
Motion angående införande av privatekonomi i läroplanen. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande: 

Motionärerna vill ändra läroplanen för att ge plats åt ett viktigt ämnesområde. Privatekonomi 

är ett viktigt ämne och återfinns redan idag i skolans styrdokument. Ämnet privatekonomi 

återfinns som en del i SO-blocket och hemkunskapen på grundskolan och har sedan 2011 fått 

en tydligare plats i samhällskunskapen på gymnasiet.  

Vidare är det ett stort ingrepp att ändra läroplanen och dagens innehåll är noga avvägt. Det är 

också viktigt att skilja på vad som är skolans ansvar och vad som ligger utanför skolans 

ansvarsområde. Skolan kan och ska inte stå för alla samhälleliga behov som finns för barns 

och ungas utveckling. Skolorna är också själva fria att inom ramen för de styrdokument som 

finns utöka eller styra in utbildningen på det sätt som passar just den skolan i den lokala 

skolplanen.  

Centerpartiet har tidigare föreslagit ett kontinuerligt kvalitetsutvecklingsarbete med 

referensgrupper bestående av exempelvis forskare på området, lärare, elever och annan 

expertis så att små justeringar i kursplan och metoder lättare kan genomföras. Resultatet 

skulle kunna bli en mer lyhörd skola där efterfrågade mindre förändringar lättare genomförs 

utan att det krävs något större politiskt beslut.  

Genom det fria skolvalet kan elever och dess målsmän sedan välja den skolform som passar 

just dem bäst. Det är orimligt att få in alla önskemål om ämnen i skolan utan att ta bort något 

annat ämne. Distriktsstyrelsen bedömer därför att det inte finns behov av att tillföra nya 

obligatoriska ämnen eller ändra timplanerna för de ämnen som idag redan ingår i skolan. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår att: 

Att sats 1 anses besvarad 

Att sats 2 anses besvarad 

  



Motion angående lärare och elevers kunskaper om 

neuropsykiatriska diagnoser. 

 
Distriktsstyrelsens yttrande:  

Barn och unga som diagnostiseras neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ökar. De 

vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom 

och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person 

har flera diagnoser. En förstående och accepterande omgivning är avgörande för att personer 

med NPF ska må bra. Det ställer stora krav på skolan som måste kunna möta alla elever.  

 

 

Utbildning kring NPF, kommer att bli obligatorisk för alla studenter på speciallärar- och 

specialpedagogs-utbildningarna. Kravet på NPF-kunskap införs på speciallärar- och 

specialpedagogs-utbildningarna från och med hösten 2018 och det finns en ambition är att alla 

lärare ska utbildas.  

Det ett stort ingrepp att ändra läroplanen och dagens innehåll är noga avvägt. Det är också 

viktigt att skilja på vad som är skolans ansvar och vad som ligger utanför skolans 

ansvarsområde. Skolan kan och ska inte stå för alla samhälleliga behov som finns för barns 

och ungas utveckling. Skolorna är också själva fria att inom ramen för de styrdokument som 

finns utöka eller styra in utbildningen på det sätt som passar just den skolan i den lokala 

skolplanen.  

Centerpartiet har tidigare föreslagit ett kontinuerligt kvalitetsutvecklingsarbete med 

referensgrupper bestående av exempelvis forskare på området, lärare, elever och annan 

expertis så att små justeringar i kursplan och metoder lättare kan genomföras. Resultatet 

skulle kunna bli en mer lyhörd skola där efterfrågade mindre förändringar lättare genomförs 

utan att det krävs något större politiskt beslut.  

Det är orimligt att få in alla önskemål om ämnen i skolan utan att ta bort något annat ämne. 

Distriktsstyrelsen bedömer därför att det inte finns behov av att tillföra nya obligatoriska 

ämnen eller ändra timplanerna för de ämnen som idag redan ingår i skolan.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår att: 

Att sats 1 anses besvarad 

Att sats 2 anses besvarad 

Att sats 3 anses besvarad 

  



Motion angående införandet av ett europeiskt pantsystem 
 

Distriktsstyrelsens yttrande: 

Pantsystem är ett bra verktyg för att samla in använda burkar och flaskor. Konsumenten 

får incitament genom pant för att lämna in använda burkar och efterlevnaden av 

producentansvaret stärks. 

EU:s regler på förpackningsområdet är minimiregler och säger att alla EU-länder ska ha 

retursystem för att återvinna och återanvända förpackningar. Det finns ingen 

samordning för panthantering mellan länderna. Ämnet har diskuterats tidigare och 2012 

utredde EU-kommissionen ett eventuellt gemensamt insamlingssystem för metallburkar 

men det avdömdes då det inte visades vara kostnadseffektivt. Även ett eventuellt 

gemensamt pantsystem i Norden har undersökts av Nordiska Rådet vilket man ansåg 

skulle kunna vara enklare att implementera då pantsystem redan finns etablerat i dem 

olika nordiska länderna och med gott resultat. Det visades även i detta fall att ett 

gemensamt system inte skulle vara kostnadseffektivt. Det som påtalades var däremot 

att bilaterala lösningar med andra EU-länder kan vara kostnadseffektivt då det 

förekommer en stor import av drycker för privat bruk från länder som inte har pant. 

Centerpartiet anser därför att en lösning är att verka för att fler länder ska införa 

pantsystem och att vi ska verka för fler bilaterala lösningar med länder från vilka vi 

importerar dryck. 

 

Partistämman i Falun 2015 beslutade att verka för att fler länder ska införa pantsystem för att 

möjliggöra för fler bilaterala lösningar med de länder som vi importerar dryck ifrån. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår att: 

Att satsen anses besvarad 

  



Motion angående utfasning av icke laddningsbara batterier 
 

Distriktsstyrelsens yttrande: 

Det pågår spännande forskning kring batterier som inte ser ut som dagens batterier. Litium i 

batterier ersätts med grafit som består av kol i extremt ren form. 

 

Kommersiella superkondensatorer finns redan men dessa är dyra i framställningen och kräver 

mycket resurser som är farliga eller sällsynta samt en energiförbrukande produktionsprocess.  

Forskare testar med att använda gröna material som lätt kan återvinnas. I princip ska man 

kunna slänga superkondensatorn i soptunnan när den har gjort sitt jobb. 

Forskare på Uppsala universitet rapporterade redan för några år sedan om utvecklingen av ett 

litiumjonbatteri med kemikalier gjorda av tallkåda och alfalfagroddar. Energin kunde 

jämföras med vanliga litium-jonbatterier med skillnaden att batteriets komponenter kunde 

återanvändas med nära 100 procent bevarad effekt.  

 

Idag bedrivs forskning för att undersöka om det går att använda cellulosa eller lignin som 

komponenter för elektroder. 

 

Forskare vid Malmö högskola har tagit fram en bränslecell som kan drivas av socker och syre, 

ämnen som finns i kroppen. Du kan alltså ladda din mobil med din egen kropp! 

  

Forskare vid flera svenska universitet har tagit fram ett papper som kan lagra energi. 

Det ser ut och känns som ett plastigt papper. Elpapperet har också en låg vikt, innehåller inga 

farliga kemikalier eller tungmetaller och är även vattenfast. Det tar bara några sekunder att 

ladda och tål att laddas hundratals gånger, enligt forskarna. 

 

Utveckling när det gäller batterier står inför stora genombrott och det vore därför olyckligt att 

införa förbud på ett område där vi idag inte kan se vad som finns runt hörnet. Att Sverige 

ensidigt skulle införa ett förbud mot icke laddningsbara batterier senast 2025 inom EU är inte 

möjligt. 

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår att: 

Att satsen anses avslagen 

 

  



Motion angående ökad kunskap om EU och EU-frågor 
 

Distriktsstyrelsens yttrande: 

Kunskap om EU ingår i de samhällsvetenskapliga ämnena i grundskolan och gymnasiet redan 

idag. 

 

Inför EU valet 2019 så kommer Centerpartiet arbeta med att öka kunskapen bland partiets 

medlemmar. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår att: 

Att satsen 1 anses besvarad 

Att satsen 2 anses besvarad 

Att satsen 3 anses besvarad 

 

 

 



 


