godstransport
3. Att dubbelspår Öxnered – Skälebol anläggs, då banorna till Norge och Karlstad där går på
samma spår
4. Att Centerpartiet på alla politiska nivåer driver att att-satser 1-3 skall vara med i Nationell
Infrastrukturplan 2018 – 2029
5. Att Norra Bohusbanan rustas upp till normal standard (persontrafik i 120-160kmh) och
tillräckligt tunneltvärsnitt för all förekommande godstrafik
6. Att Bohusbanan efter upprustning ansluts med bro till Östfoldsbanan i samverkan med Norge
7. Att Centerpartiet på alla poilitiska nivåer driver att-satserna 5-6 om Bohusbanan kommer
med i Nationell Infrastrukturplan 2022 – 2033

Motion till Centerpartiet I Fyrbodal och Västsverige
Mellerud 2017-02-26
Motionärer Lars Gunnar Larsson och Karin Nodin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In i ny Nat. Infraplan,
2018-2029
In i nästa Nat. Infraplan,
2022-2033

Mellerud 2017-02-26

.....................................................................

......................................................................

Karin Nodin

Lars Gunnar Larsson

Motion till Centerpartiet I Fyrbodal och Västsverige
Mellerud 2017-02-26
Motionärer Lars Gunnar Larsson och Karin Nodin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötet med Centerns kommunkrets i Mellerud den 26 februari 2017 beslutade :
att:
Godkänna och ställa sig bakom motionen ”Använd både Dalslands- och Bohusbanan för
bättre järnväg mellan Göteborg och Oslo.”
att:

översända motionen till distriktsstämman för Centern i Fyrbodal

att:

Översända motionen till regionstämman för Centern i Västra Götaland.

Eivor Östergen, sekreterare

MOTION
Till distriktsstämman med Centerpartiet Fyrbodal

Angående utbyggnad av Bohusbanan
En grundbult i Västra Götalandsregionens vision när det gäller utvecklingen
av regionen är – en rundare region. Ett sätt att beskriva att alla delar av regionen
skall ges förutsättningar att utvecklas och att på ett bra sätt ta tillvara den
utvecklingspotential som finns. Till gagn för aktuellt område och för hela Västra
Götaland.
Bra och snabba kommunikationer är viktiga instrument för utveckling och
attraktionskraft. Det har sedan Regionen bildades skett en omfattande utbyggnad
och utveckling av kommunikationerna, både när det gäller infrastruktur och
kollektivtrafik, om man ser till helheten. En viktig ambition för Västra
Götalandsregionen är att utveckla miljösmarta transporter för individer och gods.
Många delar av Regionen har kommit att omfattas av kommunikationer som gör att
man inkluderats i en ”rundare region”.
Norra Bohuslän är dock ett område i Västra Götaland där möjligheten till snabba och
miljösmarta persontransporter inte utvecklats – tvärtom. Framförallt handlar det om
den undermåliga Bohusbanan.
Från Strömstad till Göteborg kan man med bil köra de 167 kilometrarna på en timme
och 46 minuter, med tåg tar det två timmar och 40 minuter och med buss tar det två
timmar och 28 minuter. Som en jämförelse så reser man den 130 kilometerna från
Mellerud till Göteborg med bil på 1 timme och 40 minuter, med tåg tar resan 1 timme
och 5 minuter. För att utveckla ett miljösmart resande genom Bohuslän så måste det
till en kraftfull upprustning av Bohusbanan. I dagsläget där möjligheterna till att åka
på ett relevant sätt med buss mellan Strömstad och Göteborg försvunnit så har
förutsättningar för ett miljösmart resande ytterligare försämrats. En första nödvändig
åtgärd för säkra kommunikationsmöjligheter är att trädsäkring av Bohusbanan
genomförs omgående. Sker inte detta så är risken uppenbar att Bohusbanan
avvecklat sig självt innan större satsning kommit till utförande.
Svinesund är Sveriges största gränsövergång när det gäller fordonsrörelser för
person- och godstransporter med ca 2 500 fordonsrörelser per dygn.
Människors naturliga kommunikationsväg mellan Oslo och Göteborg har historiskt
gått genom Bohuslän och alltjämt är det den självklara, närmaste och
naturliga färdvägen för personer och gods. Om inte den stora och ständigt ökade
trafiken, av inte minst godstransporter, minskas inom en ganska snar framtid kommer
om en utbyggnad av E6 att bli nödvändig. Detta skulle motverka nationella, regionala
och lokala mål om ett fossiloberoende samhälle. Det brådskar också utifrån regionalt
såväl som utifrån internationell transport flöde med utbyggd järnväg genom Bohuslän
med koppling till det norska järnvägsnätet vid Berg/Halden.
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Med hänvisning till ovanstående yrka
undertecknade att distriktsstämman beslutar att Centerpartiet skall arbeta för;
Att trädsäkring genomförs omgående av Bohusbanan.
Att åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Bohusbanan snarast startas.
Att Bohusbanan inarbetas, som en kommunikationsinfrastruktur mellan Oslo –
Göteborg, i infrastrukturplanen och/eller arbeta för att ge privata konsortier
möjligheter att bygga järnväg Berg/Halden/Svinesund - Göteborg.
Att sända motionen vidare till Centerpartiet i Västra Götalands årsstämma och
Centerpartiets regionfullmäktigegrupp i Västra Götalandsregionen.

Strömstad och Tanum 2017-02-28
Peter Dafteryd
Clas-Åke Sörkvist
Hans-Inge Sältenberg
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Torrskog 170224
Motion till Centerpartiets riksstämma 2017
Från
Centerpartiets kommunkrets i Bengtsfors kommun.

Bättre Norgeförbindelser
Norge och Tyskland är våra största handelspartner både vad gäller export och import. För att
förstärka detta ytterligare krävs bättre järnvägsförbindelser över gränsen. Våra europavägar över
gränsen blir alltmer överbelastade. Att lyfta mer gods från väg till järnväg blir nödvändigt. Detta ger
också en klar miljövinst.
Att ytterligare utveckla länken Oslo-Göteborg-Köpenhamn stärker dessa möjligheter.
Svinesundsregionen d.v.s. gränsområdet Dalsland/Bohuslän och Östfold är idag det gränsområde
som har flest gränspendlare och störst handelsutbyte av våra olika gränsövergångar i Norden. Detta
trots idag ej tillfredsställande järnvägsförbindelser.
En flaskhals för att hitta investeringsmedel för Göteborg-Oslo är att Sverige ännu inte lagt in denna
sträcka i den nationella infrastrukturplanen. Denna sträcka är redan idag prioriterad i EU:s TEN-T
program för utveckling av europeiska transportkorridorer. Möjlighet för medfinansiering med Eumedel finns för denna sträcka med TEN-T medel, under förutsättning att sträckan också finns med i
den svenska nationella planen. På den norska sidan finns den med och är prioriterad. Det är därför
viktigt att sträckan också prioriteras på den svenska sidan.
Om satsningar görs utefter järnvägssträckan får man också regionala landsbygdsutvecklingseffekter i
gränsområdena Dalsland/Bohuslän och Östfold.

Vi yrkar att:
Centerpartiet på riksnivå skall arbeta för att järnvägskopplingen Göteborg-Oslo skyndsamt tas in i
Sveriges nationella infrastrukturplan.

Per Jonsson
Kretsordförande Centerpartiet Bengtsfors kommun

Motion till
Centerpartiets Partistämma 2017
Motion beträffande hantering av enskilda avlopp på landsbygden
En stor oro finns på landsbygden idag beträffande hanteringen av enskilda avlopp. Många
upplever att man blir pålagda stora krav på förändringar och investeringar, som inte är
motiverade om man tar hänsyn till den lilla miljöeffekt som den befintliga anläggningen har.
Många gånger kan det vara tillräckligt med någon enkel åtgärd för att förbättra anläggningen.
Väl spridd bebyggelse på landsbygden och den mycket låga risk för utlakning av
näringsämnen till omgivningen, tack vare bl.a. jordartsförhållanden, vegetationen och stora
avstånd till större vattendrag, gör att investeringar i omfattande reningsanläggningar på
landsbygden ofta är slöseri med ekonomiska resurser, i synnerhet i de fall där det rör
ensamhushåll på landsbygden. Obalansen mellan insats och effekt är stor och bör därmed
jämföras med andra miljösatsningar som kan ge betydligt bättre effekter.
Vidare bör en vetenskaplig kartläggning av de ev. skadliga effekterna av befintliga
anläggningar göras, som också möjliggör jämförelser med de utsläpp som orsakas av våra
större kommunala reningsverk.
Idag genomförs slamtömningar regelbundet på alla anläggningar vilket ytterligare minskar
miljöpåverkan, transporter som dock på sikt kan komma att minska i takt med att ny teknik
utvecklas.
Med anledning av ovan yrkar vi
Att Centerpartiet tar ställning för mer helhetssyn, forskningsresultat och sunt förnuft i
regelverket kring enskilda avlopp, som befrämjar lokala kretsloppslösningar i anslutning till
det egna hemmet. En större hänsyn bör tas till de lokala förhållanden som råder på den
aktuella platsen. En närodlad politik för enskilda avlopp behöver tas fram.
För Centerpartiet i Bengtsfors & Färgelanda

Per Jonsson

Tobias Bernhardsson

Motion till Centerpartiets riksstämma 2017
Angående spridning av avloppsslam från reningsverk och enskilda avlopp.
Frågan om spridning av avloppsslam har under lång tid varit svår för kommuner och brukare att
hantera och har alltid hamnat i skymundan när man har pratat miljö, hållbarhet eller övergödning. På
senare år har vi alltmer närmat oss frågor som biobaserad och cirkulär ekonomi. Det sätter återigen
fokus på det brutna kretsloppet mellan stad och land. När frågor som livsmedelssäkerhet,
självförsörjning och livsmedelsstrategier diskuteras är det avgörande att vi även tar med
diskussionerna om den lättillgängliga och ändliga fosforn. Utan fosforimport av mineralgödsel så
skulle Sveriges jordbruk snart inte kunna producera någon mat eller energi.
Problemet med att diskutera kretsloppet stad – land är att diskussionen ofta hamnar fel. Den hamnar
antingen direkt kring en diskussion om olika riskbedömningar kring slamspridning eller om teknik.
Genom åren har till exempel LRF pendlat mellan att vara helt emot slam, till att sedan inte ta ställning
och stundtals har det tolkats som att LRF har varit förespråkare för slamspridning av REVAQcertifierat slam eller slam från enskilda avlopp. LRFs ställningstagande har dock genomgående varit
att växtnäring skall återföras utan tillförsel av föroreningar till åkermarken.
Vi måste dock ha en mycket bredare ingång till diskussionen och våra ställningstagande än så.
Centerpartiets position måste ha sin grund i att återföringen av växtnäring från stad till land inte leder
till att förorenande ämnen tillförs naturen och principen rent in – rent ut ska gälla, oönskade ämnen
ska tas ut ur systemet. Vi ska verka för att kretsloppet av växtnäring inte får ligga i konflikt med
miljömålet om giftfri miljö, eller de olika miljömålen om rena vattendrag och ingen övergödning. För
att nå miljömålet, ”Giftfri miljö”, krävs att bästa möjliga teknik hela tiden används. Slammet måste
renas och växtnäringen måste separeras från föroreningarna.
Just nu bedriver dessutom ett flertal kommuner ett alltmer intensivt arbete med att kontrollera och
ställa krav på enskilda avlopp. Man förespråkar slutna tankar med spridning av slammet på åkermark
och detta görs med support av Svenskt Vatten, Va-guiden, Havs- och Vattenmyndigheten med flera
organisationer och myndigheter. Detta är en tacksam uppgift för inblandade kommuner då det är näst
intill omöjligt för den enskilde fastighetsägaren att vinna över kommunala myndigheter vid en tvist
eller vid ett eventuellt överklagande. Kostnaderna är extremt höga för den enskilde men miljönyttan är
väldigt låg i relation till kostnaden. Många av de drabbade tillhör våra kärnväljare varför frågan bör tas
på yttersta allvar från centerpartiet. Kommunerna ser också en ekonomisk vinning med spridning på
landsbygden i och med att man på så sätt slipper dyrbar deponiavgift.
Svenskt Vatten har, ibland ihop med olika kommuner, vid flera tillfällen vridit och vänt på sanningen
så att det framstår som att det finns stöd för spridningen av slam och att slam har en positiv effekt på
skörd trots att några sådana studier, med relevans för svenskt jordbruk, inte finns. Svenskt Vatten
tycks även ta väldigt enkelt på försiktighetsprincipen och förringar helt att såväl
Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket avråder från slamspridning och önskar en utveckling
där fosfor utvinns ur slammet. Detta lättsinne med sanningen bör genast beivras.
Utöver frågor om övergödning finns det även många viktiga frågor utan svar kring slammet som t.ex.
överföring av antibiotikaresistenta gener, mikroplaster, läkemedelsrester och en stor del av
tungmetaller.
Idag finns det gott om olika tekniska innovationer som på ett betydligt renare sätt kan lösa återföringen
av växtnäring från stad – land. Gemensamt för dessa är att de bara behöver ett politiskt beslut och mål
för att de första spadtagen ska kunna ske. Tvärtemot utvecklingen i Sverige sker implementering av ny
teknik i flera länder runtomkring i Europa och Tyskland har t.ex. som mål att till 2030 så ska inga
avloppsreningsverk över 50 000pe (antal anslutna personer) få sprida slam på åkermark. Vi vet även
att flera avloppsreningsverk kommer att få svårt att klara de kommande kvalitetskraven för
slamspridningen och att det aldrig leder till att majoriteten av fosfor återförs till jordbruksproduktionen.

Det är inte acceptabelt att fortsätta stödja en teknik som redan är förlegad och där allt samarbete som
leder till att utvecklingen av ny och renare teknik för giftfria kretslopp hämmas och motarbetas av
Svenskt Vatten och kommunernas politiker och tjänstemän.
Centerpartiet bör kraftfullt stå upp för det rena och balanserade jordbruket och ställa tuffa krav på att
staden ansvarar för att ta fram en ren slutprodukt som kan användas inom hela jordbruket. Idag vägrar
stora delar av livsmedelsindustrin att ha att göra med slam och det borde vara tillräckligt för att vi inte
ska medverka till slamspridning.

Jag yrkar:
Att Centerpartiet skall driva krav på en liknande kretsloppsmålsättning som i Tyskland.
Att Centerpartiet skall driva krav på att kretsloppet stad – land inte leder till ökad risk för
övergödning eller förorening av åkermark.
Att Centerpartiet väldigt tydligt tar ställning för frivillighet och verkar för att myndigheterna
inte förespråkar en speciell tekniklösning vad gäller enskilda avlopp.
Att allt kretslopp från människa till åker skall ske på ett sätt som ligger i linje med miljömålet
om giftfri miljö och ingen övergödning. Tillförseln av föroreningar till åkermarken kan inte
accepteras oavsett om det gäller metaller, organiska ämnen såsom läkemedelsrester eller
antibiotikaresistenta bakterier.
Att Centerpartiet tillser att svensk matproduktion inte befläckas, och tappar mark gentemot
utländska konkurrenter, på grund av att kommunerna vill att landsbygden skall ta emot slam
från enskilda avlopp eller från kommunala reningsverk med miljöfarligt innehåll.
Att det svenska lantbruket inte skall behöva lösa den problematik kommunerna har i och med
att Länsstyrelserna stoppat olika former av deponier.
Att Centerpartiets medlemmar och andra fastighetsägare på landsbygden inte skall behöva
göra investeringar på 150 – 250000 kronor på ett system som motarbetar LRFs
”Försiktighetsprincip” och den goda tanken ”Rent in – Rent ut”. Detta känns speciellt viktigt
nu när svensk livsmedelsstrategi är aktuellt och det är tänkt att vi skall öka den svenska
livsmedelsproduktionen.
Att kommunerna är ”problemägare” när det gäller avloppsslam från enskilda avlopp och
reningsverk och den rollen skall inte övertas av det svenska lantbruket.
Att Centerpartiet skall verka för att noggrannare kontroller och uppföljningar sker där
slamspridning görs.
Att Centerpartiet skall verka för att föråldrade regler och föreskrifter regelbundet förnyas och
anpassas till ny kunskap och nya regler där vi noggrant följer och bevakar EU-kommissionens
och övriga EU-länders agerande.

Uddevalla 2017 02 12

Torsten Torstensson
Ledamot Kretsstyrelsen Uddevalla

Motion till Centerpartiets riksstämma 2017 angående spridning av slam från reningsverk
på åkermark.

Spridning av reningsverksslam har länge varit en kontroversiell fråga. Fördelarna med att
återföra växtnäring i form av bl.a. fosfor till lantbruket, har ställs mot nackdelarna att
reningsverksslammet även innehåller oönskade och giftiga substanser som bl.a.
tungmetaller, mikroplast, läkemedelsrester och organiska föreningar från olika håll i
samhället.
Många kommuner står nu inför att ta beslut om hur reningsverksslammet fortsättningsvis
skall hanteras. Spridning av reningsverksslam på åkermark kan då vara ett lockande
alternativ, eftersom detta ofta är det billigaste sättet att bli av med slammet/avfallet.
Områden som norra Bohuslän och Fyrbodal är exempel på områden där problemet är
högaktuellt. Riskerna med spridning av reningsverksslam på åkermark uppmärksammas dock
av institutioner som Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket, liksom av
miljöorganisationer, lantbrukare, konsumenter och forskare.

Några risker med spridning av slam från reningsverk är:
o Avloppsvattnet har sitt ursprung inte bara från toaletter utan även från t.ex. företag,
hushållens BDT-avlopp, sjukhusinrättningar och från dagvatten.
Reningsverksslammet är avfallet efter reningsprocessen av detta avloppsvatten.
o Om reningsverksslam sprids på åkermark riskerar bl.a. tungmetallhalten i
åkermarken att stiga och olika främmande och giftiga ämnen kan komma att tas upp
av växterna. Redan idag är t.ex. kadmiumhalten i åkermark och livsmedel på många
håll oroväckande hög.
o Även om analyser görs och gränsvärden för några oönskade ämnen finns, saknas
kunskap om hur slammets totala innehåll av främmande och giftiga substanser kan
påverka åkermark och livsmedelskvalitet.
o Certifieringssystemet Revaq som används i vissa kommuner och har inriktningen att
ett framtida uppströmsarbete, där källor till oönskade substanser spåras och
avlägsnas, i framtiden skall kunna lösa problemen. Förhoppningen är att ett renare
inkommande avloppsvatten och slam skall bli följden. Mycket talar dock för att detta
inte är tillräckligt, bl.a. eftersom nya kemiska substanser och material dagligen
lanseras för såväl hushåll som för andra aktörer i samhället.

o Svenskt jordbruks goda möjligheter till konkurrensfördelar, vad gäller produktion av
rena livsmedel, riskerar att vändas till motsatsen. Detta eftersom andra länder i bl.a.
Europa möter konsumenternas önskemål om ren mat och hög livsmedelskvalitet,
bl.a. genom att förbjuda spridning av reningsverksslam på åkermark.

Länder som Tyskland, Japan, Holland, Schweiz och Österrike har numera inriktningen att
reningsverksslam inte skall spridas på åkermark. Tekniska lösningar för att istället separera
näringsämnen, som t-ex. fosfor, ur slammet eller avloppsvattnet, har utvecklats. Kunskap
och positiva resultat från sådana system finns även i Sverige. Förbränning av slam, med
efterföljande extrahering av fosfor ur den uppkomna askan, är ett av flera sådana system.
Flera organisationer inom bl.a. kommunsektorn värnar vattnets kvalitet, men knappast
någon värnar den rena svenska åkermarken. Åkermark bör, enligt vår mening, vårdas och
bevaras ren för kommande generationer. Vi anser därför att det är hög tid att Centerpartiet
tar ställning i frågan, nu när intressanta alternativ till spridning av reningsverksslam på
åkermark har utvecklats. Nackdelarna av spridning av reningsverksslam på åkermark,
överväger klart fördelarna, enligt vår uppfattning.
På Centerpartiets hemsida, under avsnitt Miljö, står att läsa: ” Kommunsektorn måste förse
oss med giftfria kretslopp.” Detta vill vi på kommunnivå gärna göra, men vi är beroende av
stöd från Centerpartiet på riksnivå.
Vi i Centerpartiet i Tanum yrkar därför på att Centerpartiets krets- och distriktsstämma
vidarebefordrar denna motion till riksstämman för ett godkännande av följande
ställningstagande:

Att Centerpartiet verkar för att metoden att sprida slam från reningsverk på
åkermark ersätts med rena kretsloppslösningar mellan stad och land, där
växtnäring, som t.ex. fosfor i ren form, separeras ur reningsverkens slam eller
avloppsvatten, för återföring till åkermark.

För Centerpartiet i Tanum
Lars Olrog

Motion
Till Centerns riksstämma 2017
Ändrade straffsatser
Bakgrund.
Ibland så uppmanas/informeras olika typer av personer som inte vill följande gällande lagar i
Sverige varandra eller via media att om de nekar till brott så kan påföljden av deras brott bli
lägre/kortare än om de erkänner.
Detta gäller speciellt om de upprepar sin brottsliga bana.
Jag anser att det skall vara jämställt som för oss "vanliga" att det skall vara värre att upprepa
ett fel och att om vi fortsätter med brott skall straffas ännu hårdare och att rättsystemet skall
uppmana/ hjälpa personerna att sluta med all typ av brottslighet.
Nu har det blivit tvärtom tyvärr.
Upprepade brott borde ju som sagt snarare straffas med hårdare påföljd och inte mildare som
nu!
Har själv aldrig förstått hur så många kan försvara denna konstiga praxis.
Jag hoppas härmed att vi som parti kan visa att vi försöker rätta till felaktiga beslut som lett
till konstiga "praxis".
Dessa så kallade "gällande rätts praxis" är tyvärr svårare att ändra på än att införa nya
påföljder.
Jag har själv försökt ändra på detta när jag var aktiv som nämndeman och nämndemännens
riksorganisation NMRF stod bakom motionen till deras förra kongress men med stort
motstånd från de som arbetar i vårt rättsystem tyvärr och varför?
Exemplet nedan gäller fortkörning men samma rabatt gäller för alla typer av brott när
påföljden skall räknas ut tyvärr.
Fortkörning anses av många inte vara något brott men enligt gällande lag är det ett brott och
kan användas som ett exempel för att alla skall förstå innebörden av detta med rabatterad
påföljd.
1:a fortkörning får 2 000kr i böter
2:a fortkörningen får ytterligare 2 000kr i böter.
3:e fortkörningen får ytterligare 2 000kr i böter.
4:e fortkörningen får ytterligare 2 000kr i böter.
Alternativ 1
Gör som ärliga och erkänner och betalar varje gång med en totalsumma på 8 000kr utan
utredningar eller rättegångar.
Alternativ 2
Påföljd böter 3 750kr eller 0kr om det inte hinns med.
Om de försöker lindra sina egna straff och nekar till brott varje gång vilket även medför att
hela rättsystemet med förundersökning, åtal och rättegång m.m. dras igång och skall
verkställas om tid finns annars slipper de helt straff 0kr!
Ibland så dyker inte den åtalade upp och då får samhället stå för ytterligare en runda av dessa
kallelser med inställda rättegångar och flera andra som slipper åtal på grund av resursbrist och
prioriteringar tyvärr.

Den åtalade får då större möjlighet att undgå straff vilket inte kan vara vår mening.
När väl domen skall utfärdas och påföljden räknas ut så summeras alltid påföljderna och då
gäller alltid en halvering av föregående påföljd, tid som belopp.
1:a tillfället 2 000kr
2:a tillfället 1 000kr hälften av förra tiden eller beloppet vid varje steg sedan!
3:e tillfället 500kr
4:e tillfället. 250kr
Summa.
3 750kr.
Sammanfattning av rabattsystemet som måste ändras.
Det blir under hälften att betala för den som nekar till brott enligt exempel ovan än om för de
som erkänt direkt.
En väldigt stor kostnad för samhället om de nekar.
Inte ens rättegångskostnaderna får de stå för själva i alternativ 2!
Denna praxis måste bort så påföljder inte rabatteras på detta vis. Detta gäller alla typer av
upprepade brott som medför någon form av påföljd. Fortkörning, rån eller mord.
Yrkande.
Att partiet arbetar för att ta bort gällande rabatt som av hävd kallas Gällande
rättspraxis vid upprepad brottslighet.
Ask Fjellklang.
Centerns krets Bengtsfors 2017 års möte antog denna.

Motion till Centerpartiets i Tanum kretsårstämma 2017-03-06
Flera partier vill idag vara landsbygdens räddare. Det är läge att få igenom en verklig
förbättring för oss utanför städerna.
Jag vill att Centerpartiet med kraft driver att landets finmaskiga vägnät avsevärt måste
förbättras.
Den dåliga standarden på landsbygdens vägar under en stor del av året är en väsentlig orsak
till bygdernas befolkningsminskning. Vi som bor på landsbygden måste kunna köra utan att
fördärva våra bilar då barn ska köras till fritidsaktiviteter, vuxna till andra engagemang mm.
Det är allmänt bekant att vi inte har kollektivtrafik och tvingas därför själva lösa våra
transporter.
Alla företag på landsbygden är beroende av att vägarna är farbara året runt. Inom de gröna
näringarna riskeras stora värden i form av produktionsbortfall pga. att bärigheten begränsas
under del av året. Produktionsbortfall som inte bara drabbar landsbygden utan ytterst hela
landet.
Jag vill därför:
Att alla allmänna vägar tjälsäkras.
Att föreningsvägar får större möjlighet till extra statsbidrag för tjälsäkring och andra
grundförbättringar.
Jan Johansson
Flötemarken
Bullaren

Trollhättan den 1 mars 2017
Motion

Till Centerpartiets distriktstämma Fyrbodal samt partistämma

Rätt till amning i det offentliga rummet
I Sverige idag saknas såväl kommunala bestämmelser som statlig lagstiftning som
skyddar ammandes rätt att amma i det offentliga rummet. Kvinnor som vill amma är
utsatta för personalens godtyckliga bedömningar om var de får amma.
Oftast går det bra, men inte alltid. Övertramp sker och har skett bl.a. på restauranger,
caféer och kommunala bibliotek där mammor vägras amma och hänvisas till överfulla
lekrum eller toaletter. Varje sådant fall är ett för mycket. Många kvinnor upplever det
ångestfyllt att amma offentligt då deras upplevelse är att det är vanligt förekommande
att det ifrågasätts.
Den ideella organisationen Amningshjälpen har redan 2013 tagit fram kampanjen:
"Du kan amma här", en kampanj som syftar till att
-stödja och stärka blivande och nyblivna föräldrar i att vistas utanför hemmet.
-Sprida amningssymbolen och offentliggöra den för allmänheten. Uppnå och bevaka
en stark amningskultur i Sverige.
-Skydda, stödja och främja amning.
Ur ett barnhälsoperspektiv är det viktigt att uppmuntra amning. WHO rekommenderar
att mammor helammar sina barn upp till 6 månader, därefter att man delammar sina
barn i kombination med mat upp till 2 års ålder. För kvinnans del blir det alltså en
konflikt mellan att amma sitt barn och att röra sig i det offentliga rummet.
Yrkande
Kvinnor och barn skall ha samma rätt till det offentliga rummet som andra och därför
yrkar jag:
-

Att vi centerpartister skall arbeta för att kommuner och landsting i sina
offentliga miljöer anammar "Du kan amma här"-kampanjen för att tydliggöra
mammors och barns rättigheter att amma i det offentliga rummet.

-

Centerpartiet skall verka för en lagändring som skyddar ammande mammor
och barn, likt de som redan idag finns i flera andra länder.

Sofia Lindholm, Trollhättan

Verksamhetsplan 2017
Centerpartiet Fyrbodal
Antagen 2016-12-05
Centerpartiet Fyrbodal består av kommunkretsarna för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla,
Vänersborg och Åmål.

Övergripande Mål, inriktningar och Prioriteringar
Strategi 2025
I Strategi 2025 fastställde Centerpartiet ett antal långsiktiga mål och även fem mål med fokus på valet
2018. Långsiktiga målen tar fokus på att Centerpartiet ska vara idémotorn i svensk politik, sätta
agendan för den politiska debatten, stärka oss i våra profilfrågor och få fler driftiga ledare.
Centerpartiet Fyrbodals främsta mål inför 2018 är att öka i riksdagsvalet, regionvalet samt skapa
förutsättningar för alla kretsar att öka i kommunvalen.
I strategin sätts även mål upp för att få fler medlemmar, aktiva valarbetare, bättre mångfald och nya
kandidater. Målet inför 2018 är att ökat medlemsantalet i Centerpartiet och att göra det i samtliga
kretsar samt att i valet 2018 ha fler med utländsk bakgrund på valbarplats och fler nya kandidater på
valsedlarna.
Det framgår även i strategin att stärka kompetensen och ledarskapet både politiskt och organisatoriskt
är prioriterat. Det utåtriktade arbetet både medialt och med kampanjer ska vara stort under hela
mandatperioden.
Mål 2017
1. Ökat medlemsantal och få fler aktiva medlemmar
2. Genomföra fem utåtriktade aktiviteter
3. Besök av minst tre nationella talespersoner
4. Genomföra utbildningsplanens utbildningar för 2017 (Stärkt kompetens och ledarskap)
5. Anordna minst tre seminarium/öppna möten för att utveckla Centerpartiets politik
6. Öka i kyrkovalet
Politiska prioriteringar 2016 – 2018
De övergripande politiska prioriteringarna för Centerpartiet är miljö, företagande och landsbygd. De
frågor vi där utöver väljer att arbeta med ska på ett enkelt och tydligt sätt kunna kopplas till dessa tre
profilfrågor. De frågor vi prioriterar i Fyrbodal 2016 är:
1. Trygghet på landsbygden
2. Infrastruktur i hela Fyrbodal
3. Utbildning till jobb
Övergripande prioriteringar 2017 – med sikte på valet 2018
I strategi 2025 fastställdes nedanstående prioriteringar som skulle vara ledande i de aktiviteter
distriktsstyrelsen anordnar under verksamhetsåret 2016.
2017 – Finslipning
Ta fram valstrategi för valen 2018
Öppen nomineringsprocess till riksdag och region
Mångfaldsarbete
Utåtriktade aktiviteter kampanjer, debatter m.m.
Utbilda kandidater och valarbetare
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Organisation
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen ska arbeta strategisk för att stärka Centerpartiet Fyrbodal både politiskt och
organisatoriskt. Distriktsstyrelsens uppgifter är fastställda enligt stadgar och arbetsordningen.
Distriktsstyrelsens främsta uppgifter är att
• planlägga, leda och samordna distriktets verksamhet
• handha distriktets ekonomi
• planlägga, leda och samordna valarbetet i distriktet och regionen i samband med allmänna val
• vara kretsarna behjälpliga med råd och stöd
Arbetsutskott
Arbetsutskottet arbetar med beredning och genomförande av de frågor distriktsstyrelsen ansvarar för.
De har ett operativt ansvar emellan distriktsstyrelsernas sammanträden. Arbetsutskottet ansvarar även
för arbetsledning av personal.
Kommunalt Nätverk
Det kommunala nätverket har till uppgift att diskutera och agera i delregionala frågor inom
kommunalförbundet Fyrbodal, samt verka för ökad samverkan i kommunala frågor mellan samtliga
kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare i Fyrbodal. De har även skapat tre nätverk inom välfärd,
samhällsbyggande och utbildning för de kommunala företrädare som arbetar med dessa frågor.
Distriktsstyrelsen utser de ansvariga personerna för nätverket samt har det ekonomiska ansvaret.
Aktivitetsansvariga och arbetsgrupper
Distriktsstyrelsen utser aktivitetsansvariga eller arbetsgrupper till samtliga aktiviteter som styrelsen
beslutar att genomföra. Aktivitetsansvariga och arbetsgrupperna har i uppgift att förberedelse,
genomförande, utvärdering och avrapportering av aktivitet sker i enlighet med distriktsstyrelsens
beslut.
Distriktsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för sammanhållen valstrategi som under våren 2017 ska ta
fram en valplan med tidsplan och tydlig ansvarsfördelning. Den ska ta utgångspunkt i Väststyrelsens
valstrategi samt kretsarnas behov och önskemål för att nå röstmålen samt lyfta vad som krävs för att
Centerpartiet ska få ökat förtroende, vad som behövs läggas mer fokus på och vad som kan prioriteras
bort.
Kretsutvecklare
Kretsutvecklaren ska arbeta med att stärka Centerpartiets distrikt och kretsar i Fyrbodal.
Kretsutvecklaren ska vara ett stöd i kretsars arbete med medlemsrekrytering och utåtriktade aktiviteter
för att nå prioriterade målgrupper och öka synligheten samt anordna aktiviteter som distriktet har
beslutat om enligt verksamhetsplanen.
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Aktivitetsplan 2017
Centerpartiet Fyrbodals företrädare för kommun, region och riksdag ska vara en gemensam kraft för ett
starkare Centerparti. En viktig uppgift kommande år är att anordna fler och attraktiva utbildningar för
förtroendevalda och intresserade. Med gemensamma aktiviteter för att stärka våra kunskaper, vässa vår
politik och få fler medlemmar genom mer utåtriktade aktiviteter och öppna mötesformer. Nedan
fastställs de aktiviteter distriktsstyrelsen ska genomföra under verksamhetsåret 2017 med sikte på
valseger 2018.

Fler medlemmar och fler aktiva medlemmar
Mål: Ökat medlemsantal och få fler aktiva medlemmar

Kretsråd med fokus på medlemsrekrytering, mångfald och fler aktiva valarbetare
Tillsammans med Riksorganisationen utbilda samtalsledare i medlemsrekrytering för att arbeta mot
kretsarna för att öka fokus på att våga fråga människor och för att värva fler medlemmar.
När: Vår 2017
Ansvarig: Kretsutvecklaren

Inventering av aktiva medlemmar inför valet 2018
Kretsutvecklare tillsammans med kretsarna inventerar aktiva medlemmar och arbetar utifrån de
strategiska planerna med hur fler ska bli aktiva inför valet 2018.
När: Vår 2017
Ansvarig: Kretsutvecklaren

utåtriktade aktiviteter
Vårkampanj
Mål: Medlemsrekrytering, ökad synlighet och öka i kyrkovalet
Delta i nationella vårkampanjen med att delta på pendlarkampanjer, dela ut guldklöver mm.
När:
Ansvarig: Kretsutvecklaren tillsammans med kretsarna

Sommarkampanj
Mål: Medlemsrekrytering, ökad synlighet och öka i kyrkovalet
Efter inventering hos kretsarna bistå med material och hjälp för att öka synligheten på event under
sommaren.
Ansvarig: Kretsutvecklaren tillsammans med kretsarna

Höstkampanj
Mål: Medlemsrekrytering, ökad synlighet och öka i kyrkovalet
Delta i nationella vårkampanjen med att delta på pendlarkampanjer, dela ut guldklöver mm.
När:
Ansvarig: Kretsarna
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Bondens och Skogens dagar på Backamo
Medlemsrekrytering, ökad synlighet och öka i kyrkovalet
Kampanj på Bondens och Skogens dagar på Backamo tillsammans med Centerpartiet för VG Västra.
När: 3-4 september
Budget: 2 000 kr
Ansvarig: Kretsutvecklaren tillsammans med VG Västra

Aktiviteter på skolor och Högskolan Väst
Mål: Medlemsrekrytering
Tillsammans med CUF och Centerstudenter och berörda kretsar ta fram en plan för aktiviteter vid
högskolan samt strategiskt viktiga gymnasieskolor i området.
Ansvarig: CUF och Centerstudenter

Besök av Nationella Talespersoner
Mål: Minst tre besök per år av nationella talespersoner
Vid besök av nationella talespersoner är det viktigt att planera och arbeta strategisk för att få maximal
nytta, t.ex. så man når flera tidningsområden.

Anders W Jonsson, gruppledare och socialpolitisk talesperson
Studiebesök samt möte på kvällen om sjukvård och regionfrågan.
När: vår

Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson
Studiebesök samt möte på kvällen om försvar och säkerhetsfrågor
När: vår

Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson
Studiebesök med fokus på utbildning till jobb samt möte på kvällen om lokal utbildningspolitik.
När: augusti/september

Johanna Jönsson, integration och migrationspolitisk talesperson
Studiebesök med fokus på integration och möte på kvällen.
När: augusti/september

Annie Lööf, partiledare
Studiebesök.
När:
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Stärkt kompetens och ledarskap
Hämtat från utbildningsplan antagen 2016-02-29 samt nya behov.

Spetsutbildning för kretsordförande med fokus på ledarskap
Mål: Medlemsrekrytering och ökad synlighet
Stärka våra organisatoriska ledare samt ge en god plattform för erfarenhetsutbyte när de nya
ordförandena är valda.
När: Mars
Ansvarig: Kretsutvecklaren tillsammans med kretsarna

Gruppledarnas roll i valrörelsen och extern kommunikation
Mål: Stärkt kompetens och ökad synlighet
Fokus på att nå ut i media och skapa en positiv bild av Centerpartiet.
När: augusti alt oktober
Ansvarig: Kretsutvecklaren tillsammans med kretsarna

Mentorskapsprogram
Mål: Stärkt kompetens
Se över intresset för att ordna ett mentorskapsprogram för Centerpartiet Fyrbodal.
När: vår 2017
Ansvarig: Kretsutvecklaren tillsammans med kretsarna

Nyfiken på politik
Mål: Medlemsrekrytering
Anordna Nyfiken på politik i Centerpartiet Fyrbodal för att under hösten samla upp nya och potentiella
medlemmar
När: höst 2017
Ansvarig: Kretsutvecklare

Utbildning för valledare
Anordna Nyfiken på politik i Centerpartiet Fyrbodal för att under hösten samla upp nya och potentiella
medlemmar
När: september/oktober 2017
Ansvarig: Kretsutvecklare

Utbildningspaket för valarbetare och kandidater
Studiecirkel med fokus på att skapa trygga och pålästa valarbetare och kandidater för Centerpartiet.
När: oktober – december 2017
Ansvarig: Kretsutvecklare

Argumentations- och försäljningsteknik i Centerpolitik
Studiecirkel med fokus på att skapa trygga och pålästa valarbetare och kandidater för Centerpartiet.
När: tidig vår 2018
Ansvarig: Kretsutvecklare
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Utveckla och stärka Centerpartiets politik
Anordna minst tre Seminarium/Öppna möten
Försvarsfrågor
Daniel Bäckström möte om försvar och Nato.
När: Vår 2017
Budget:
Ansvarig:

Nätverksträff kommunala sektionen
Träff för nätverken välfärd, samhällsbyggande och utbildning med kommunala företrädare som arbetar
med dessa frågor.
När: onsdag 5 april
Ansvarig: Kommunala sektionen

Träff om region politik
Möte för de regionpolitiska talespersonerna i kommunerna och regionföreträdarna för Fyrbodal.
När:
Ansvarig: Kretsutvecklare tillsammans med regionråd

Utbildning till jobb
Hur kan Centerpartiet bli en starkare kraft i utbildningsfrågorna lokalt? Möte för företrädare,
medlemmar och andra intresserade om hur Centerpartiet kan vara en drivande kraft lokalt för en bättre
utbildningspolitik från förskola till vuxenutbildning.
När: Augusti
Budget:

Nätverksträff kommunala sektionen
Träff för nätverken välfärd, samhällsbyggande och utbildning med kommunala företrädare som arbetar
med dessa frågor.
När: Höst 2017
Ansvarig: Kommunala sektionen
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