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Förnyad formel för motionssvar 2019 
 

Bakgrund 

Partistyrelsen gav i höstas riksorganisationen i uppdrag att ta fram förslag på en ny 

formel för motionsbesvarande som ersätter ”anses besvarad”.  

Bakgrunden till detta var att ombuden enligt utvärderingarna från tidigare stämmor varit 

missnöjda med termen ”anses besvarad” då man uppfattat det som ett mjukare avslag. 

Detta trots försök att inför stämmorna förklara att ”anses besvarad” ska uppfattas 

positivt, att det inte är ett avslag men att motionen av olika skäl inte kan eller bör 

beslutas av en partistämma.  

Därtill ska nämnas att ”bifall” endast har använts då förslaget innebär ”ny politik”, dvs. 

en politisk positionsförflyttning. Motioner som innehållit förslag som varit snarlik befintlig 

politik har istället ansetts besvarade. Därför har bifall används i liten omfattning.  

Partistyrelsen diskuterade motionshanteringen på sitt senaste sammanträde och kommer 

inför 2019 års partistämma att arbeta enligt nedan.  

Ny formel 

Partistyrelsen kommer inför 2019 års partistämma att arbeta med fyra formler i 

motionsberedningen. Dessa förklaras mer utförligt nedan: 

Partistyrelsen föreslår partistämman 

- att bifalla motionen 

- att instämma i motionens intentioner 

- att [av PS formulerad att-sats som har bäring på motionen] 

- att avslå motionen 

 

1) att bifalla motionen 

När partistyrelsen håller med motionären föreslår PS att motionen (eller enstaka att-

satser) ska bifallas. Detta gäller även om det finns ett liknande beslut sedan tidigare, det 

är en fråga vi redan driver eller om förslaget ligger mycket nära den politik som redan 

idag bedrivs.  

Partistyrelsen kommer att ha en generös hållning gentemot motionären och sträva efter 

att fler motioner kan bifallas jämfört med vad som skett vid de senaste stämmorna (se 

bakgrund om bifalls-begreppet).  

 

2) att instämma i motionens intentioner 

Om motionen inte går att bifalla men förslaget ändå ligger i linje med Centerpartiets 

politik föreslår PS att partistämman instämmer i motionens intentioner.  

Det kan finnas flera orsaker till att partistämman inte kan bifalla en motion: förslaget kan 

vara allt för detaljerat, röra en fråga som bör beslutas lokalt eller regionalt eller inte vara 

relevant eller tillämpligt i hela landet.  

Partistyrelsen yttrande förses vid ”instämmer i motionens intentioner” med en avslutande 

förklarande text som beskriver varför motionen inte bör bifallas.  
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3) att [av PS formulerad att-sats som har bäring på motionen] 

När en motion i brödtexten innehåller bra underlag för ett beslut som utvecklar 

Centerpartiets politik, men motionären inte har formulerat en att-sats som gör ett sådant 

beslut möjligt kan Partistyrelsen föreslå en egen att-sats baserat på motionens brödtext. 

 

4) att avslå motionen 

Motioner vars förslag inte ska bli Centerpartiets politik, eller där Partistyrelsen inte håller 

med motionären avslås. 

 


