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Organisationsfrågor
Centerpartiets ideologi samt former för politiskt arbete - Motion
13:1-13:6
13:1

Att Centern tillsätter en arbetsgrupp som till nästa stämma redovisar en översyn
av det nuvarande idéprogrammet. Översynen skall gälla inslag av nyliberalism,
som kan finnas i skrift och handlande och poängtera vår rättvisesyn.

13:2.1 Att Centerpartiet under 2015, 2016 och 2017 ska agera som Centerpartiet och
inte som en del av Alliansen.
13:2.2 Att när Centerpartiet skriver gemensamma reservationer. Särskilda yttranden
och motioner tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna
så görs det undertecknat av partierna och partirepresentanter.
13:3.1 Att Centerpartiet ser över hur rutiner för en framtids- och ungdomsanalys skulle
kunna fungera i beslutfattandet.
13:3.2 Att Centerpartiet på rutin gör analyser av sin politik med tanke på våra
ungdomar och deras framtid.
13:4

Att årsmötet ställer sig bakom andemeningen i denna skrivelse och beslutar att
föra detta vidare till distriktsmötet, som skall föreslås besluta att budskapet
skall skickas vidare till riksorganisationen.

13:5

Att Centerpartiet ska frigöra sig från Decemberöverenskommelsen

13:6

Att Centerpartiet bryter sin del av Decemberöverenskommelsen

Partistyrelsen yttrande:
Motion 13:1 föreslår att Centerpartiets idéprogram ska ses över. Partistyrelen menar att
vårt idéprogram på ett mycket bra sätt sammanfattar Centerpartiets idégrund och att
idéprogrammets första stycken ger en bra bild av detta: ”Alla människors lika rätt och
värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga
att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära
människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi
och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla
människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de
orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och
ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror
på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, vart än de känner
att de hör hemma.
Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig.
Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten,
som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för
tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten
ensam förmår.”
Centerpartiets idéprogram är inte nyliberalt. Det är endast två år sedan
framtidsstämman fastställde det efter omfattande diskussioner i hela Centerrörelsen.
Centerpartiets idéprogram brukar normalt ses över ca vart tionde år och partistyrelsen
ser inget behov av bryta den ordningen.
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Motion 13:2 önskar en tydligare profilering av Centerpartiet och övriga Allianspartier.
Alliansens partier har i gemensamma valmanifest och budgetar i nära tio år visat att vi
både kan och vill ta ansvar tillsammans, och att vi före val berättar vad vi avser att
genomföra efter detsamma. Kontrasten mot dagens historiskt oförberedda
regeringskonstellation är slående.
Valresultatet från hösten 2014 är tydligt. Alliansen samlade färre röster än de rödgröna
partierna och minskade tillsammans ca 10 procentenheter. Väljarnas röster ledde till
regeringsskifte och nu står Alliansens partier inför ett viktigt politiskt utvecklingsarbete,
såväl enskilt som tillsammans. Allianspartierna har bestämt sig för att i år lägga fram
fyra skilda budgetmotioner, men Allianen kommer att fortsätta samarbeta i riksdagens
utskott och ta gemensamma initiativ för viktiga samhällsförändringar - men också för att
sätta gränser för hur långt vänsterut minoritetsregering kan driva politiken.
Sedan valet har inget nytt skett som förändrar det parlamentariska regeringsunderlaget i
riksdagen. Stefan Löfven kan regera som statsminister eftersom han har ett
budgetsamarbete med Vänsterpartiet vilket ger den största partikonstellation. Alliansens
fyra partier är överens om att vi inte avser att bli ett regeringsunderlag för
Socialdemokraterna eller att bilda regering med Sverigedemokraterna.
Partistyrelsen delar uppfattningen att Alliansen behöver utvecklas – både enskilt och
tillsammans. Ett omfattande förnyelsearbete har också inletts, ett arbete som syftar till
att Allianspartier åter ska kunna förtjäna väljarnas förtroende igen, både som enskilda
partier och som ett tydligt regeringsalternativ. Centerpartiet har också fått gehör för en
gemensam utvärdering av Alliansen för att bl.a. dra lärdomar inför det fortsatta
samarbetet.
Motion 13:3 önskar tydligare rutiner med framtids- och ungdomsanalyser över de
politiska besluten. Motionären har rätt i att politiska beslut behöver vara långsiktiga och
att det är av stor vikt att vi som parti ständigt ha en aktiv omvärdslanalys när man
utformas sina politiska förslag. Partistyrelen anser att dagens former för omvärdsanalys
väl fyller sitt syfte.
Motionerna 13:4,13: 5 och 13:6 är alla kritiska till decemberöverenskommelsen och för
fram förslag om att överenskommelsen ska brytas. Partistyrelsen har stor förståelse för
att människor är besvikna över att Alliansen inte fick förnyat förtroende i valet 2014 då
väljarna valde bort Alliansen. Gemensamt förlorade Allianspartierna tio procentenheter.
Det finns idag ingen borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Att Sverige har en röd/grön
regering är ett resultat av hur människor röstade - inte ett resultat av
decemberöverenskommelsen i sig.
Genom att medverkar till decemberöverenskommelsen har Centerpartiet bidragit till att
Sverige kan regeras på ett långsiktigt och stabilt sätt. Samtidigt som vi har möjlighet att
driva en aktiv och kraftfull oppositionspolitik. Överenskommelsen är inte den optimala
lösningen, men alla andra alternativ var sämre i det parlamentariska läge som nu råder.
Bakgrunden till överenskommelsen löper tillbaka ända till den nya Regeringsformen som
började gälla 1 januari 1970. Regeringsformen innehåller bland annat principen om
negativ parlamentarism, det vill säga att regeringen kan sitta kvar så länge inte en
majoritet i riksdagen röstar emot den. Tanken med detta är att det ska vara möjligt för
väljarna att avsätta den sittande regeringen vid riksdagsvalet, vilket förutsätter att det
finns tydligar regeringsalternativ. Samtidigt vill man inte tvinga fram
majoritetsregeringar som grundar sig på stora koalitioner eftersom det innebär att man
åsidosätter väljarmakten samtidigt som man riskerar att missnöjespartier växer sig
starkare. Att Sverige styrs av en minoritetsregering är den absolut vanligaste modellen.
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Sedan 1970 då enkammarriksdagen infördes har Sverige haft majoritetsregeringar i
endast ca åtta år.
Principen om negativ parlamentarism fungerade bra fram till det tidiga 90-talet. Då
beslutade dåvarande VPK att fälla regeringen Carlsson I på en fråga som gällde
lönestopp. Den följande mandatperioden 91-94 tog Ny Demokrati plats i riksdagen och
det blev allt mer uppenbart att det behövdes stramare riktlinjer för att Sverige skulle
kunna styras stabilt. Detta ledde fram till att Centerpartiet och Socialdemokraterna,
förutom att sanera statsfinanserna också enades om det finanspolitiska ramverket där
budgetlagen är en viktig del. Den innebär att budgeten klubbas i sin helhet med ett enda
klubbslag i Riksdagen. Detta beslut stärkte regeringsmakten och har gagnat Sverige. Det
är ett av skälen till att vi idag har bland världens starkaste statsfinanser.
Efter att Sverigedemokraterna i valet 2010 tagit plats som vågmästare i riksdagen valde
Socialdemokraterna vid två tillfällen att tillsammans med SD utnyttja ett kryphål som
möjliggjorde utbrytningar av delar i budgeten. Detta skedde dels 2010 när man gick in
på ett utgiftsområde och drog ner anslagen till regeringskansliet, dels 2013 då S och SD
tillsammans stoppade höjningen av brytpunkten för statlig skatt.
Under valrörelsen 2014 deklarerade de fyra Allianspartierna att man skulle respektera
principen om negativ parlamentarism och släppa fram en rödgrön regering under
förutsättning att den hade ett större väljarstöd än Alliansen. Motsvarande utfästelse
gjordes inte av Socialdemokraterna.
Valet 2014 innebar att de rödgröna partierna (S+V+MP) tillsammans fick fler mandat än
Alliansens fyra partier och den 2 oktober valdes Stefan Löfven till statsminister. Om
Sverigedemokraterna följt rådande praxis hade de röstat på sitt eget budgetförslag och
därefter lagt ner sina röster. Nu övergav man den principen och valde istället att först
rösta på sitt eget förslag och därefter, när det fallit, på Alliansens förslag. Det innebar
att Alliansens förslag fick majoritet i omröstningen, men det innebar inte att Alliansen
med rådande parlamentariska situation skulle kunna vara ett regeringsalternativ. SD
deklarerade också att man skulle fälla varje budgetförslag som inte låg i linje med deras
inställning till invandringen. Genom sitt agerande hotade SD att skapa kaos i Sveriges
riksdag då de i praktiken avsåg att göra varje budgetomröstning till ett
misstroendevotum. Sverige riskerade därmed att kastas in i en situation där varje
budgetbeslut skulle leda till en regeringskris.
Den 3 december aviserade statsministern att regeringen avsåg att utlysa ett extra val så
snart det var möjligt. Extra val är mycket ovanligt i Sverige. Regeringen får besluta om
extra val till riksdagen mellan ordinarie val. Extra val kan bli följden av en
misstroendeförklaring mot statsministern som om den vinner gehör då har att välja på
att avgå eller utlysa ett extra val. Om riksdagen fyra gånger säger nej till talmannens
förslag om statsminister innebär det att det blir extra val. Efter demokratins genombrott
har endast ett extra val genomförts - valet till andra kammaren 1958.
SD agerade ansvarslöst och försatte Sverige i politisk kris. Statsministerns motdrag,
extra val, kändes ogenomtänkt och kom överraskande. Den 9 december 2014 tog
Alliansens initiativ genom en debattartikel på DN Debatt. Där öppnade de fyra
partiledarna för samtal med regeringen om hur man skulle kunna hitta en långsiktig
lösning för regeringsbildning och budgetomröstning. Ingången var tydligt: Vi behövde en
överenskommelse om hur Sverige i enlighet med valresultatet ska styras i framtiden,
inte om hur sakpolitiken ska utformas.
Decemberöverenskommelsen ligger helt i linje med vad som anfördes av Alliansen på DN
Debatt den 9 december. Den innebär att den statsministerkandidat som representerar
största partikonstellationen släpps fram vid omröstning i riksdagen. Övriga partier som
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står bakom överenskommelsen lägger då ner sina röster. Som en konsekvens av detta
ska även en minoritetsregering kunna få igenom sin budget. Om det finns en risk för att
budgetförslaget skulle falla avstår därför övriga partiet från att delta i omröstningen.
Utbrytningar ur budgeten, så som skedde under senaste mandatperioden, ska inte
längre vara möjliga. Slutligen pekar överenskommelsen också ut tre politiska områden
för samarbete och samtal: försvar och säkerhet, pensioner och energipolitik.
Decemberöverenskommelsen gäller till och med 2022 och kommer alltså att gagna
Alliansen vid en framgång i valet 2018.
Decemberöverenskommelsen är inte den optimala konstitutionella lösningen. Men i en
riksdag med ett populistiskt missnöjesparti som uttryckligen hotat med att fälla varje
regeringen som inte dansar efter deras pipa är decemberöverenskommelsen en
nödvändig kompromiss som gör det möjligt att styra Sverige i enlighet med det resultat
som svenska folket röstat fram vid allmänna val. På så sätt befäster
decemberöverenskommelsen den praxis som funnits i riksdagen sedan
enkammarriksdagen infördes i Sverige i början av 1970-talet.
Centerpartiet kommer att rösta emot den röd/gröna regeringen i hundratals frågor de
kommande åren. Men därifrån till att nu kunna bilda en alliansregering är steget stort det finns helt enkelt inget parlamentariskt underlag i Sveriges riksdag för att idag kunna
bilda en alliansregering.
Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
13:2.2
13:3
Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
13:1
13:2.1
13:4
13:5
13:6

Centerpartiets stadgar och arbetsordning - Motion 13:7-13:13
13:7.1 Att det skall vara antalet individer med medlemskap i kretsen eller distriktet
som skall vara avgörande för antalet ombud på distrikts respektive partistämma
och inte antalet medlemskap.
13:8.1 Att ombudsfördelningen ses över för att fördelas efter medlemsantalet.
13:8.2 Att Centerorganisationerna jobbar för mer samstämmiga stadgar.
13:9.1 Att partistyrelsen får i uppdrag att göra en stadge- och organisationsöversyn
med inriktning att skapa ett nätverk av avdelningar i hela landet och att de skall
återfå sin tidigare roll.
13:10.1 Att nomineringsgruppen Centerpartiet ändrar beteckning av ovan angivna skäl
och går fram under beteckningen Centern.
13:11.1 Att en stadgeöversyn genomförs med syftet att det ska räcka med en
medlemsavgift för hela Centerrörelsen
13:11.2 Att stadgarna i C och CK ses över så att de synkroniseras med varandra.
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13:12.1 Att kommunkretsarna själva beslutar hur den lokala nivån ska organiseras
13:13.1 Att stämman beslutar att ställa sig bakom motionärens förslag om ett tillägg i
stadgarna enligt nedanstående formulering, för behandling för att därefter
slutligen läggas fram för Partistämman i höst i Falun.
13:13.2 Att valberedning: Valberedningen vars uppgifter regleras i särskild instruktion
fastställd av stämman ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter.
Ledamöterna väljs av stämman för en tid av ett år i taget. Bland ledamöterna
utser stämman en sammankallande. Valberedningens arbete skall
protokollföras, det protokoll som behandlar valberedningens slutliga förslag till
stämman skall undertecknas och tillställas medlemmarna tillsammans med
övrigt stämmomaterial.
Partistyrelsen yttrande
Efter en omfattande stadgeöversyn antog Centerpartiet nya stadgar och ny
arbetsordning vid partistämman 2007. Därefter har vi gjort mindre justeringar av både
stadgar och arbetsordning vid varje stämma. Stadgar och arbetsordning ska ge ett
tydligt stöd när det gäller hur formerna för hur organisationens ska styras. Därför kan
det ses som naturligt med ständiga förändringar, eftersom också samhället förändras.
Inför årets partistämma har partistyrelsen tillsatt en kommitté med uppdraget att se
över vissa specifika delar i stagar och arbetsordning. Kommitténs arbete har resulterat i
att partistyrelsen nu lägger fram förslag till justerade stadgar och arbetsordning. Främst
handlar det om att ge tydlighet vid ett eventuellt extra val, samt att göra det lättare att
justera i arbetsordningen genom att tillåta att förändringar kan göras av ett
förtroenderåd.
Med anledning av stadgeöversynen beslutade partistämman följande förslag när det
gäller justering i Centerpartiets stadgar:
Gällande stadgar
Förslag 2015
KRETS - Centerpartiet på kommunal nivå
NYTT MOMENT.
§11 Kandidatnominering till kommunfullmäktige
Mom. 6 Extra val
Om kommunfullmäktige beslutar om extra
val i kommunen skall i första hand
ordinarie nomineringsförfarande användas.
Om tiden ej medger detta äger
kretsstyrelsen rätt att besluta om ett
förenklat nomineringsförfarande.
Samråd före beslut ska ske med distriktet.
Kretsstyrelsens beslut skall tillsändas alla
medlemmar.
DISTRIKT - Centerpartiet på regional nivå
NYTT MOMENT.
§18 Kandidatnominering till
landstings-/regionfullmäktige och
riksdag
Mom. 6 Extra val
Om landstings, eller regionfullmäktige eller
regeringen beslutar om extra val till
landstings/regionfullmäktige eller
riksdagen skall i första hand ordinarie
nomineringsförfarande användas. Om tiden
ej medger detta äger distriktsstyrelsen rätt
att besluta om ett förenklat
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nomineringsförfarande.
Om valkretsindelningen innebär att flera
distrikt berörs ska samråd ske mellan
berörda.
Detta beslut skall tillsändas alla kretsar
samt syskonorganisationerna.
RIKSORGANISATIONEN - Centerpartiet på nationell nivå
NY PARAGRAF.
§30 Tolkning av stadgar samt
avvikelse från stadgarna
Vid misstanke om att en medlem,
avdelning, krets eller distrikt gjort sig
skyldig till avvikelse från stadgarna äger
partistyrelsen rätt att utreda frågan och
meddela utslag i densamma.
Om medlem, avdelning, krets eller distrikt
anser att stadgarna inte följts kan detta
rapporteras till partistyrelsen som inom ett
år meddelar utslag i frågan.
Med anledning av stadgeöversynen beslutade partistämman följande förslag när det
gäller justering i Centerpartiets arbetsordning:
Gällande arbetsordning
Förslag 2015
Ingress
Ingress
(finns ej i gällande stadgar)
Arbetsordningen utgör ett komplement till
Centerpartiets stadgar. Stadgarna anger
vad som ska göras och arbetsordningen
ger förslag på hur det är brukligt att arbeta
samt förtydligar vissa paragrafer i
stadgarna.
Arbetsordningen förtydligar också vissa
begrepp för att underlätta tolkningen av
stadgarna.
Arbetsordningen utgör en
rekommendation. Det är möjligt att förfara
på annat sätt under förutsättning att det är
förenligt med stadgarna.
Nominering inför allmänna val, allmänt för samtliga tre organisationsled
- GÄLLER FÖR SAMTLIGA ORGANISATIONSLED:
TILLÄGG
Förenklat förfarande om det är ont om
tid.
I möjligaste mån skall normalförfarandet
användas.
En förenklad process kan bestå av följande
moment
Val av nomineringskommitté.
En kombinerad nominerings- och
förnomineringsprocess
Medlemsomröstning
Förslag till lista presenteras av
nomineringskommittén.
Valsedeln fastställs av stämman
KRETS - Centerpartiet på kommunal nivå
TILLÄGG, förtydligande
Nominering till nämnder och styrelser
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i kommunen
Till detta medlemsmöte skall samtliga
medlemmar i kretsen kallas på samma sätt
som till kretsens årsstämma och
nomineringsmöte.
Centerpartiets stadgar säger att alla
medlemmar skall kallas till möten. Med
detta avses att till möten av större
beslutskaraktär, exempelvis årsmöten eller
möten där beslut tas om valsedels
sammansättning, representation i styrelse
och nämnder eller val av principiell politisk
inriktning exempelvis efter ett val så skall
alla kretsens medlemmar få en personlig
kallelse.
Även medlemmar i CK, CUF och CS skall
kallas.
§11 Kandidatnominering till
§11 Kandidatnominering till
kommunfullmäktige
kommunfullmäktige
Nyval och omval
Nyval och omval
Vid nyval och omval kan tidsfaktorn
Vid extra val och omval kan tidsfaktorn
innebära att ett förenklat
innebära att ett förenklat
nomineringsförfarande bör tillämpas.
nomineringsförfarande bör tillämpas.
Kretsstyrelse beslutar då om formerna för
Kretsstyrelse beslutar då om formerna för
nomineringen. Samråd före beslut ska ske
nomineringen. Samråd före beslut ska ske
med distriktet.
med distriktet.
Se även §11 Mom. 6 i stadgarna.
DISTRIKT - Centerpartiet på regional nivå
§18 Kandidatnominering till
§18 Kandidatnominering till
landstings-/regionfullmäktige och
landstings-/regionfullmäktige och
riksdag
riksdag
Distriktsstämman/Distriktsstyrelsen kan
besluta om att kalla till en distriktsstämma
vilken beslutar om rekommendationen till
landstings/regiongruppen.
Kallelse och övrigt förfarande skall då ske
Nyval och omval
på samma sätt som till ordinarie
Vid nyval och omval kan tidsfaktorn
distriktsstämma.
innebära att ett förenklat
Extraval och omval
nomineringsförfarande bör tillämpas.
Vid extraval och omval kan tidsfaktorn
Distriktsstyrelse beslutar då om formerna
innebära att ett förenklat
för nomineringen. Om flera distrikt berörs
nomineringsförfarande bör tillämpas.
ska samråd ske. Se §18 Mom. 6 i
Distriktsstyrelse beslutar då om formerna
stadgarna
för nomineringen. Om flera distrikt berörs
ska samråd ske.
Se §18 Mom. 6 i stadgarna
RIKSORGANISATIONEN - Centerpartiet på nationell nivå
TILLÄGG
Utbetalning av ekonomiska medel
Utbetalning av medel från
Riksorganisationen till krets eller distrikts i
Centerpartiet sker endast till bankkonto
(motsv.) som tillhörig kretsen eller
distriktet.
Utbetalning av medel som skall till krets
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§29 Ändring av stadgar
Ändring av arbetsordningen
Ändring av arbetsordningen fastställs med
enkel majoritet av närvarande ombud på
ordinarie partistämma.

eller distrikt sker inte till konton som tillhör
privatpersoner.
§29 Ändring av stadgar
Ändring av arbetsordningen
Ändring av arbetsordningen görs med
enkel majoritet av närvarande ombud på
förtroenderådet eller partistämma.

Stadgemotionerna
Årets motioner innehåller en rad förslag på förändringar i stadgar och arbetsordning som
partistyrelsen anser är värda att diskutera vidare inom organisationen. Partistyrelsen
avser därför att tillsätta en stadgekommitté som arbetar fram till stämman 2017. Flera
motioner berör också frågor som bör beredas i en sådan ordning och därmed göras
möjliga att diskuteras brett i organisationen inför ett eventuellt framtida beslut. Det
handlar som motionerna 13:8 (Stadgeöversyn), 13:9 (Organisationsöversyn) och 13:12
(Stadgeöversyn).
Andemeningen i några av årets motioner bör dock redan nu kunna bifallas:
Motion 13:7 föreslår att antalet individer istället för som idag antalet medlemskap bör
vara grunden för antalet ombud. Partistyrelsen delar denna uppfattning. Konkret innebär
det att en medlem därmed alltid värderas lika vid fördelningen antalet ombud, oavsett
antalet medlemskap hen har i centerrörelsen. Med anledning av detta föreslår
partistyrelsen en förändring i stadgarna.
Motion 13:13 föreslår att valberedningarnas arbete ska förtydligas i stadgarna.
Motionären påtalar mycket riktigt att valberedningen är en mycket viktig instans som likt
en styrelse får sitt mandat direkt från medlemmarna och ska därmed arbeta
självständigt från styrelsen. Idag innehåller varken stadgar eller arbetsordning någon
tydlig instruktion för valberedningarna.
Partistyrelsen menar att det snarast är i arbetsordningen som instruktioner för
valbredningen bör skrivas in. I översynen av stadgar och arbetsordning inför 2017 år
stämman kan denna fråga åter aktualiseras såväl när det gäller instruktioner för
valberedning som för nomineringskommittéer, men redan nu föreslår partistyrelsen ett
tillägg i arbetsordningen.
Två motioner rör frågor som partistämman inte bör besluta om då de berör
syskonorganisationerna: Motion 13:8 föreslår bl.a. att Centerorganisationerna bör arbeta
för mer samstämmiga stadgar. Genom att bjuda in syskonen till arbetet med partiets
stadgerevision kan de ta del av stadgarna och själva värdera om de vill göra
förändringar i sina respektive stadgar. Centerpartiet ska inte besluta om hur syskonens
stadgar ser ut eller hur de väljer att konstruera sin medlemsavgift.
Motion 13:11 föreslår att vi ska ha en medlemsavgift för hela centerrörelsen. Detta
beslut kan inte tas av en partistämma, då varje organisation är en egen juridisk person
med egna stadgar. Däremot vill partistyrelsen framhålla att alla medlemmar i
Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund eller i Centerstudenter
enligt Centerpartiets stadgar, § 3 mom. 3 har samma demokratiska rättigheter inom
Centerpartiet redan idag.
Till sist föreslår Motion 13:10 att Centerpartiets nomineringsgrupp inför kyrkovalet 2017
ska gå till val under namnet ”Centern”. Enligt gällande arbetsordning är det
partistyrelsen som beslutar om i fall Centerpartiet ska ställa upp som nomineringsgrupp i
kyrkovalet. Det är en bra ordning. Partistyrelsen menar att namnet Centerpartiet gör det
tydligt att det är Centerpartiets värderingar som är grunden för detta engagemang. Det
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går även att göra en jämförelse med de allmänna valen där syskonorganisationerna är
engagerade i valarbetet och partiet går till val som Centerpartiet.
Partistämman beslutade:
Att bifalla partistyrelsens förslag till förändring i stadgar och arbetsordning enligt
redovisningen ovan, samt
Att bifalla följande förändringar i stadgarna respektive arbetsordningen utifrån förslag i
motion 13:7 och 13:13:
Gällande stadgar
Förslag justerade stadgar
§8 Val av ombud till distriktsstämman
§8 Val av ombud till distriktsstämman
Kretsens årsstämma utser ombud och
Kretsens årsstämma utser ombud och
ersättare.
ersättare.
Det totala antalet ombud till
distriktsstämman beslutas av föregående
års distriktsstämma. Antalet ombud per
krets fördelas i proportion till kretsarnas
medlemstal den 31/12 föregående år och
fastställs av distriktsstyrelsen. Varje krets
är dock garanterad minst två ombud.

§15 Distriktsstämma
Mom. 3 Antal ombud
Antalet ombud till distriktsstämman
beslutas av föregående års
distriktsstämma.
Distriktsstyrelsen fastställer fördelning av
ombuden utifrån kretsarnas medlemstal
den 31/12 föregående
år. Fördelningen baseras på jämkade
uddatalsmetoden.
§16 Val av ombud till förtroenderåd
och partistämma
Mom. 1 Förtroenderåd
Distriktsstämmorna utser sammanlagt 50
ombud till partiets förtroenderåd samt
ersättare. Antalet ombud
per distrikt fördelas i proportion till
inrapporterat medlemstal den 31/12 och
fastställs av partistyrelsen.
Fördelningen baseras på jämkade
uddatalsmetoden. Varje distrikt är
garanterat minst ett ombud.

Mom. 2 Partistämma
Distriktsstämmorna utser sammanlagt 200
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Det totala antalet ombud till
distriktsstämman beslutas av föregående
års distriktsstämma. Antalet ombud per
krets fördelas i proportion till antalet
medlemmar (individer) i kretsarnas
medlemstal den 31/12 föregående år och
fastställs av distriktsstyrelsen. Varje
medlem (individ) ska endast räknas en
gång, oavsett antalet medlemskap. Varje
krets är dock garanterad minst två ombud.
§15 Distriktsstämma
Mom. 3 Antal ombud
Antalet ombud till distriktsstämman
beslutas av föregående års
distriktsstämma.
Distriktsstyrelsen fastställer fördelning av
ombuden utifrån antalet medlemmar i
kretsarna den 31/12 föregående år. Varje
medlem (individ) ska endast räknas en
gång, oavsett antalet medlemskap.
Fördelningen baseras på jämkade
uddatalsmetoden.
§16 Val av ombud till förtroenderåd
och partistämma
Mom. 1 Förtroenderåd
Distriktsstämmorna utser sammanlagt 50
ombud till partiets förtroenderåd samt
ersättare. Antalet ombud
per distrikt fördelas i proportion till
inrapporterat antal medlemmar den 31/12
och fastställs av partistyrelsen. Varje
medlem (individ) ska endast räknas en
gång, oavsett antalet medlemskap.
Fördelningen baseras på jämkade
uddatalsmetoden. Varje distrikt är
garanterat minst ett ombud.
Mom. 2 Partistämma
Distriktsstämmorna utser sammanlagt 200

ombud till partistämman, utöver de ombud
som utses av
kretsarna, samt ersättare. Varje distrikt är
garanterat ett ombud. Från varje distrikt
ska det sammanlagda
antalet ombud, inklusive de ombud som
utsetts av kretsarna, vara minst fem.
Övriga ombud fördelas så att det
sammanlagda antalet ombud per distrikt
står i proportion, enligt jämkade
uddatalsmetoden, till distriktens
medlemstal den 31 december.
Ombudsfördelningen fastställs av
partistyrelsen.
(Förtydligande gällande motion 13)
Gällande arbetsordning
Gäller för samtliga organisationsled:
Motsvarande text finns ej idag.

ombud till partistämman, utöver de ombud
som utses av
kretsarna, samt ersättare. Varje distrikt är
garanterat ett ombud. Från varje distrikt
ska det sammanlagda
antalet ombud, inklusive de ombud som
utsetts av kretsarna, vara minst fem.
Övriga ombud fördelas så att det
sammanlagda antalet ombud per distrikt
står i proportion, enligt jämkade
uddatalsmetoden, till distriktens
inrapporterade antal medlemmar den 31
december. Varje medlem (individ) ska
endast räknas en gång, oavsett antalet
medlemskap.
Ombudsfördelningen fastställs av
partistyrelsen.
Förslag justerad arbetsordning
Under stycket ”Gäller för samtliga
organisationsled”:
Valberedningen
Valberedningen för obligatoriska
organisationsled bör bestå av minst tre
(3) ledamöter varav en ska utses som
sammankallande. Valberedningen ska
förbereda samtliga val som ska
genomföras på stämman och sträva efter
att god representativitet uppnås.
Valberedningens förslag ska finnas
tillgängligt för alla medlemmar tillsammans
med övrigt stämmomaterial.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
13:7
13:8
13:9
13:11.2
13:12
13:13
Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
13:10
13:11.1

Centerpartiets nätverk, arbetsformer och samarbeten - Motion
13:14-13:20
13:14.1

Att ett landsbygdsnätverk bildas i partiet.

13:14.2

Att nätverket skall träffas regelbundet dock minst två gånger per år.

13:14.3

Att i nätverket skall minst en representant från varje partidistrikt ingå.
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13:15.1

Att partistämman tillkännager för sina medlemmar att man avser inrätta ett
medlemsråd som kan verka som stöd till Partistyrelsen i deras arbete och
att detta råd skall arbeta parallellt med förtroenderådet med deltagare
som har kännedom och insyn och/eller praktisk erfarenhet av de
avhandlade frågorna.

13:16.1

Att Centerpartiet erbjuder utbildning inom etik- och moralfrågor

13:16.2

Att Centerpartiet tillsätter ett etikråd, Rådet för PolEtik

13:16.3

Att rådet kan stödja kretsar/individer när problem och konflikter uppstår

13:16.4

Att rådet ska föreslå hur etiska och moraliska aspekter kan införas i
stadgarna

13:17.1

Att Centerpartiet tillsätter ett etikråd, Rådet för PolEtik

13:17.2

Att Centerpartiet erbjuder utbildning inom etik- och moralfrågor

13:18.1

Att partistyrelsen får i uppdrag att dels arbeta för att stärka och utveckla
samarbetet mellan de centergröna partierna i Norden, dels ta initiativ till att
återuppväcka INC, International Network of Centre Parties.

13:19.1

Att Centerpartiet utvecklar sitt program för ledarförsörjning och
ledarskapsutveckling

13:19.2

Att Centerpartiet i samband med Kommundagar och stämmor arrangerar
ledarutvecklingsprogram för minst en medlem med ledarpotential per Krets

13:20.1

Att Centerpartiet uppmanar såväl anställda i riksorganisationen som lokalt
anställda att – om arbetet så tillåter – arbeta hemma en dag per vecka.

Partistyrelsens yttrande:
Motion 13:14 föreslår att Centerpartiets ska bilda ett landsbygdsnätverk. Att medlemmar
och sympatisörer engageras sig i nätverk ser partistyrelsen mycket positivit på. I den
mån de dessutom behöver formaliseras anger stadgar och arbetsordning i § 28 hur detta
ska gå till.
På nationell nivå finns idag tre nätverk som har status som ”Centerpartiets nationella
nätverk”: HBT-nätverket, miljönätverket och landsbygdsnätverket. Det nätverk som
motionären efterlyser finns alltså sedan några år tillbaka och de bedriver en bra och
viktig verksamhet, bl.a. med nätverksträffar, nyhetsbrev och Facebook-grupp. Fler är
välkomna att ansluta sig i detta arbete.
Motion 13:16 och 13:17 föreslår att Centerpartiet ska arbeta hårdare med etiska och
moraliska aspekter bl.a. med utbildning och ett etikråd. Vidare föreslår motionärerna att
frågor rörande etiska och moraliska aspekter ska skrivas in i stadgarna. Politiskt arbete
handlar till stor del om att skapa förtroende för både sak och person. Det är ingen slump
att det heter förtroendeuppdrag. Förtroendet måste ständigt förtjänas. Partistyrelsen
anser inte att etiska eller för den del moraliska aspekter är lämpliga att föra in i
stadgarna. Att konflikter förekommer i ett politiskt parti är naturligt. Många starka viljor
ska enas om en gemensam linje. Om konflikterna inte kan lösas genom eget arbete har
riksorganisationen möjlighet att bistå med rådgivning och ibland även med medling.
Motion 13:15 föreslår att ett ”medlemsråd” ska inrättas som består av medlemmar från
hela landet som inte har en koppling till riksdagsledamöter, partistyrelse eller
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riksorganisation. Partistyrelsen avslår förslaget och menar att ett det är svårt att se hur
ett sådant råd skulle kunna få sitt mandat eller sin legitimitet i Centerpartiet. Det är
viktigt att lyssna på intryck från hela organisationen och partistyrelsens ledamöter deltar
gärna i aktiviteter och möten i kretsar och distrikt både för att lyssna av och ta intryck
av de diskussioner som där förs.
Motion 13:18 tar upp viktiga frågor kring Centerpartiets internationella kontakter och
samarbeten med systerpartier, framför allt inom ramen för INC, International Network of
Centre Parties.
Partistyrelsen instämmer med motionären när det gäller att samarbete med systerpartier
i olika länder är viktigt. Det handlar så väl om att öka förståelsen och kunskapen om
andra partier och var de står i olika politiska frågor som att låta oss inspireras i vår egen
politika utveckling.
Motionären för fram tankar om ytterligare satsningar gällande delegationsutbyten och
gemensamma konferenser/seminarier på nationell nivå och på distriktsnivå. Redan idag
pågår ett utbyte på nationell nivå. Partierna besöker varandras stämmor men har även
andra gemensamma möten, där man framför allt delat med sig av varandras
kampanjmetoder, organisationsarbete samt även politiska frågor.
De senaste åren har utbytet mellan de nordiska centerpartierna varit intensivt, inte
minst gäller det möten på partiledningsnivå. Centerpartiets partisekreterare Timo
Laaninen besökte Centerpartiets stämma i Karlstad 2013. Där skulle även Liv Signe
Navarsete, partiledare i Senterpartiet varit gäst, men hon fick förhinder i sista stund. I
oktober 2013 fick riksdagskansli och riksorganisation besök av Ola Borten Moe, vice
partiledare och dåvarande minister, och Tryggve Slagsvold Vedum, nu partiordförande då minister. I oktober 2013 besökte även en delegation från Centerpartiet i Finland
Centerpartiets riksorganisation. Under hösten 2013 var delar av ledningsgruppen hos
Senterpartiet för att ta del av erfarenheter från deras valrörelse. Sommaren 2014
samlades centerledarna i norden i Helsingfors. När Senterpartiet hade landsmöte i mars
2015 gästtalade Centerparitets ordförande Annie Lööf. Inför det finska valet 2015
arrangerade Centerparitets riksorganisation en öppet seminiarum där bl.a. Timo
Laaninen, partisekreterare för Centerpartiet i Finland medverkade. Riksorganisationen
skapade även möjligheter för lokala centerpartister som på plats ville kampanja med
Centerpartiet i Finland inför valet. Därtill har samarbeten skett inom ramen för Nordiska
rådet, Europaparlamentet, ALDE och Liberal International.
För att få genomslag för vår politik måste vi vara verksamma i de strukturer och
organisationer som medger inflytande när framtidens frågor formas och beslutas, så som
de samarbetsorgan där Centerpartiet idag är representerat ger inflytande. Partistyrelsen
anser inte att ett återuppväckande av en grön international skulle bidra till att öka
Centerpartiets inflytande. Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att anse motionen
vara besvarad.
Motion 13:19 tar upp viktiga frågor om ledarförsörjning och ledarskapsutveckling, frågor
som är angelägna för Centerpartiet. Partistyrelsen anser att ledarförsörjning och
utveckling av partiets ledande företrädare är en viktig faktor i arbetet med att skapa en
stark organisation med tydliga företrädare. Detta behövs för den kommande valrörelsen
och är en förutsättning för att vi ska kunna inta en ledande roll i svensk politik på lokal-,
regional- och nationell nivå.
De egenskaper som motionären pekar på behövs för att bli en bra ledare; personligt
omdöme och integritet, förmåga att bygga framgångsrika lag och att kunna organisera
för kvalitet och utveckling, förmåga att identifiera de viktigaste samarbetspartnerna och
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att engagera dem för att nå uppsatta mål är egenskaper som Centerpartiets ledande
företrädare behöver och bör få möjlighet att utveckla inom Centerpartiet. Inom
riksorganisationen pågår ett arbete med att ta fram en ny ledarskapsutbildning där
erfarenheterna från Ledare 2020 och andra tidigare insatser är centrala. Under våren har
en ny utbildningsstruktur för utbildningar på krets, region och nationell nivå tagits fram.
En ny central utbildning för ledande personer inom kommun, landsting, riksdag etc. med
politisk ledarskapsinriktning ingår i denna utbildningsstruktur. Därutöver kommer det att
genomföras regionala utbildningar också de med syfte att stärka ledarskapet på olika
sätt för att stärka ledarskapet i Centerpartiet.
Motion 13:20 lyfter frågan om möjligheten att arbeta hemma. Det kan finnas anledning
att diskutera hemarbete, men partistyrelsen anser inte att partistämman är forum för
beslut om organisationens egna personalfrågor. Det finns för övrigt redan idag en
tillåtande attityd till att anställda arbetat hemma – om arbetet så tillåter.
Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
13:14
13:18
13:19
Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
13:15
13:16
13:17
13:20

Centerpartiets interna debatt, diskussion och opinion - Motion
13:21-13:22
13:21.1

Att partistämman tillkännager för medlemmarna som sin mening vad som
anförs i syftet med motionen att: Riksorganisationen utan dröjsmål tar fram
ett digitalt undersökningsverktyg som partiet, distrikten och eller kretsarna
ska använda sig av i sitt löpande arbete med att ta fram underlag som ger
stöd till den politik Centerpartiets medlemmar på respektive nivå vill se
föras.

13:22.1

Att uppdra åt partistyrelsen att snarast ta initiativ till att skapa
centerrörelsens rikstäckande arena för diskussion, reportage, nyheter och
erfarenhetsutbyte.

Partistyrelsen yttrande:
Motion 13:21 föreslår att riksorganisationen ska ta fram ett digitalt
undersökningsverktyg som stöd för det politiska arbetet inom Centerpartiet.
Centerpartiets politik läggs fast av våra stämmor. Alla medlemmar i Centerrörelsen har
rätt att skriva motioner till stämmorna på samtliga nivåer. Det innefattar rätten att
motioner till partistämman, utan att motionen stoppas på vägen. Vid sidan av
stämmorna finns möjligheten att skriva medlemsinitiativ. Stämmorna är partiets högsta
beslutande organ. Kretsstämman på kommunal nivå, distriktsstämman på regional nivå
och partistämman på nationell nivå. De respektive stämmorna utser också en styrelse
som mellan stämmorna har som uppgift att leda respektive del av organisationen.
Partistämman är Centerpartiets högsta beslutande organ. På partistämman fattas beslut
efter diskussion och debatt. Ombuden ges möjlighet att lyssna på argument och
synpunkter för att därefter göra en sammanvägd bedömning och i demokratisk ordning
fatta beslut om Centerpartiets politiska inriktning. Dessa beslut ligger sedan till grund för
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de överväganden som görs i partistyrelse och riksdagsgrupp - på samma sätt som de
gäller för övriga delar av organisationen på kommunal och regional nivå. Partistyrelsen
ser inte hur ett digitalt undersökningsverktyg i någon större omfattning skulle bidra till
att utveckla politiken, eller för den del spegla stämningarna i partiet på ett rättvisande
sätt varför motionen avslås.
Motion 13:22 lyfter behovet av en gemensam arena för diskussion och erfarenhetsutbyte
och ger en rad exempel på dagens debattmöjligheter både inom och utom Centerpartiet.
Partistyrelsen ser vikten av intern debatt men anser inte att en ny papperstidning är
svaret på frågan. De försök som hittills gjorts med att skapa debatt- och
diskussionsforum på Centralen har misslyckats. Allt för få medlemmar deltar i
debatterna för att det ska bli någon spänst i dem så att de kan bidra till idéutveckling
och diskussion med full kraft. Partistyrelsen avser ändå att återkomma med förslag på
hur digitaliserad debatt och erfarenhetsutbyte kan startas inom Centerrörelsen.
Partistämman beslutade att bifalla följande motioner:
13:22 Att uppdra åt partistyrelsen att snarast ta initiativ till att skapa centerrörelsens
rikstäckande arena för diskussion, reportage, nyheter och erfarenhetsutbyte.
Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
13:21

Centerpartiets kampanjarbete - Motion 13:23-13:24
13:23.1

Att profilshoppens innehåll ses över så att de varor som säljs i PR syfte har
minsta möjliga påverkan på miljön

13:24.1

Att Världsmiljödagen 2015-06-05 blir en stor centerdag ute i
lokalföreningar, kretsar och inte minst på distriktsnivå.

Partistyrelsen yttrande
Motion 13:23 föreslår att Centerpartiets profilshop ska ses över ur miljöaspekten.
När det gäller det profilmaterial som Centerpartiets Riksorganisation använder och har
till försäljning har riksorganisationen under de senaste åren arbetat med följande
målsättningar:
 materialet ska till minst 90 % komma från leverantörer som är miljöcertifierade
eller motsvarande.
 profilprodukterna ska bestå av miljövänliga material eller av material som är
återvunnit när detta är möjligt.
 senast vid utgången av år 2015 ska minst 50 % av profilprodukterna vara
miljödeklarerade eller motsvarande.
I samband med inköp och upphandlingar ställs krav på leverantörerna i enlighet med
målen ovan. Riksorganisationen efterfrågar alltid intyg om miljöcertifiering, miljöpolicy
eller motsvarande och arbetar för en hållbar utveckling genom att ta med miljö- och
klimataspekterna i alla upphandlingar. Vid övriga inköp, som inte rör just
profilprodukter, ska riksorganisationen göra medvetna leverantörs- och produktval och
eftersträva samarbete med leverantörer som aktivt arbetar med att minska sin
verksamhets negativa påverkan på miljön. Allt i en strävan att hushålla med
naturresurser genom t.ex. användning av återanvändbara material.
De leverantörer riksorganisationen idag använder sig av har alla en miljöpolicy eller
miljöplan som de följer och utvecklar. Detta inkluderar även att de ska ha bra kontroll på
sina underleverantörer och gärna ha besökt dessa på plats, t.ex. för att säkerställa att
det inte använder barnarbetet i sin produktion. Dessa krav medför att de produkter vi
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tillhandahåller inte alltid är de billigaste som finns på marknaden. Riksorganisationen ser
kontinuerligt över både miljökrav och etiska krav när det gäller upphandlingar av
profilprodukter och kläder. Det kan även finnas anledning att se över den information vi
har kring detta i profilshopen, eftersom kraven påverkar både utbud och prissättning.
Motionen anses besvarad.
Motion 13:24 vill att Värdsmiljödagen åter ska bli en stor centerdag ute i kretsar och
distrikt. Partistyrelsen uppmundrar till alla kretsar och distrikt som vill kampanja, men
har inte för avsikt att genomföra en nationell kampanj just på den dagen.
Riksorganisationen kan dock tillhandahålla kampanjtips och idéer för miljökampanj
liksom uppdaterade flygblad vilket även skett i anslutning till världsmiljödagen 2015.
Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
13:23
13:24

Partistämmans former - Motion 13:25-13:28
13:25.1

Att Centerpartiets riksting återinförs med tal, rikstingståg och samvaro i
samband med Centerpartiets stämma minst vartannat år.

13:25.2

Att Centerorganisationerna jobbar för mer samstämmiga/lika stadgar som
gör detta möjligt.

13:26.1

Att Centerpartiet utreder möjligheten att hyra ett tåg till 2017 års
partistämma.

13:27.1

Att Centerpartiet utreder möjligheten att hyra lägergårdar att ta in
stämmodeltagare på, till partistämman 2017.

13:28.1

Att partistyrelsen på varje stämma ska redovisa samtliga bifallna att-satser
från föregående stämma och vad som gjorts för att uppfylla dem

13:28.2

Att icke-uppfyllda att-satser skall läggas i en beslutsrulla för att återkomma
på nästföljande stämma.

Partistyrelsen yttrande
Partistämman är ett mycket stort arrangemang både i tid och pengar. Den totala
kostnaden för en partistämma är ca 7 Mkr eller drygt 13 000 kronor per ombud. Då är
den tid som ombuden avsätter inte inräknad. Fram till och med år 2005 hade
Centerpartiet årliga partistämmor i juni månad. Därefter förändrades stadgarna och
stämmorna hålls vartannat år före september månads utgång. Det senaste rikstinget
med rikstingståg, underhållning och partiledartal hölls 2009.
2013 års partistämma beslutade att partistämmornas form och storlek skulle ses över.
Inför kretsarnas årsmöten 2015 sändes en enkät ut i organisationen med frågor om
stämmornas geografiska placering, storlek och tidpunkt men även om själva
förhandlingarna och den demokratiska process som föregår partistämman.
Totalt inkom 104 svar på enkäten, både från enskilda medlemmar och som
sammanställning från kretsmöten. Svaren ger stöd för att även i framtiden förlägga
partistämmorna till olika orter, så längre lokalerna är ändamålsenliga och restiden inte
blir allt för lång för en majoritet av deltagarna. Många framhåller folkrörelsetraditionen
och att vi genom stämmoarrangemangen kan leva upp till parollen ”Hela Sverige ska
leva”. Även tidpunkten för stämman, senast den sista september, anser en stor
majoritet (83 %) är bra.
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När det gäller storleken, dvs. antalet ombud som idag är 520, anser en klar majoritet att
det är bra som det är idag medan 31 % anser att antalet ombud bör minskas. Många
framhåller också att om antalet ombud ska minskas bör det ske inom ramen för
distriktens 200 av ombud.
Idag har alla medlemmar rätten att motionera direkt till partistämman, utan att
motionen behöver behandlas på en krets- eller distriktsstämma. Andra organisationer
har som obligatorium att en motion ska behandlas av krets och distrikt och där förses
med ett yttrande. Därefter bestämmer motionären själv om motionen ska sändas till
partistämman eller inte. Motionen kan alltså inte stoppas, men motionären får sin idé
prövad tidigare än av partistämman. Relativt många svaranden finner dessa tankar
intressanta och de kan därför vara intressant att diskutera vidare inom ramen för en
stadgerevision.
Översynen har också berört kommittéarbetet där en mycket stor majoritet anser att
kommittéarbetets utformning så som det sett ut de senaste stämmorna är bra. Förslag
på ytterligare förbättringar är att ge kommittéarbetet mer tid och även se över om de
kan vara mindre grupper än idag. I enkäten framkommer att de som svarat anser att
kommittéarbetet är till för ombuden men att motionärer bör få prata i egen motion och
att medlemmar borde få lyssna om det finns plats.
För att öka den interna debatten i organisationen efterlyser flera möjligheten till ett
internt digitalt debattforum. En sammanställning och sammanfattning av enkätsvaren
finns att ta del av på Centralen.
Partistyrelsen ser att enkätsvaren ger stöd för den modell som dagens partistämmor har
och föreslår därför i dagsläget inga direkta förändringar. Däremot finns i materialet en
hel del intressanta tankar som en framtida stadgerevision bör diskutera och värdera för
att konkret återkomma till 2017 års stämma.
Motion 13:25 föreslår att Centerpartiet ska återuppta de traditionella rikstingstågen.
Rikstingen arrangerades av SLU/CUF och frågan om att återuppta rikstingstågen är
därför i första hand en fråga för vårt ungdomsförbund. Partistyrelsen ser möjligheten att
frågan om rikstingståget kan prövas inför varje stämma, men har idag inga planer på att
återuppta den aktiviteten även om det haft en stor historisk betydelse för
Centerpartiet/centerrörelsen.
Motion 13:26 föreslår att Centerpartiet ska hyra ett tåg som färdmedel för ombuden till
partistämman 2017. Att chartra tåg till partistämman är ingen ny företeelse. Det har
genomfört flera gånger, nu senast till årets stämma i Falun. Idén är således bra, men
partistyrelsen menar att det vore olyckligt att låsa sig vid detta alternativ innan
stämmoorten är beslutad. Tåghyresfrågan bör avgöra från gång till gång beroende på
stämmoort och lämplighet.
Motion 13:27 föreslår att Centerpartiet ska hyra lägergårdar för boende under
partistämman. Partistyrelsen vill framhålla att det är fritt fram för de distrikt som vill
förlägga sina åhörare på lägergårdar, det är bara att hyra in sig. Riksorganisationen har
dock inte möjlighet att ta på sig detta utan kommer även i framtiden att koncentrerar
sig på att i första hand finna logi för de 520 ombuden.
Motion 13:28 föreslår en redovisning av hur tidigare stämmas beslut uppfyllts. Det är en
bra, men resurskrävande aktivitet som partistyrelsen i dagsläget inte har planer på att
förverkliga. Vidare föreslås en ”beslutsrulla” med de beslut som ännu inte är verkställda.
Partistyrelsen konstaterar att stämmans fattade beslut gäller till dess att nytt beslut
fattas som förändrar positionen.
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Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
13:25
13:28.1
Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
13:26
13:27
13:28.2

Övriga organisationsmotioner - Motion 13:29 och 13:30
13:29.1

Att Centerpartiet driver att Almedalsveckan flyttar till en mer lämplig ort,
alternativt flyttar mellan olika lämpliga orter.

13:29.2

Att Centerpartiet driver att Almedalsveckan börjar på en onsdag och inte på
en söndag.

13:30.1

Att partistyrelsen på ett trovärdigt sätt inför stämman förklarar varför har
Centerpartiet inte 19 % och SD 7 %

13:30.2

Att [partistyrelsen] presenterar en handlingsplan så vi blir större än SD

Partistyrelsen yttrande
Motion 13:29 tar upp Almedalsveckans placering. Ursprunget till Almedalsveckan är de
tal som Olof Palme under flera somrar höll i parken Almedalen i Visby. Traditionen har
sitt ursprung i ett improviserat möte som Palme hade i parken den 25 juli 1968 . Då
talade Palme från ett lastbilsflak vid Kruttornet intill Almedalen. 1991 var första gången
som samtliga riksdagspartiledare fanns på plats
Från att ha börjat som enstaka politiska tal har Almedalen utvecklats till att bli Sveriges
största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill
debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under
Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Almedalsveckan är
resultatet av ett sedan lång tid etablerat samarbete.
Riksdagspartierna är huvudarrangörer och deltar i planeringsarbetet via sina lokala
ombudsmän på Gotland. Region Gotland har ansvaret för samordningen av veckan. Den
lokala partiförankringen och Region Gotland som ansvarig för genomförandet är en
avgörande del i framgångsfaktorn. Partierna beslutar i samverkan hur många dagar
Almedalen ska pågå. Att arrangemanget börjar och slutar på en söndag beror på att
samtliga riksdagspartier ska ha en egen dag till förfogande i Almedalen för tal,
presskonferenser och annat.
Partistyrelsen vill tydligt framhålla att Centerpartiets partistämma inte har mandat att
flytta ett lokalt arrangemang som Almeldalen till någon annan ort. Inte heller anser
Partistyrelsen att det vore en önskvärd utveckling. Det faktum att Almedalsveckan ligger
just i Visby på Gotland är en stor del i framgången för hela veckan som sådan. Motionen
avslås.
Motion 13:30 tar upp frågan om Centerpartiets utveckling kontra SD:s utveckling och
menar att ”de fångat var många människor tycker och känner”. Motionären menar att
Centerpartiet tydligt måste visa att vår politik är bättre än deras.
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Även om opinionssiffrorna i ljuset av 1960- och 70-talens framgångar idag ter sig låga
vill partistyrelsen påminna om att Centerpartiet i de opinionsundersökningar som
presenterats under våren 2015 ligger över valresultatet från 2014. I SCB:s
partisympatiundersökning från maj 2015, med drygt 6000 deltagare, får Centerpartiet
6,4 %. Partistyrelsen har inför årets partistämma utsett 11 programgrupper med
uppdraget att utveckla vår politik. Ombuden kommer att ta ställning till de 11
programmen under partistämman, och därmed vara viktiga medaktörer i arbetet med
att utveckla Centerpartiets politik. Genom den decentraliserade ombudsmodell som
Centerpartiet kan samtliga kommunkretsar vara delaktiga i den utvecklingen. Under den
förra mandatperioden arbetade Centerpartiet efter en av förtroenderådet fastställd
handlingsplan - Framtidsagenda 2020. Valanalysgruppen lyfter i sin analys fram
Framtidsagendan som en viktig faktor för Centerpartiets valrörelse. Partistyrelse har
startat ett nytt utvecklingsarbete och ett förtroenderåd kommer under hösten 2016 att
få ta ställning till ett strategiskt dokument för Centerpartiets utveckling. Arbetet med en
handlingsplan är således påbörjat och motionen anses därför besvarad.
Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
13:30
Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
13:29
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