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Kommitté 6 – Kultur och civil- och konsumentfrågor
DAB radio – motion 6.1
Motionären föreslår att:
6.1 Centerpartiet arbetar för att införa Dab radio i hela landet så snart som möjligt.
Partistyrelsens yttrande:
Den nuvarande regeringen har beslutat att för närvarande inte gå över till digitalradio, DAB.
Bakgrunden är att en övergång i dagsläget vore förenad med för stora oklarheter kring bland
annat radions roll i svensk krisberedskap. Centerpartiet anser också att ett eventuellt byte av
teknik kräver en mer genomarbetad analys för att ett välgrundat beslut ska kunna fattas.
Centerpartiet tror på digitalisering. Frågan om att införa digital radio, DAB, har diskuterats
under en längre tid. Bakgrunden är att FM-bandet har begräsningar och en högre
sändningskostnad än digital sändning. Det innebär att en ny teknik skulle kunna medföra ett
större radioutbud i hela landet till en lägre sändningskostnad. Detta är något som såväl
Sveriges radio som de kommersiella radiokanalerna ser som positivt.
Flera länder i Europa har gått över till eller planerar att gå över till DAB. I Norge är det infört.
I Danmark har beslut fattats om att gå över till DAB.
Under vår tid i regeringen fattades det beslut om att gå över till DAB. Det tillsattes en
utredning för att ta fram hur detta ska gå till. Denna utredning presenterades 2015. Flera
remissinstanser var positiva till ett införande liksom också ett antal negativa. Riksrevisionen
gjorde också en granskning som visar att det finns brister i den utredning som presenterats.
Det är viktigt att vi i Sverige har broadcasting, alltså radiosändningar som är möjligt att ta
emot via mottagare som inte är bundna av något abonnemang, som exempelvis ett internetabonnemang. Det handlar om både en säkerhets- som demokratiaspekt. Vid större katastrofer,
som vid skogsbranden i Västmanland 2014 och stormen Gudrun 2005, är radion ett viktigt
redskap som informationsförmedlare. Det gäller också vid mer vardagliga tillfällen, som
trafikmeddelanden och viktigt meddelande till allmänheten.
Radion som i dag sänds över FM-nätet har fördelen att den täcker i princip hela Sveriges yta.
Att det finns en säker och fri kommunikationsväg med sådan täckning är centralt, inte minst
om det sker något som människorna som befinner sig i ett område snabbt måste kunna få
kännedom om. Vi kommer inte att medverka till en övergång till en annan teknik om inte
detta säkerställs.
Demokratiperspektivet är också centralt i denna fråga. Att fritt kunna lyssna på public service
programutbud är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Finns det risk att den nya tekniken gör
att vissa lyssnare ”tappas”, det vill säga tänker att de kan få sin tillgång till radio på annat sätt,
som dock inte är lika bra ur ett säkerhetsperspektiv? Eller att vissa helt enkelt slutar lyssna på
radio med dess möjligheter att få snabba nyheter. Hur ser utvecklingen ut i andra länder som
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infört detta? Har fler radiokanaler startats och har tillgänglighet till ett brett utbud ökat? Man
behöver också i detta sammanhang se vilka konsekvenserna kan bli om man avstår från en
övergång till DAB. I Norge har övergången till DAB enligt gjorda mätningar inneburit att
antalet lyssnare ökat. Kan ett bevarande av FM-nätet innebära att allt färre kommer att lyssna
på radio? Hur påverkar det den demokratiska aspekten men också säkerheten?
En övergång till DAB innebär en kostnad för den enskilde med ett teknikbyte eftersom inköp
av ny radiomottagare krävs. Det är dock en kostnad för den enskilde som sprids ut över flera
år då det vid ett införande av DAB kommer att sändas radio parallellt med FM under en
övergångsperiod. Dessutom har redan idag flera radiomottagare som säljs på marknaden
möjlighet att ta emot DAB.
Det innebär självklart också kostnader att bygga ut en ny sändningsteknik. Den siffra som
nämns i utredningen är 15 miljarder. Man behöver dock också ta hänsyn till vad tekniken
kostar i drift. SR beräknar att detta är en investering som betalar sig själv eftersom
kostnaderna när DAB väl är infört är lägre än dagens FM. En uppfattning också de
kommersiella kanalerna delar. Om man skulle bevara FM så skulle det också medföra
kostnader i form av uppgradering och underhåll liksom en dyrare sändningskostnad.
För Centerpartiet är inte det viktiga vilken teknik som används utan att den uppfyller ett antal
centrala kriterier. Dessa är att tekniken måste ha minst motsvarande täckning i yta som FM
har idag, att säkerheten i systemet är säkrad, att de demokratiska aspekterna är säkrade samt
att det är samhällsekonomiskt försvarbart.

Partistämman beslutade att Centerpartiet verkar för:
Att vid en övergång till annan sändningsteknik än dagens FM ska den nya tekniken minst
ha samma yttäckning i hela landet som dagens FM, att säkerheten i systemet för
radiosändning via broadcasting är säkrad, att de demokratiska aspekterna är säkrade oavsett
vilket system för broadcasting som väljs samt att tekniken som används är
samhällsekonomiskt försvarbar.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
6.1

Jämställdhet och idrott – motion 6.2
Motionären föreslår att:
6.2.1 Centerpartiet ska ta initiativ till att genomföra ändringar i förordning (1999:1 177) om
statsbidrag till idrottsverksamhet samt föreslå och verka för nya föreskrifter och
förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund som med omedelbar verkan kan
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möjliggöra för både manliga och kvinnliga elitidrottare att spela i ett och samma
fotbollslandslag.
6.2.2 Centerpartiet ska verka för ett fotbollslandslag där både män och kvinnor får möjlighet
representera sitt land i ett och samma fotbollslag.
Partistyrelsens yttrande:
En jämställd idrott är något vi länge arbetat för. Tyvärr återstår en hel del arbete för att uppnå
en jämställd idrott. Att ta bort hinder för jämställdhet i idrotten och generellt är viktigt. När
det gäller det praktiska kring hur lag formeras så menar vi att det ska vara upp till idrotten
själv att göra bedömningarna.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
6.2.1

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
6.2.2

Digitalt kulturnät – motion 6.3
Motionären föreslår att:
6.3.1 Det skapas ett digitalt kulturnät som omfattar svensk och när möjligt även nordisk
landsbygd och stad.
6.3.2 Arrangörer av kulturevenemang uppmanas att göra dessa tillgängliga i hela kulturnätet.
6.3.3 Kulturevenemang kan förmedlas i nätet utan fasta kostnader.
6.3.4 Ett fungerande kulturnät också kan användas för utbildning och annan samhällsnytta.
Partistyrelsens yttrande:
Tillgång till bredband i hela landet är en central kulturfråga. Utifrån det har Centerpartiet
länge arbetat för utbyggnad generellt och med punktinsatser. Bland annat såg vi i
alliansregeringen till att ta fram ett tillfälligt stöd för digitalisering av biografer just för att
kunna se nya filmer på mindre orter, men också att ta del av exempelvis en operaföreställning
live över nätet. Med en generell utbyggnad kommer möjligheterna att uppleva
kulturevenemang över nätet att öka. Finns bara den infrastrukturen på plats så kan mängder av
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nya ”kulturnät” uppstå utifrån de önskemål personer och organisationer har. Finansieringen av
dessa ”kulturnät” kan dock se olika ut.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
6.3.1
6.3.2
6.3.4

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
6.3.3

Kultur på landsbygden – motion 6.4
Motionären föreslår att:
6.4 Centerpartiet ska tillsätta en utredning tillsätts för att få svar på om det finns tillväxtfaktorer inom kultur och går det att skapa tillväxt på landsbygden genom kulturen? Går det att
bli självförsörjande inom kultur och bo på landsbygden? Finns det något behov av kultur på
landsbygden? Finns det naturliga försäljningskanaler på landsbygden?
Partistyrelsens yttrande:
Som beskrivs i motionen så finns skillnader i tillgänglighet till kultur beroende på var man
bor i landet. Det spelar roll hur långt det är att ta sig till en kulturaktivitet. Centerpartiet har
politik för att göra kulturen mer tillgänglig över hela landet som står i stark kontrast till
regeringens politik med fri entré på statliga museer som främst är belägna i Stockholm och
deras höjning av momsen på biobiljetter som slår hårdast mot biografer på mindre orter.
Vi vill istället att de statliga institutionerna ska nå ut med sin verksamhet i hela landet. Vi
driver också kraftfullt frågor kring digitalisering av bland annat vårt kulturarv, något som ju
tillgängliggör det oavsett var man bor. Vi satsar stort på den ”kulturella infrastrukturen”
genom stöd till samlingslokaler som utgör en oerhört viktig bas för kulturell verksamhet i
synnerhet på mindre orter och på landsbygden.
Centerpartiet arbetar också för bredbandsutbyggnaden i hela landet. Den är viktig för
möjligheten att ta del av kultur, men också att själv vara med och skapa och till möjligheten
att försörja sig inom området. Vårt förslag om ingångsföretag, med en schablonskatt på 25
procent av omsättningen på företag med upp till 250 000 i omsättning, skulle dessutom
förbättra möjligheterna till försörjning även inom kulturområdet i hela landet.
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Det finns stor kunskap om kultur och tillväxt på landsbygden och utifrån den driver vi politik
för att ge goda förutsättningar i hela landet.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
6.4

Arkeologiska utredningar– motion 6.5
Motionären föreslår att:
6.5 Alla kostnader för arkeologiska utgrävningar och utredningar utgör riksangelägenheter,
det vill säga att staten betalar notan.
Partistyrelsens yttrande:
Det är idag exploatören som belastas av kostnaden för arkeologiska undersökningar och
utgrävningar. Detta är hämmande för utveckling av nya verksamheter och för
bostadsbyggande. Vi anser att det är rimligt att staten tar ett större ansvar för detta. Det är en
fråga vi driver sedan tidigare, senaste stämmobeslutet är från 2011.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
6.5

Barn och ungdomars idrottande – motion 6.6
Motionären föreslår att:
6.6.1 Utveckla förslag som idrottspeng för en mer aktiv fritid för barn, ungdomar och
föräldrar.
6.6.2 I samverkan med idrotts- och föreningslivet i kommuner utveckla IT applikationer som
samlar och förenklar information om öppettider, kostnader, anmälan, buss- och
cykelförbindelser.
Partistyrelsens yttrande:
Det är jätteviktigt att göra det enklare för barn och ungdomar att idrotta. Idrotten är
betydelsefull för bland annat hälsan och för delaktigheten. Det finns olika modeller för att
göra unga intresserade av att idrotta och för att göra det ekonomiskt möjligt att delta. Till
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exempel har det startats ”sportutrustningsbibliotek” på vissa ställen där man kan låna
utrustning om man vill testa en ny idrott. Det finns också verksamheter som erbjuder
nyanlända flyktingungdomar att komma in i idrottslivet. Mångfalden av lösningar är stor.
För att fler barn ska få chans att hitta en idrott eller annan föreningsaktivitet så är det viktigt
att föreningslivet får komma in i skolan och på fritidshem. Det öppnar möjligheter för barn
som annars kanske inte fått chansen att testa nya aktiviteter och att gå med i föreningslivet.
Att barn får samlas runt intressen ger också möjlighet till ökad integration.
Förslag som att ta fram en idrottspeng och utveckla IT-applikationer som förenklar bör tas
fram lokalt utifrån de speciella förutsättningar som finns på plats.

Partistämman beslutade att Centerpartiet verkar för:
Att föreningslivet bjuds in till skola och fritidshem så att barn får testa nya aktiviteter.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
6.6

Privatkopieringsersättning – motion 6.7, 6.8 och 6.34
Motionären föreslår att:
6.7.1 Utreda effekterna för samhället av en slopad privatkopieringsersättning.
6.7.2 Arbeta för att ersättningen helt tas bort.
6.8 Centerpartiet verkar för ett borttagande av privatkopieringsersättningen.
6.34 Centerpartiet aktivt arbetar för att privatkopieringsavgiften och privatkopieringsersättning tas bort.
Partistyrelsens yttrande:
Privatkopieringsersättningen, också kallad kassettskatten, är en avgift som ska kompensera
upphovsmän vid privat kopiering. Den tas nu ut på lagringsmedier, som USB-minnen.
Teknikutvecklingen har bland annat inneburit att många nu istället konsumerar exempelvis
musik genom lagliga streamingtjänster. Det är uppenbart att det är hög tid att ändra
modellerna kring upphovsrätten, det gäller bland annat privatkopieringsersättningen som vi
sedan tidigare tagit ställning emot. Upphovsrätten är viktig, man ska kunna få betalt för sitt
arbete, men systemet måste vara anpassat efter de förutsättningar som råder idag och vara
hållbart över tid. Därför driver vi sedan tidigare behovet av en reform på
immaterialrättsområdet med en balans mellan rättighetshavarens och allmänhetens intresse,
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för att säkerställa att såväl patent- som upphovsrätt är modern och fungerande i ett digitalt
samhälle.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
6.7
6.8
6.34

Familjefrågor – motion 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 och 6.13
Motionären föreslår att:
6.9.1 Centerpartiet aktivt verkar för och i Sveriges Riksdag lyfter fråga om att svenska barn
har rätt till båda sina föräldrar och ett gemensamt föräldraansvar med automatisk gemensam
vårdnad.
6.9.2 Centerpartiet verkar för att det i Föräldrabalken i svensk lagstiftning och svensk
familjerätt skrivs in att svenska fäder blir vårdnadshavare för sitt barn i samband med att
faderskapserkännande ges.
6.10 Centerpartiet ska verka för en förändring av lagstiftningen som möjliggör fler juridiska
vårdnadshavare än två.
6.11.1 Centerpartiet tar ställning för införandet av ett tredje juridiskt kön.
6.11.2 Centerpartiet tar ställning för att det på sikt genomförs ett nytt personnummer i form av
så kallat könsneutralt personnummer. Vi vill se till att de personer som i dag och framöver
genomgår köns- och identitetskorrigering kan få samma rätt och skyldighet att få vara juridisk
person som andra.
6.12.1 Centerpartiet verkar för att göra det möjligt för barn att ha fler än två vårdnadshavare.
6.12.2 Centerpartiet verkar för att en könsneutral lag för föräldraskapspresumtion införs.
6.12.3 Centerpartiet verkar för att införa en föräldraskapspresumtion för barn i samboskap,
om annat inte anmäls till socialnämnden.
6.12.4 Centerpartiet verkar för att erkänna föräldraskap för utländska assisterade
befruktningar inom äktenskap eller samboskap, om annat inte anmäls till socialnämnden.
6.12.5 Centerpartiet verkar för införandet av ett tredje juridiskt kön.
6.13 Lagstiftningen för föräldraskapspresumtion inom samkönade par ändras så att den
motsvarar den lagstiftning som gäller för heterosexuella tvåkönade par.
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Partistyrelsens yttrande:
Alla barn bör få möjlighet att ha en god kontakt med båda sina föräldrar. Det sätt på vilket
faderskap nu bestäms är i vissa delar förlegat och vid förra stämman tog Centerpartiet beslut
om att faderskap ska kunna fastställas redan under graviditeten och att arbeta för att en
presumtion för faderskap, liknande det som gäller för barn som föds inom äktenskap enligt 1
kap. 1§ FB, införs för barn som föds inom samboförhållande. Drygt 60 % av alla barn i
Sverige föds numera utom äktenskapet. Det är tydligt att svensk lag på det här området inte
har förändrats i enlighet med den verklighet vi lever i och att den gör det svårt för till exempel
utlandssvenskar eller andra som har svårt att infinna sig personligen att kunna erkänna
föräldraskapet. Centerpartiet vill därför utreda möjligheten att med säker identifiering och på
elektronisk väg, till exempel genom Bank-ID, kunna bekräfta föräldraskapet.
För Centerpartiet är barnperspektivet grundläggande och dessa frågor, liksom frågan om
vårdnad, är av största vikt för att detta ska tillgodoses. I de allra flesta fall som berörs är
gemensam vårdnad givetvis önskvärt. Dock kan det också, i de fall då den ena parten väljer
att vara frånvarande, ha allvarlig rättslig verkan på så sätt att barnets möjligheter till
läkarbehandling, val av skola, ansökan om pass med mera kan stoppas av att den frånvarande
parten inte ger sitt medgivande eller inte är möjlig att kontakta. Barnet måste komma i första
hand. I de allra flesta fall innebär detta att barnet har kontakt med båda sina föräldrar och att
föräldrarna har gemensam vårdnad, men att per automatik ge båda föräldrarna vårdnaden om
barnet kan för vissa barn innebära att hens intressen inte tas tillvara på bästa sätt.
Idag är det många barn som växer upp med flera så kallade sociala föräldrar, till exempel om
barnets biologiska föräldrar lever i samkönade relationer eller om de biologiska föräldrarna
separerat och föräldrarna inlett nya relationer. De band som kan finnas mellan ett barn och en
social förälder kan vara lika starka som banden till en biologisk förälder och det är angeläget
att alla barn har ett juridiskt skydd oavsett i vilken typ av familjebildning barnet växer upp.
Familjebildningen i Sverige är inte densamma som den traditionellt har varit och det är dags
att bejaka barns möjligheter att ha en fortsatt kontakt med vuxna som är eller har varit en
viktig del av deras liv. Dock finns det en risk att fler vårdnadshavare än två skulle kunna
skapa svårigheter till exempel när fler än två personer ska vara överens om att välja skola,
bestämma om barnet ska få hjälp av en psykolog eller var barnet ska bo. Det är önskvärt att
ett barn har rätt att träffa de vuxna som är en viktig del av dess liv samtidigt som man
undviker situationer då beslut för barnets bästa inte kan tas för att alla vårdnadshavare inte är
överens. För Centerpartiet är barnperspektivet grundläggande. Vi behöver en översyn av
möjligheten för barn att behålla kontakten med en varaktig social förälder.
Könsneutral lagstiftning är önskvärd så långt det är möjligt. Vad gäller föräldraskap måste
vikten av könsneutralitet vägas mot barnets rätt enligt FN:s barnkonvention till sitt biologiska
ursprung.
Om ett heterosexuellt par är gift och kvinnan får ett barn görs enligt lag en
faderskapspresumtion där maken utan särskild åtgärd blir förälder. Om det heterosexuella
paret är sambo krävs att mannen erkänner faderskapet skriftligt. Det finns i vissa fall
möjlighet att göra det redan under graviditeten. Centerpartiet anser att det ska vara möjligt för
alla som så önskar.
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Om två kvinnor är gifta och den ena blir gravid gäller inte samma regler. Där krävs en
adoptionsutredning innan den andra kvinnan blir juridisk förälder. Om graviditeten är
resultatet av en insemination på svenskt sjukhus har barnet enligt lag rätt att få veta vem som
är den biologiske fadern. I dessa fall bör samma regler gälla som för ett heterosexuellt par, det
vill säga om paret är gifta ska båda juridiskt bli föräldrar och om paret är sambo ska ett
skriftligt erkännande lämnas in.
Om barnet tillkommit på annat sätt ska inte samma regler gälla. Då bör en
faderskapsutredning göras för att se om det finns någon möjlighet att garantera barnets rätt till
kännedom om sitt biologiska ursprung. För att den andra kvinnan ska erkännas föräldraskap
krävs ett sedvanligt adoptionsförfarande.
Centerpartiet har stor respekt för att det finns människor som känner starkt att de varken vill
identifiera sig som man eller kvinna och tycker att frågan måste tas på stort allvar.
Centerpartiet vill, så långt möjligt, ha könsneutral lagstiftning.
I Sverige är kön kopplat till personnummer där den tredje positionen i de fyra sista siffrorna
indikerar om personen är man eller kvinna. Det möjliggör att all offentlig statistik kan
analyseras utifrån ett genusperspektiv. Om det, vid en eventuell omläggning av
personnummersystemet, är möjligt att förena möjligheten för den enskilde att inte registrera
sig som man eller kvinna med möjligheten att fortsatt kunna analysera all offentlig statiskt
utifrån ett genusperspektiv har Centerpartiet inget emot att en förändring görs. Är det inte
möjligt så väger den genusuppdelade statistiken tyngre än att den enskilde ska kunna avstå
från att registrera sig som man eller kvinna.

Partistämman beslutade att Centerpartiet verkar för
Att man med bibehållen säker identifiering på elektronisk väg ska kunna erkänna
föräldraskap.
Att om barn föds av ett samkönat par där graviditeten är resultatet av en insemination på
svenskt sjukhus ska samma regler gälla för föräldraskapspresumtion som för tvåkönade par.

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner:
6.9.1 Att Centerpartiet aktivt verkar för och i Sveriges Riksdag lyfter fråga om att svenska
barn har rätt till båda sina föräldrar och ett gemensamt föräldraansvar med automatisk
gemensam vårdnad.
6.9.2 Att Centerpartiet verkar för att det i Föräldrabalken i svensk lagstiftning och svensk
familjerätt skrivs in att svenska fäder blir vårdnadshavare för sitt barn i samband med att
faderskapserkännande ges.
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Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
6.12.3

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
6.10
6.11
6.12.1
6.12.2
6.12.4
6.12.5
6.13

Körkorts- och fordonsfrågor– motion 6.14, 6.15, 6.16 och 6.17
Motionären föreslår att:
6.14 Införa körkort för personbil från 16 års ålder för ungdomar på landsbygd.1
6.15 Centerpartiet ska driva frågan om en ny klassificering av fordon i motionens anda.2
6.16 Centerpartiet stiftar lagar som gör det möjligt för nyanlända att validera körkort som har
utfärdats utanför EU.
6.17 Centerpartiet ska verka för att det i körkortet ska finnas en behörighet för
utryckningskörning på samma sätt som övriga behörigheter.
Partistyrelsens yttrande:
Att köra bil och kunna färdas i bil är en frihetskänsla som är extra stor i de delar av landet där
kollektivtrafiken är begränsad. Att köra bil innebär dock ett stort ansvar och ställer högra krav
på personligt omdöme och mognad.
För möjligheten att ta B-körkort för att få köra personbil är det 18 års ålder som gäller. Det
tredje körkortsdirektivet (2006/126/EG) fastslår dessutom att den EU-gemensamma

1

Förtydligande utifrån motionens text: detta ska gälla utanför storstäder som har fungerande kollektivtrafik

2

Förtydligande utifrån motionens text: gäller införande av en ny typ av EPA-traktor
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åldersgränsen för B-körkort ska vara 18 år. Det är därför inte troligt att Sverige skulle kunna
gå emot direktivet och sänka åldersgränsen för B-kort.
Att framföra en personbil ställer höga krav på säkerhetsmedvetenhet och trafikutbildning.
Övningskörning är möjligt från 16 års ålder och Centerpartiet anser att det är bra och att
ålderskravet ej bör sänkas. Det finns dock alternativ till bilen, till exempel moped och
traktorkörkort där ålderskraven är 15 respektive 16 år.
Ett par motioner lyfter att ungdomar under 18 år ska kunna åka mer trafiksäkert än i dagens
EPA-traktorer. Det är en viktig fråga och Centerpartiet delar ambitionen. Det är viktigt att öka
säkerheten för fordon som är godkända inom behörigheten för traktorkörkort. Ett sätt att göra
detta kan vara att införa en ny klassificering enligt vad som framförs i en av motionerna.
Möjligheten för Sverige att fatta egna beslut för behörigheter inom de olika körkortsklasserna
begränsas dock av EU-direktivet 2006/126/EG.
Redan idag finns möjligheten att validera körkort i Sverige som är utfärdade utanför EU.
Problemet som motionären framför är att ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat utanför
EES inte är giltigt i Sverige om du varit folkbokförd här sedan mer än ett år. Så länge du inte
är folkbokförd i Sverige finns ingen begränsad tid för hur lång tid du får köra i landet. Om du
har ett utländskt körkort utfärdat i en stat inom EES får du fortsätta köra så länge det körkortet
är giltigt.
Om du varit folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år krävs ett svenskt körkort som ställer
samma krav som för en nybörjare, vilket innebär att du måste genomgå utbildning, inklusive
obligatorisk riskutbildning och därefter göra förarprovet. Förarprovet består av ett teoretiskt
kunskapsprov och ett praktiskt körprov.
Centerpartiet anser att det är viktigt att upprätthålla en hög säkerhet på våra vägar och
säkerställa att fusk med körkortstillstånd inte förekommer. Vi tycker därför att gällande
regelverk är bra och bör behållas. Trafikförhållanden i Sverige kan skilja sig avsevärt från
andra nationer, exempelvis sett till vinterväglag och halka. Det är därför ett rimligt krav att
förare bör genomgå den svenska trafikutbildningen.
Att framföra ett fordon under utryckning innebär hög stress och ställer höga krav på förarna.
Idag skiljer sig utbildningen åt beroende på om du ska arbeta som polis, brandman eller
ambulansförare. Motionären önskar en särskild behörighet i körkortet, ett särskilt
utryckningskörkort för all personal som jobbar med utryckning och ett krav på en nationellt
samordnad utbildning och en opartisk uppkörning.
Polisen har en egen förarutbildning så problemet som motionären tar upp gäller främst
ambulans- och räddningstjänstpersonal. Detta är yrken som det idag råder brist på och
Centerpartiet anser att det problemet motionären tar upp bör kunna hanteras inom ramen för
yrkesutbildningen och interna utbildningar för att säkerställa en förarutbildning som håller
måttet och är lika över landet och som möjliggör kompetensutveckling och ger förarna en
ökad säkerhet vid uttryckning, eftersom det i sig är en risk för personalen. I det arbetet har
arbetsgivare och Sveriges Kommuner och Landsting också en viktig roll att spela.
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Det finns goda exempel på landsting som går före och erbjuder landstingsöverskridande
utbildningsplaner. Vi hoppas att fler sådana initiativ kommer till för att kvalitetssäkra svensk
utryckningsförarutbildning.

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
6.14
6.15
6.16
6.17

Färdolyckor – motion 6.18
Motionären föreslår att:
6.18.1 Centerpartiet utreder hur man kan förändra de regler som finns idag.
6.18.2 Alla har ett likvärdigt försäkringsskydd vid en olycka på färd till och från arbetet,
oavsett färdmedel.
6.18.3 Alla sätt att komma till och från arbetet bedöms lika när det gäller ersättningsnivån.
Partistyrelsens yttrande:
Vilket transportmedel som används när man tar sig till och från till exempel jobb eller skola
kan ha stor inverkan på hur stor ersättning blir om olyckan skulle vara framme. Det finns
dock många olika försäkringar som kan användas om olycksfall skulle ske på väg till arbetet
eller skolan med ett annat färdmedel än bil. Många skolor, arbetsplatser,
intresseorganisationer och fackförbund har till exempel försäkringar som kan falla ut om man
är på väg till eller från en skola, arbetsplats eller aktivitet och det finns också möjlighet för
konsumenter att välja en försäkring som ger det skydd man önskar.
Partistyrelsen ställer sig tveksam till att gå in och styra människors personliga försäkringar.
Kostnaden för detta skulle också bli väldigt hög och konkurrensen mellan försäkringsbolagen
påverkas.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
6.18
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Fyrverkerier – motion 6.19, 6.20 och 6.21
Motionären föreslår att:
6.19 Centerpartiet tar fram ett förslag om förbud för privatpersoner att avfyra fyrverkerier.
6.20 Införande av förbud av försäljning av fyrverkerier till privatpersoner.
6.21.1 Försäljning av pyrotekniska varor mm inte ska få ske till privatpersoner.
6.21.2 Övrigt användande endast ska tillåtas efter särskild tillståndsprövning.
Partistyrelsens yttrande:
Fyrverkerier uppskattas av många personer om de hanteras rätt, men orsakar också rädsla,
skador och bränder om de hanteras på ett ansvarslöst sätt. SFB, Sveriges Fyrverkeribranschförbund, tog 5 januari beslut om att under 2017 påbörja avveckling av raketer.
Förbundet har också tagit beslut om att inleda en dialog med MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) om att förbjuda raketer för användning av allmänheten.
Partistyrelsen noterar att SFB varnar för att ett förbud för fyrverkerier riskerar att leda till
ökad tillverkning av hemmagjorda fyrverkerier och en ökad import av illegala fyrverkerier.
Denna risk måste tas på allvar. Partistyrelsen vill invänta samtalen mellan branschen och
MSB för att få en tydligare bild av hur problematiken kan hanteras.
I detta sammanhang är det också värt att notera att kommunerna har rätt att sätta
begränsningar i lokala ordningsstadgan kring hanteringen av fyrverkerier.
Vi anser däremot att det i nuläget skulle vara att gå för långt att förbjuda privatpersoners
hantering av all sorts fyrverkerier eftersom många av dessa inte orsakar sådana problem att ett
generellt förbud för privatpersoner att hantera dem kan motiveras.

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
6.19
6.20
6.21

Telefonförsäljning – motion 6.22, 6.23 och 6.24
Motionären föreslår att:
6.22 Centerpartiet aktivt driver frågan om ett förändrat regelverk och krav på skriftlig
avtalsbekräftelse av köparen vid all telefonförsäljning.
14
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6.23 Konsumentskyddet på denna punkt skärps och blir fullgott.
6.24 Centerpartiet verkar för att stärka konsumentens rättigheter genom skriftliga avtal vid
telefonförsäljning.
Partistyrelsens yttrande:
Uppsökande telefonförsäljning kan både upplevas som oseriös och skapa oro. Den kan
dessutom leda till irritation och till onödiga utgifter. Många telefonförsäljare är seriösa, men
tyvärr finns också de som är oseriösa och som gör att konsumentskyddet ibland inte räcker
till. Frågan om telefonförsäljning har utretts och resulterade i SOU 2015:61, Ett stärkt
konsumentskydd vid telefonförsäljning, som presenterades 2015. Utredningen bedömde att
konsumentproblemen vid telefonförsäljning sammantagna är av sådan omfattning och
karaktär att åtgärder behöver vidtas för att stärka konsumentskyddet. Civilutskottets
betänkande i riksdagen (2016/17:CU12) föreslog att näringsidkaren ska bekräfta sitt anbud i
en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.
Med läsbar och varaktig form avses till exempel e-post och sms.
Centerpartiet skärpte på partistämman 2015 ställningen kring telefonavtal och som en följd av
detta har Centerpartiet i riksdagen drivit att ett avtal ska godkännas skriftligen, men att detta
inte måste ske i pappersform utan även genom till exempel sms. Samtidigt som det är viktigt
att sätta stopp för oseriösa aktörer vill vi inte stoppa möjligheten för företag att göra muntliga
överenskommelser då dessa kan vara av största vikt för att verksamheten ska kunna fungera.
Det är därför inte möjligt att ställa krav på skriftlig avtalsbekräftelse vid all telefonförsäljning.
När det gäller vissa typer av företag, såsom till exempel vissa skogsägare, som är registrerade
som näringsidkare räknas dessa enligt Allmänna Reklamationsnämnden som konsumenter när
det gäller muntligt avtal via privattelefon om denna används huvudsakligen för ändamål som
inte är näringsverksamhet. Personen har därmed ångerrätt.

Partistämman beslutade att Centerpartiet verkar för:
Att Centerpartiet aktivt driver frågan om ett förändrat regelverk och krav på skriftlig
avtalsbekräftelse av köparen vid all telefonförsäljning. Avtalsbekräftelsen kan göras med
brev eller digitalt med bank-ID.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
6.22
6.23
6.24
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Sambeskattning – motion 6.25
Motionären föreslår att:
6.25.1 Centerpartiet skall arbeta för att rätten till sambeskattning för gifta eller sambo införs.
6.25.2 De som väljer sambeskattning att deras pensionsbetalningar i det allmänna systemet
fördelas lika mellan de sambeskattade.
Partistyrelsens yttrande:
Motionären tar upp frågan om ojämställda pensioner. Centerpartiet har förslag för att uppnå
en mer jämställd pension. Vi föreslår bland annat följsamhetsindex ses över för en bättre
utformning, att under småbarnsåren, då den obetalda arbetsbelastningen är extra ojämn, delas
pensionsrätter rakt av mellan föräldrarna och att PPM i samverkan med berörda parter (till
exempel mödravård, försäkringskassa, skatteverket, banker och skola) har ett
informationsuppdrag om livsinkomst och pension riktat till föräldrar. Redan idag kan man
överlåta premiepensionen till make/maka och regelverket för det ska nu förenklas.
Sambeskattning innebär att båda makarna i ett gift par beskattas för hälften av de
gemensamma inkomsterna. För par med stora inkomstskillnader innebär detta att det inte blir
lönsamt att arbeta för den som har lägst inkomst (oftast kvinnan). Alltså binder
sambeskattningen kvinnor till hemmet och till att ta hand om barnen istället för att jobba. Det
här är en frihetsfråga för kvinnor. Möjligheten till egen försörjning är avgörande för att vara
självständig och inte behöva vara ekonomiskt beroende av sin partner.
Självklart vill vi att inkomsten blir jämn mellan könen och att pensionen delas jämnt och att vi
ökar den ekonomiska jämställdheten i familjen. Men att återinföra sambeskattningen leder
inte till det. Det får snarare motsatt effekt i form av att det uppmuntras att leva som hemmafru
och ojämställda mönster i arbetslivet och familjelivet främjas och bekräftas. Vi vill inte
skruva tillbaka klockan till tidigt 70-tal och tiden före sambeskattningen avskaffades i
Sverige.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
6.25

Lånekostnader – motion 6.26
Motionären föreslår att:
6.26 Centerpartiet verkar för att begränsa snabblånens och konsumentkrediternas skadliga
verkningar genom en lagstiftning som ger hårdare begränsning av tillåtna lånevillkor vid
långivning till konsument/privatperson.
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Partistyrelsens yttrande:
Snabblån kan skapa stora problem med överskuldsättning och sätta människor i väldigt svåra
situationer. Centerpartiet har i riksdagen bidragit till att rikta ett tillkännagivande mot
regeringen som innebar att denna skulle göra en uppföljning för att se om lagstiftningen om
sms-lån har fått avsedd effekt. Detta resulterade i en utredning som presenterades i oktober
2016 och denna har nu gått ut på remiss. Utredningen föreslår bland annat att ett räntetak och
ett kostnadstak för högkostnadskrediter införs och att kreditprövning av gratislån ska göras.
Det är av största vikt att vi stoppar de oseriösa snabblåneföretagen och skyddar de
konsumenter som fastnar i skuldfällan.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
6.26

Klotter – motion 6.27
Motionären föreslår att:
6.27.1 Trafikverket får i uppdrag att använda reklam och marknadsföring i förebyggande syfte
på järnvägsnära ytor där klotterelaterad skadegörelse förekommit, förekommer eller kan
förekomma.
6.27.2 Andra statliga myndigheter och bolag får i uppdrag att använda reklam och
marknadsföring i förebyggande syfte på järnvägsnära ytor där klotterelaterad skadegörelse
förekommit, förekommer eller kan förekomma.
6.27.3 Eventuella juridiska hinder undanröjs i syfte att möjliggöra Trafikverket och andra
statliga myndigheter och bolag att använda reklam och marknadsföring i förebyggande syfte
på järnvägsnära ytor där klotterelaterad skadegörelse förekommit, förekommer.
6.27.4 Ge Trafikverket i uppdrag att ha nolltolerans mot klotterrelaterad skadegörelse och
anpassa sitt saneringsarbete utifrån det.
Partistyrelsens yttrande:
Klotterrelaterad skadegörelse är ett samhällsproblem som tar onödiga resurser i anspråk för
saneringsarbete. Motionären tar upp problemet med klotter som sker på ytor som förvaltas av
Trafikverket och det problem som uppstår då Trafikverket ej har resurser för att sköta
saneringen av dessa ytor och samtidigt sägs ha en policy emot reklam på ytor längs med
järnvägsspåren.
Centerpartiet delar uppfattningen om att klotterrelaterad skadegörelse utgör ett visst
samhällsproblem, men delar inte uppfattningen om att det är ett problem som kan lösas
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genom att ersätta ytorna med reklam. Klotter uppstår även på reklamprydda ytor och det utgör
en kostnad att ersätta dessa.
Om statliga myndigheter ser ett värde i att använda deras förfogade ytor för reklam bör det stå
dem fritt att göra så och ske på eget initiativ utan inblandning från staten.
En nolltolerans mot klotterrelaterad skadegörelse är ett lovvärt initiativ. För myndigheten
skulle detta dock innebära ett åtagande som kan kräva resurser från myndighetens övriga
operativa verksamhet, till exempel investeringar för drift och underhåll av den nationella
infrastrukturen. Av den anledningen anser Centerpartiet att en politiskt beslutad nolltolerans
mot klotterrelaterad skadegörelse är fel väg att gå utan snarare en åtgärd respektive statlig
myndighet själv har att utforma.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
6.27

Utmätning av skulder– motion 6.29
Motionären föreslår att:
6.29.1 De statliga myndigheterna brottsoffermyndigheten, justitiekanslern och kammarkollegiet ska ha kontakt och kvittningsregler med kronofogden vid utbetalningar.
6.29.2 Lagstiftningen förändras så att det blir möjligt att göra utmätning innan utbetalning.
Partistyrelsens yttrande:
Bristen på kontakt mellan bland annat Brottsoffermyndigheten och Kronofogden gör att
skadestånds- eller brottsskadeersättningar ibland betalas ut av statliga myndigheter till
personer som har skulder hos kronofogden. Ibland utgör dessa skulder skadestånd de själva är
skyldiga andra brottsoffer för grova brott, vilka då inte får det skadestånd de har rätt till.
Motionären vill att ett kvittningssystem ska förhindra den här sortens situationer och att det
dessutom blir möjligt att göra en utmätning innan betalning av ett skadestånd sker.
Centerpartiet sympatiserar med förslaget och vill att frågan utreds då detta skulle innebära att
brottsoffer i större utsträckning skulle få möjlighet att få ut det skadestånd de har rätt till från
gärningsmän som är ovilliga att betala.

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner:
6.29.1 Att de statliga myndigheterna brottsoffermyndigheten, justitiekanslern och
kammarkollegiet ska ha kontakt och kvittningsregler med kronofogden vid utbetalningar.

18

Partistämma 2017
Motionsbehandlingen, protokoll

6.29.2 Att lagstiftningen förändras så att det blir möjligt att göra utmätning innan
utbetalning.

Betalningstider för företag – motion 6.30
Motionären föreslår att:
6.30 Centerpartiet verkar för att ta fram ett lagförslag om att 30 dgr betalningstid ska gälla.
Partistyrelsens yttrande:
Frågan om kortare betalningstider har länge varit aktuell. Det är problematiskt, särskilt för
små företag, att större företag kräver långa betalningstider. För de små företagen kan detta
bland annat innebära svårighet med de ekonomiska marginalerna. Ett av fyra företag anger att
långa betalningstider hotar deras överlevnad. Den nuvarande möjligheten för leverantören att i
avtal godkänna längre betalningstider än 30 dagar, innebär i praktiken att stora företag ges en
dominerande ställning som de utnyttjar till sin fördel. Det är inte acceptabelt, eftersom den
svenska företagskulturen alltjämt måste präglas av goda villkor för små och medelstora
företag. Dock är frågan om avtalsfrihet av princip viktig och därför föreslår Centerpartiet att
de initiativ som på regeringsnivå pågår att, tillsammans med näringslivet, undersöka
möjligheterna till självreglering ges tid för att om möjligt undvika att inskränka avtalsfriheten.
En tvingande lagstiftning om 30 dagars betalningstid är inte önskvärt. Behovet av skärpningar
avseende skälen till långa betalningstider utöver frivillighet kan övervägas. Så även införandet
av krav på öppen redovisning av vilka betalningstider som tillämpas i företagens hållbarhetseller årsredovisning. En annan framkomlig väg kan vara att konkurrenslagstiftningen ses över
kring nyttjandet av dominerande ställning.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
6.30

Könsneutrala omklädningsrum – motion 6.31
Motionären föreslår att:
6.31 Centerpartiet arbetar för att könsneutrala omklädningsrum ska bli lag på alla offentliga
badhus och idrottsanläggningar.
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Partistyrelsens yttrande:
Det är viktigt att ta hänsyn till människors olikheter och även förenkla för personer som går
ensamma till badhuset med barn av olika kön och finner svårigheter med vilket
omklädningsrum de ska byta om i. Många föräldrar känner sig också otrygga med att låta
barnen byta om ensamma i ett annat omklädningsrum utan att kunna ha uppsyn över dem.
Partistyrelsen sympatiserar med tanken i motionen och med vikten av att ha förståelse för att
olika människor har olika behov och identitet, men tror inte att tvingande lagstiftning är svaret
på detta.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
6.31

Ersättning till borgerliga vigselförrättare – motion 6.32
Motionären föreslår att:
6.32 Förändring i lagen sker av ersättning till borgerliga vigselförrättare.
Partistyrelsens yttrande:
Många människor vill idag gifta sig borgerligt och på vissa ställen i landet är det flera
månaders kö för en borgerlig vigsel. Ersättningen för de som utför en borgerlig vigsel ligger
på 110 kronor för varje vigsel som denne har förrättat. Har vigselförrättaren samma dag
förrättat mer än en vigsel utgör ersättningen 30 kronor för varje vigsel utöver den första.
Ersättningsnivån har inte förändrats sedan 1987. För två år sedan kom vidare en dom i Högsta
förvaltningsdomstolen som slår fast att borgerliga vigslar inte får kosta. Detta gör att
vigselförrättare inte längre kan ta betalt för tjänster som till exempel ett möte för att diskutera
hur vigseln ska gå till och för resetid med mera. Den låga ersättningen tillsammans med att
vigselförrättaren är förhindrad att ta betalt för kringtjänster gör att denne kan tvingas hålla
förberedelserna till ett minimum och riskerar att leda till en ovilja att utföra vigslar där
ceremonin tar lite längre tid, innebär längre förberedelser eller resetid till exempel till en
klippa vid havet eller till någons trädgård.
Dagen då man gifter sig är för många en av de största dagarna i livet. Det är viktigt att man då
man gifter sig borgerligt, liksom när man gifter sig inom ett religiöst samfund, har möjlighet
att göra händelsen till något särskilt och inte blir hänvisad till en kort ceremoni på stadshuset.
Partistyrelsen ser att det finns anledning att se över de regler som på olika sätt bestämmer
ersättning till vigselförrättare. Möjligheten att kunna gifta sig borgerligt utan kostnad för
brudparet måste dock bestå.
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Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
6.32

Personnummer – motion 6.33
Motionären föreslår att:
6.33.1 Centerpartiet regionalt och nationellt driver frågan och tar bort kraven att uppvisa
personnummer vid jobbansökan.
6.33.2 Ta bort personnummerkrav innan det går att sända en ansökan.
6.33.3 Se över personnummerfrågan allmänt.
Partistyrelsens yttrande:
Problemen som motionären belyser omfattas av diskrimineringslagen. Det är svårt att
kvantifiera omfattningen av det problem som motionären beskriver, troligtvis är det heller inte
helt enkelt att upptäcka sådan diskriminering. Vi bedömer dock att nackdelarna av att
förbjuda arbetstagare och arbetsförmedlare från att registrera personnummer vid rekrytering
väger tyngre än fördelarna. Partistyrelsen delar bilden av att det behövs en översyn av
systemet med personnummer.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
6.33.3

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
6.33.1
6.33.2
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