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Kommitté 9 – Konstitution samt regionfrågan
Decentraliserad och effektiv förvaltning – motion 9.1, 4.111, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,
9.24, 9.25, 9.26 och 9.27
Motionären föreslår att:
9.1.1 Genomföra en myndighetsreform som innebär att i första hand avveckla myndigheter
och i andra hand flytta myndigheter från Stockholm.
9.1.2 Det sektorsövergripande ansvaret för utvecklingen i länen bör ligga på den folkvalda
regionala nivån och inte på staten (Länsstyrelserna).
9.1.3 Decentralisera ansvar från den statliga nivån (Länsstyrelserna) till de folkvalda
regionerna/kommunerna vad gäller landsbygdsutveckling och jordbruksstöd.
9.1.4 Avvisa förslag om att flytta ansvaret för hälso- och sjukvården,
infrastrukturtrafikplanering, näringslivsutveckling och kultur från de folkvalda
landstingen/regionerna till den statliga nivån och till de statliga myndigheterna.
4.11.3 Centerpartiet ska verka för att en subsidiaritetsprincip ska gälla även mellan nationell
och regional nivå, så att en kvalificerad majoritet av svenska regioners fullmäktigen därmed
kan stoppa nya lagförslag som påverkar regioners kärnverksamhet.
9.2.1 Centerpartiet verkar för att antalet statliga verk och myndigheter minskas till ett absolut
minimum.
9.2.2 Centerpartiet verkar för att länsstyrelserna snarast avskaffas.
9.2.3 Centerpartiet vid framtida regeringsbildningar verkar för att antalet statsråd hålls till en
absolut miniminivå.
9.2.4 Centerpartiet verkar för att minska antalet offentligt anställda med 10% eller 150 000
jobb; att 100 000 av dessa kommer från statliga verk, myndigheter, landsting och statliga
företag och sägs upp; att Centerpartiet verkar för att 50 000 jobb försvinner genom att
nyanställningar ej görs vid pensionsavgångar i primärkommunal förvaltning.
9.3.1 Centerpartiet verkar för att den svenska staten organiseras enligt Lean.
9.3.2 Centerpartiet tar initiativ till en stor samlad översyn av den nuvarande
statsförvaltningen.
9.3.3 Centerpartiet verkar för att Statskontoret ska lyda under riksdagen istället för under
regeringen.
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4.11.1-2 behandlas i yttrande Europeiskt samarbete i Kommitté 4.

2

Partistämma 2017
Motionsbehandlingen, protokoll

9.4.1 Centerpartiet inför 2022, arbetar fram ett underlag för ett helt reformerat den offentliga
förvaltningen så att sunt förnuft kan och skall tillämpas och att tjänstemanansvaret förändras
så att det kan tillämpas för att hålla en sund och okorrupt förhållande till tredje man.
9.4.2 Inför valet 2018 välja ut enstaka punkter som kan kalla sund och rättvisare förvaltning.
9.5 Centerpartiet arbetar för innehållet i motionen.2
9.24.1 Centerpartiet tar fram en strategi för gränsregionalt samarbete inom landet.
9.24.2 Centerföreträdare för kommuner och regioner görs delaktiga i processen att ta fram
strategin.
9.25 Partiet tar upp och diskuterar den här frågan på alla nivåer, för det kan inte fortsätta att
vara så här.3
9.26 Centerpartiet partistämma 2017 beslutar att arbeta för att överföra delar av den centrala
arbetsmarknadspolitiken till regionerna i enlighet med denna motion.
9.27.1 Centerpartiet till nästa val lovar att på allvar justera den statliga styrningen så den i
framtiden utgår ifrån systemsyn och tjänstedesign samt andra relaterade teorier och metoder;
gör det tvingande (genom regleringsbrevsuppdrag) för statliga myndig
9.27.2 Centerpartiet lägger in i sitt valmanifest att myndigheters verksamhet ska effektiviseras
så att kärnverksamheten går före stödverksamheterna.
9.27.3 Centerpartiet utbildar alla sina förtroendevalda i tjänstedesign och systemsyn.
9.27.4 Centerpartiet på kommunal nivå verkar för att tjänstedesign och systemsyn införs i den
kommunala styrningen och verksamhetsplaneringen.
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet vill se en regionaliseringsprocess där fler ansvarsområden decentraliseras från
staten till regionerna. Regionerna måste ha tillräcklig kapacitet för att tillhandhålla till
exempel specialiserad vård, kraft att driva frågor nationellt och internationellt, samt
ekonomiska resurser för strategiska investeringar. Regionerna ska därför vara funktionella
regioner som innebär bättre möjligheter till utveckling och jobb i hela landet. Nya regioners
gränser ska inte ritas från statligt håll utan underifrån. En riktig decentralisering och

2

Förtydligande: motionären tycker att de bra idéer som partiet tog fram med anledning av diskussionerna kring
en regionreform nu borde finnas med i en idéskrift som visar på vad vi menar med decentralisering. En sådan
idéskrift skulle kunna arbetas fram genom öppna möten på kretsnivå.
3

Förtydligande: motionären anser partiet bör diskutera frågor kring myndigheters skyldigheter gentemot
medborgarna bland annat när det handlar om sluttid för när man kan få svar i ett ärende. Frågor kring bland
annat om vi behöver alla myndigheter vi har samt frågor om regelförenkling lyfts också i motionen.
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regionalisering bygger på att både funktion, ansvar och finansiering flyttas från central nivå
till regioner med valda församlingar. En överföring av ansvar till regionerna ska dock inte
leda till ett samlat högre skattetryck.
Centerpartiet ser att stora delar av arbetsmarknads- och integrationsfrågor, en större del av
infrastrukturfrågor, regionala planerings- och tillväxtfrågor samt delar av det som idag
Länsstyrelsen handlägger, till exempel jordbruks- och landsbygdsprogram, bör kunna
decentraliseras. Vi kommer kraftfullt att avvisa förslag som skulle flytta ansvar för hälso- och
sjukvården, infrastrukturtrafikplanering, näringslivsutveckling och kultur till statliga
myndigheter.
Samtalen som fördes med regeringen med anledning av Indelningskommittén avslutades
eftersom regeringen inte var intresserad av den verkliga decentralisering av befogenheter som
var vårt villkor för att kunna stödja en ny regional struktur.
De idéer kring en regionreform som vi tydliggjorde med anledning av Indelningskommittén
tar vi tillvara och arbetar vidare med i partiet. En del i detta är att finna sätt att förenkla
samarbete mellan regioner. Dessa idéer utgör också en grund för hur vi får en mer effektiv
förvaltning generellt med tydligt ansvar och befogenheter.
Vi vill ha färre och mer effektiva myndigheter lokaliserade i hela landet. Grundläggande är
dock att man utgår ifrån vilka uppgifter vi vill att myndigheterna ska lösa och sedan skapa
organisationen utifrån dem. Eftersom samhället förändras och myndigheter tillkommit finns
anledning att löpande se över hur statsförvaltningen kan sköta sina uppdrag på mest effektivt
sätt. En mycket central del i detta är hur granskningen av myndigheterna sköts. Här vill vi se
bredare granskningar över sektorsgränser så att samhällsnyttan av verksamheterna
framkommer bättre. Vi vill gärna se en större översyn av detta.
Det är viktigt att myndigheters hantering av ärenden sker rättssäkert och med ett gott
bemötande. Myndigheterna behöver även vara mer tillgängliga för allmänheten och
exempelvis kunna ge vägledning för att ärenden ska kunna hanteras så smidigt som möjligt.
Det är också viktigt att svar kring ärenden som exempelvis privatpersoner, företag eller
föreningar har hos myndigheter bereds inom rimlig tid. Centerpartiet är därför pådrivande för
att det i den nya förvaltningslag som är på väg ska finnas en regel kring att ifall ett ärende inte
har fått ett beslut inom sex månader så ska myndigheten informera anmälaren om en tidplan
för när beslut kan komma. Regelförenkling är också en viktig fråga. Den har vi arbetat med
sedan länge och gjort åtgärder kring i regeringsställning.
Med tydliga uppdrag och en effektiv styrning kommer förvaltning på såväl statlig som
kommunal nivå att bli mer effektiv. På så sätt når vi effektivitet, att sätta procentmål på färre
anställda blir sannolikt inte det bästa sättet att nå effektivitet. Någon specifik modell för
statens eller kommunernas organisering ser vi inte heller som rimlig utan just att utgå ifrån
behov och organisera på bästa sätt utifrån det. Det blir då i praktiken en effektiv modell. Det
behövs då inte utbildning av våra förtroendevalda i någon specifik styrningsmodell. Det är
också av stor vikt med tydlighet i myndigheternas uppdrag för att de beslut som fattas hålls
inom det mandat som finns. Detta är en fråga vi arbetar med sedan tidigare.
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En översyn är högst rimlig och med flytt av stora befogenheter till regionerna från staten, men
exakt hur exempelvis länsstyrelsernas roll bör vara får bli föremål för en utredning. När det
gäller Statskontorets placering menar vi att den fortsatt bör ligga under regeringen. Det är
snarare så att regeringens möjlighet att granska sina myndigheter borde förstärkas.
Riksrevisionen ligger ju numera under riksdagen, så där finns en bred granskningskapacitet.
Vi vill se en kraftfull flytt av befogenheter från statlig till regional nivå, men förespråkar inte
en federal modell där svenska regioners fullmäktigen med en kvalificerad majoritet skulle
kunna stoppa nya lagförslag som påverkar regionernas kärnverksamhet. Enhetsstaten vill vi
behålla, men med en betydande överföring av befogenheter till regionerna.

Partistämman beslutade att Centerpartiet verkar för:
Att en riktig decentralisering och regionalisering genomförs, som bygger på att funktion,
ansvar och finansiering flyttas från central nivå till regioner med valda församlingar.
Regionerna ska vara funktionella regioner som innebär bättre möjligheter till utveckling
och jobb i hela landet. En överföring av ansvar till regionerna ska dock inte leda till ett
samlat högre skattetryck.
Att de statliga myndigheternas hantering ska ske rättssäkert och med gott bemötande samt
att myndigheterna blir färre, mer effektiva och lokaliseras i hela landet.

Partistämman beslutade att bifalla följande motion:
9.1.2 Att det sektorsövergripande ansvaret för utvecklingen i länen bör ligga på den
folkvalda regionala nivån och inte på staten (Länsstyrelserna)

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
9.1.1
9.1.3
9.1.4
9.3.1
9.3.2
9.4
9.5
9.24
9.25
5
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9.26
9.27.2

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
4.11.3
9.2
9.3.3
9.27.1
9.27.3
9.27.4

Rösträtt – motion 9.6, 9.7 och 9.8
Motionären föreslår att:
9.6.1 Centerpartiet lyfter fram och driver frågan om sänkning av minimiålder för rösträtt i
allmänna val (till riksdagen, till landstingsfullmäktige, till kommunfullmäktige och till
Europaparlamentet) till 16 år.
9.6.2 Centerpartiet arbetar aktivt för att stärka ungas maktinflytande.
9.6.3 Centerpartiet driver politik som upprätthåller en sund balans mellan yngre och äldre
väljargrupperna.
9.7 Centerpartiet verkar för att rösträttsåldern sänks till 16 år i de allmänna valen.
9.8 Centerpartiet ska verka för att vallagen ändras så att den som inte är medborgare i Sverige,
Norge, Island eller ett EU-land får rätt att rösta i val till kommunfullmäktige när hen varit
folkbokförd i kommunen i 18 månader.
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet anser att ungas drivkraft, kompetens och engagemang behöver tas tillvara för en
bättre samhällsutveckling. Att stärka ungas tilltro till vårt gemensamma samhälle är givetvis
också en mycket viktig uppgift. Vi driver också sedan tidigare att unga ska få rösta i de
allmänna valen från året de fyller 18 år. Däremot anser vi att det är rimligt att man blir valbar
först då man uppnår myndighetsålder.
Vi anser att det är viktigt att stärka ungas inflytande. Det kan göras bland annat genom att
kommuner kan använda ungdomsråd som remissinstans. Sedan är det viktigt att lyssna till de
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unga i alla avseenden som rör deras liv så att de till exempel har inflytande över sin
skolsituation.
Centerpartiet driver en politik som tar tillvara behoven hos alla åldersgrupper i samhället. Det
handlar om allt från att göra det enklare att skaffa sitt första jobb till att du ska ha valfrihet i
äldreomsorgen.
Att en person som inte är medborgare i Sverige, Norge, Island eller ett EU-land måste ha varit
folkbokförd i Sverige i minst tre år för att få rösta i valen till kommun och
landstings/regionvalen gör att det kan dröja länge innan den ges en chans att rösta, också med
anledning av mandatperiodernas längd. Det är rimligt med en översyn kring möjligheten att
korta denna tid till 18 månader. En ändring av detta kan stärka delaktigheten och
engagemanget i samhället.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
9.6.2
9.6.3
9.8

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
9.6.1
9.7

Skilda valdagar– motion 9.9
Motionären föreslår att:
9.9 Vallagen ändras så att val till Riksdagen skiljs från val till Regioner och Kommuner med
valdagar som infaller enligt en varannanårsmodell enligt Norsk förebild.
Partistyrelsens yttrande:
Det finns fördelar med skilda valdagar. Det gör att kommunala och regionala frågor får större
utrymme i debatten och riskerar inte att hamna i skuggan av rikspolitiken. Det kan också vara
en fördel för de politiska partierna som då behöver hålla sina organisationer alerta.
Samtidigt finns en betydande risk för att valdeltagandet skulle minska. Det vore mycket
olyckligt för legitimiteten för de valda församlingarna och för tilltron i samhället. Vår
uppfattning är därför som tidigare att riksdagsvalet och valen till regioner och kommuner ska
hållas samtidigt.
7
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Partistämman beslutade att avslå följande motion:
9.9

FN-konventionen mot rasdiskriminering – motion 9.10
Motionären föreslår att:
9.10.1 Riksdagsgruppen verkar för att bereda och motionera om att FN-konventionen mot
rasdiskriminering blir en svensk lag.
9.10.2 Centerpartiet nationellt verkar för att konventionen mot rasdiskriminering delvis eller i
sin helhet blir en svensk lag.
9.10.3 Centerpartiet än mer arbetar för att vara det parti i Sverige som står upp för alla
människor oavsett ursprung, hudfärg eller religiös åsikt.
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet arbetar med kraft mot diskriminering. Det är fullständigt oacceptabelt att
personer blir utsatta för diskriminering. Man ska inte bli behandlad olika på grund av etnisk
härkomst. Tyvärr förekommer det i samhället, bland annat på arbetsmarknaden.
Vi har redan idag lagstiftning i Sverige som täcker dessa områden. Vi behöver intensifiera
vårt arbete för att påverka samhällsutvecklingen i en öppen och inkluderande riktning. Det är
en given uppgift för vårt parti att arbeta för att våra värderingar ska få tydligare fäste i
samhället.
En annan del av vårt engagemang för det öppna samhället ligger i värnandet av
föreningsfriheten. Du ska ha rätt att organisera dig. Samtidigt ska du inte behöva utsättas för
yttranden i form av hets mot folkgrupp. Därav lagstiftningen som finns kring mot hets mot
folkgrupp.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
9.10.3

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
9.10.1
9.10.2
8
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Författningsdomstol och äganderätt – motion 9.11 och 9.12
Motionären föreslår att:
9.11 Centerpartiet verkar för att en konstitutionsdomstol inrättas dit medborgare kan vända
sig för att få sin sak prövad t.ex. i frågor rörande äganderätt och yttrandefrihet.
9.12.1 Centerpartiet verkar för värnandet av äganderätten och principen ”frihet under ansvar”
inom skogspolitiken.
9.12.2 Centerpartiet verkar för att Sverige inrättar en författningsdomstol, som tar till vara de
grundläggande fri- och rättigheterna för varje medborgare i Sverige och värna Sveriges
grundlagar.
Partistyrelsens yttrande:
Ett starkt skydd för våra grundläggande fri- och rättigheter är centralt för oss. Särskilt i tider
då sådana är satta under stort tryck i delar av vår omvärld. Vi har länge arbetat för en
författningsdomstol där medborgare ska kunna få frågor som rör grundlagsrelaterade ärenden
prövade. Det gäller samtidigt att finna en modell för detta som fungerar i vår typ av
rättssystem.
Äganderätten är mycket viktig för oss att värna. Inom skogspolitiken har länsstyrelsernas
tolkningar av artskyddsförordningen ställt till problem. Vi anser att principen om ”frihet
under ansvar” har tjänat både äganderätten och värnandet av viktiga miljöintressen väl och att
den därför fortsatt ska vara styrande.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
9.11
9.12

Samisk språklag – motion 9.13
Motionären föreslår att:
9.13.1 Centerpartiet ska verka för en samisk språklag.
9.13.2 Verka för att arbetet med en samisk språklag genomförs i samarbete med Sametinget.
Partistyrelsens yttrande:
På grund av tidigare generationers politik kring de samiska språken finns nu stora behov att
arbeta för att reparera skadorna. Det finns idag många svårigheter kring de samiska språken
bland annat på att det finns så få som talar språken obehindrat och därmed få som kan föra
9
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över dem till kommande generationer och vuxna som vill återta språken. Detta påverkar
givetvis också möjligheterna att hitta lärare i skolorna med denna språkliga kompetens.
Vi gör dock inte bedömningen att det är en ny samisk språklag som är det mest effektiva
sättet att komma åt problemen. Vi anser det rimligt med en gemensam minoritetsspråkslagstiftning. Det gäller istället att arbeta för att få fler lärare i samiska. Det gäller också för
lärare till modersmålsundervisning. Dessutom är det viktigt att öppna möjlighet för
fjärrundervisning.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
9.13

Mark- och miljödomstolarna– motion 9.14
Motionären föreslår att:
9.14.1 Centerpartiet ska verka för en lagändring som innebär att lydelsen i 2 kap. 2 § 2 st. i
lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ändras så att även en särskild ledamot med
erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Sametingets verksamhetsområde omfattas av
lagen.
9.14.2 Centerpartiet ska verka för att sammansättningen av lagfarna domare, tekniska råd och
andra särskilda ledamöter vid mark- och miljödomstolarna vid Umeå resp. Östersunds
tingsrätter kompletteras med särskilt förordnade ledamöter som är införstådda med hur
tillståndspliktiga verksamheter påverkar rennäringens markanvändning
Partistyrelsens yttrande:
Det system vi har idag som gör att samebyarna själva får åberopa och bekosta sakkunniga i
frågor som rör rennäringen när tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet prövas i
domstolarna finner vi rimligt. Det behöver vara samma regler som gäller för alla som vill ta in
sakkunniga.
Det är givetvis viktigt att domstolarna tar in experter när det behövs. De ska då ha en
rådgivande roll och alltså inte vara inom ramen för de beslutande juristerna.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
9.14.1
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Partistämman beslutade att avslå följande motion:
9.14.2

Offentlighetsprincip och personlig integritet – motion 9.15
Motionären föreslår att:
9.15.1 Centerpartiet intensifierar arbetet för att skydda medborgarnas integritet.
9.15.2 Centerpartiet initierar en utredning med syfte att formulera konkreta förslag för hur
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter kan begränsas på ett sätt så att medborgarnas
personliga uppgifter skyddas.
Partistyrelsens yttrande:
Offentlighetsprincipen är bra för vårt samhälle. Den underlättar bland annat för granskning av
myndigheters verksamheter.
Med dagens tekniska utveckling är det mycket enkelt för vem som helst att ta del av många
uppgifter om oss som privatpersoner. Detta kan utnyttjas för betydande intrång i den
personliga integriteten. Våra förslag till lösningar är en ny grundlagsbestämmelse till skydd
för personlig integritet. Vi vill också samla integritetsskyddande lagstiftning i en balk,
Integritetsbalken. Utifrån detta ska rimligheten av intrången bedömas och en bra balans hittas
mellan integritet, öppenhet och övervakning som kan behövas av säkerskäl. Detta skulle leda
till ett bättre skydd för exempelvis medborgarnas personliga uppgifter.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
9.15

Bergsstaten – motion 9.16
Motionären föreslår att:
9.16 Centerpartiet ska besluta att ge partistyrelsen i uppdrag att verka för en decentralisering
av myndigheten Bergsstaten.
Partistyrelsens yttrande:
Bergsstaten har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av
mineral. Bergsstaten prövar frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av
mineralfyndigheter. En annan viktig uppgift är att utöva tillsyn av efterlevnaden av
11
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minerallagen. Bergsstaten informerar också om lagstiftningen och om pågående prospektering
och bearbetning till företag, sakägare, myndigheter, media och allmänheten.
Motionären förespråkar att beslutsbefogenheten som Bergsstaten innehar bör decentraliseras
till en regional nivå och påpekar även vikten av en stark äganderätt hos berörda markägare.
Centerpartiet förespråkar generellt sett en ökad decentralisering av myndighetsbefogenheter
till regionerna. I fallet med Bergsstaten anser vi dock att det är viktigt att all samlad
kompetens finns på en myndighet. Däremot är det viktigt att myndigheten för en god dialog
med berörda regioner och markägare i ärenden som rör prospektering och utvinning av
mineraler enligt minerallagen.
Företag som investerar i gruv- och mineralutvinning betalar skatt precis som alla andra
företag i Sverige. Företagen gör massiva investeringar och betalar en mineralersättning till
markägare och till staten. En stark äganderätt är en viktig princip i Centerpartiets politik. Vi
vill minimera alla typer av övertramp mot äganderätten. Som ett led i att stärka äganderätten
vill vi se över mineralavgiften i syfte att den i framtiden helt ska tillfalla markägaren.
Centerpartiet anser också att det är viktigt att säkerställa att de förändringar som gjorts i
minerallagstiftningen för att ge markägarna utökad rätt till information och samråd efterlevs.
På partistämman i Falun 2015 beslutades att minerallagstiftningen skärps i syfte att
markägaren ges ett utökad skydd vid mineralprospektering.
Redan idag är det så att utvinning av markägarmineral sker genom att mark upplåts genom
avtal mellan markägaren och företaget som sköter utvinningen. Om markägare och
prospektören inte kan komma överens om hur arbetet ska genomföras fastställer
Bergmästaren arbetsplanen. Bergmästaren fastställer också en ersättning som gruvföretaget
ska betala till markägaren och till staten, den så kallade mineralersättningen.
Centerpartiet anser att det är viktigt att ett större ekonomiskt värde tillfaller regioner och
kommuner där utvinningen av naturresurser sker. Mer kan och behöver göras för att stärka de
lokala samhällena. Därför beslutade också partistämman i Falun 2015 att de delar av de
värden som skapas från exploatering av naturresurser skall regionaliseras. Centerpartiet vill
även se ett nationellt förbud mot uranbrytning och att det kommunala vetot som finns för
uranbrytning utsträcks till att även omfatta prospektering i alunskiffer.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
9.16

Modernt statsskick i Sverige – motion 9.17
Motionären föreslår att:
9.17 Centerpartiet verkar för införande av republik i Sverige.
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Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiets hållning är att monarkin ska bevaras som den fungerar i dag, där monarken inte
har någon makt utan endast en representativ funktion. När frågor av konstitutionell karaktär
ska beslutas om så bör dem också hanteras med bred parlamentarisk förankring. Centerpartiet
anser att så länge monarkin kan anses ha folkets förtroende så finns inte skäl att göra någon
förändring av statsskicket.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
9.17

Ta tillbaka Annandag Pingst som helgdag - motion 9.18
Motionären föreslår att:
9.18 Centerpartiet arbetar för att införa Annandag Pingst som helgdag igen så snart som
möjligt.
Partistyrelsens yttrande:
Annandag pingst ersattes som ”röd dag” i kalendern år 2005 och ersattes med att
nationaldagen, den 6 juni blev ”röd dag”, alltså blev allmän helgdag. Grunden var en önskan
att stärka nationaldagen och då behövde den nya ledigheten kompenseras och det blev genom
att ta bort annandag pingst som ledig dag. Vi anser att detta är rimligt.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
9.18

Användning av svenska flaggan – motion 9.19
Motionären föreslår att:
9.19.1 Centerpartiet arbetar för lagstiftning som begränsar användning av svenska flaggan i
marknadsföringssyfte.
9.19.2 Centerpartiet arbetar för lagstiftning som begränsar användning av svenska flaggans
färger samtidigt på marknasföringsmaterial.
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Partistyrelsens yttrande:
Svenska flaggan är en symbol för Sverige och personer kan ha olika syn på hur den bör
användas. Vi tycker att det är rimligt att man får använda flaggan i marknadsföring. Vi värnar
tryckfriheten.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
9.19

Kyrkan – motion 9.20
Motionären föreslår att:
9.20 Centerpartiet arbetar för att kyrkovalet ska anordnas av kyrkan från och med nästa val.
Partistyrelsens yttrande:
Svenska kyrkan anordnar kyrkovalet helt och hållet redan idag, så det som efterfrågas i
motionen gäller redan.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
9.20

Åldersgränser – motion 9.21
Motionären föreslår att:
9.21 Åldersgränser börjar gälla från det år du uppnår en viss ålder, inte från den dag du
uppnår den.
Partistyrelsens yttrande:
Det finns som motionären beskriver många olika åldersgränser i svensk lagstiftning. Det är
inte alltid enkelt att förstå varför en åldersgräns har hamnat just vid en viss ålder. I grunden
har lagstiftningen kommit till utifrån bedömningen i de förutsättningar som gäller för den
aktuella sakfrågan. Då kan resultatet bli till exempel att myndighetsåldern är 18 år, men att
man är straffmyndig från 15 år. Då blir det också rimligt att för vissa arbeten krävs det att
man fyllt 18 år och det grundar sig i ett skydd för barn.
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De flesta ungdomar går i skolan och då blir det extra märkbart när på året man är född när det
till exempel handlar om när man kan rösta för första gången. Vi tycker att man ska få rösta i
de allmänna valen från det år man fyller 18 år. När det gäller andra frågor som exempelvis när
man ska kunna ta körkort anser vi att det är när man fyllt 18 år som ska gälla. I detta fall är
det en säkerhetsfråga som avgör det ställningstagandet. Eftersom åldersgränserna är satta till
skydd för unga är det ändå i grunden rimligt med giltighet som gäller från dagen man uppnått
en viss ålder.
Partistyrelsen anser att det även framöver kommer att behöva finnas olika åldersgränser men
att de givetvis bör vara så få och begripliga som det går.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
9.21

Motion angående tidsomställningen – motion 9.23
Motionären föreslår att:
9.23 Centerpartiet verkar för att avskaffa tidsomställningen och att Sverige använder sig av
samma tid året om.
Partistyrelsens yttrande:
Inom EU börjar och slutar sommartid vid samma tidpunkt. Ett EU-direktiv reglerar vilka
datum som sommartid ska införas. Vi följer den diskussion som nu sker på europeisk nivå i
frågan.

Partistämman beslutade att bifalla följande motion:
9.23 att Centerpartiet verkar för att avskaffa tidsomställningen och att Sverige använder sig
av samma tid året om.

Sametinget – motion 9.28
Motionären föreslår att:
9.28.1 Centerpartiet ska verka för att höja partistöden till Sametinget.
9.28.2 Centerpartiet ska verka för att ge Sametingsledamöterna arvode likt
riksdagsledamöterna för att bedriva sitt politiska arbete.
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Partistyrelsens yttrande:
Det är viktigt att det finns rimliga möjligheter att utföra sina uppdrag för valda ledamöter i
offentligt valda församlingar. Partistöd och arvoden är då viktiga. En bedömning av storleken
på dessa behöver göras inom respektive församling. Det är viktigt att Sametinget ges
förutsättningar att fungera.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
9.28

Livspusslet för förtroendevalda – motion 9.29
Motionären föreslår att:
9.29 Ge partistyrelsen i uppdrag att utveckla förslag på vad som kan göras för att det
kommunalpolitiska arbetet bättre anpassas till förtroendevalda mitt i livet.
Partistyrelsens yttrande:
Motionen lyfter frågan kring hur kommunpolitiska uppdrag ska kunna bli mer anpassade för
förtroendevalda mitt i livet. Att hitta sätt att göra det möjligt för fler att kunna ta ett uppdrag
är väldigt betydelsefullt för att kunna få en större bredd i representationen i valda
församlingar. Detta är frågor vi arbetar med inom Centerpartiet.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
9.29
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