
Motion från Daniel Giertz 

Motion 1.  En ny hemsida inför kyrkovalet. 
 
 
För att tydligare kunna nå ut med vad Centerpartiet står för i kyrkovalet, var enskilda kretsar och distrikt står och 
var enskilda kandidater står, behöver det synas på Internet. För att det inte ska försvinna i all information om 
allmänpolitiken, bör Centerpartiet ha ett eget domännamn för kyrkopolitiken. Därför har jag registrerat domänen 
centerpartiet.church och skulle vilja skänka den till Centerpartiet. Jag begär ingen kompensation för att jag har 
köpt domännamnet, men eventuella kostnader för domänflytt, får Centerpartiet stå för. 
 
att-sats 1 
att Centerpartiet tar emot min domän, med syfte att använda den i kyrkovalet. 
 
att-sats 2 
att Centerpartiets valplattform för kyrkovalet ska ligga på den hemsidan. 
 
att-sats 3 
att det ges möjlighet att lägga upp valplattformar för de olika stiften och för olika kyrkofullmäktige. 
 
att-sats 4 
att samtliga kandidater till kyrkomötet ges möjlighet att ha sin personliga hemsida under den här domänen. 

 
 
 
Kretsstyrelsens svar på motionen 

 
Svar: Kyrkovalet är mycket viktigt och utgör ytterligare ett värderingsval där principer såsom 
medmänsklighet och öppenhet måste framföras väl. Centralt för en bra kampanj kommer 
vara en digital närvaro, och att Centerpartiets ståndpunkter enkelt kan läsas online. 
Domänval och exakt hur denna kampanj ska bedrivas anses av styrelsen inte vara en politisk 
angelägenhet utan en operativ fråga, som bäst sköts av partiets tjänstemän. Vi ser gärna att 
motionären för sina synpunkter vidare till dessa tjänstemän. 
 
Därför yrkar vi följande: 
- Att kretsen bifaller motionens andemening 
- Att kretsen avslår att-satser 1-4 
 



Motion från Daniel Giertz om veckonummer 
Inför en skottvecka 
 
Brödtext 
Om man inte är van att tänka i veckonummer, men ibland stöter på folk som hänvisar till vilken vecka något ska 
hända och förväntar sig att man ska koppla direkt, kan man lära sig att 8/3, 17/5, 26/7, 4/10 och 13/12, alltid 
inträffar i veckorna 10, 20, 30, 40 och 50. Om någon exempelvis hänvisar till vecka 37, räknar man ut vilket datum 
som kommer tre veckor innan 4/10. 
 
Detta gäller dock inte under skottår som börjar på en torsdag.  
 
Att det inte gäller då, krånglar till det ännu mer för folk som är vana att tänka i veckonummer. Jag hörde 
ryktesvägen (men kan inte garantera att det är sant), att 2004, alltså senaste gången ett skottår började på en 
torsdag, så bokade lärare semesterstuga vecka 34 för att de brukade göra det varje år. De upptäckte då för sent 
att de skulle jobba den veckan. 
 
Sådana missförstånd hade kunnat undvikas om 1-7/3, hade kallats skottveckan de skottår som börjar på en 
torsdag, så att kommande veckor hade haft de nummer de brukar ha. 
 
att-sats 1 
att skottår som börjar på en torsdag ska 1-7/3, kallas för skottveckan, inte vecka 10. 

 
 

Kretsstyrelsens svar på motionen 
 
Svar: Att vissa använder veckonummer istället för exakta datum är beklagligt. Att systemet 
för veckonummer är förvirrande och inkomplett förvärrar situationen. Det är dock inte 
politikens uppgift att utforma denna typ av konvention, utan istället får förbättringar växa 
fram utanför staten, på de fria idéernas marknadsplats.  
 
Därför yrkar vi följande: 
- Att kretsen avslår motionen 
 



Stadgar/Organisation  

#21  

Daniel Giertz  

Almedalsveckan  

Under Almedalsveckan är det stendött under lördagen och söndagen. 2018, var 

det 47 programpunkter + mötesplatser på lördagen, och 15 programpunkter + 

mötesplatser på söndagen. Det är därför folk åker hem på fredagen om inte redan 

under torsdagen. En av få orsaker till att folk stannar över lördag och söndag är 

att det är ens partiledare som ska tala på söndagen. Det finns några saker man 

skulle kunna göra för att det ska hända mer över lördagen och söndagen. En sak 

man kan göra, är att ta bort avgiften för att ha programpunkter över lördag och 

söndag. I nuläget är det kostnadsfritt att anmäla programpunkter före 25/4 17.00. 

Därefter kostar det 1000 kronor fram till 27/5 17.00 och därefter 2000 kronor. 

Om det blir gratis att ansöka för lördag och söndag, kan organisationer som 

varken har pengar eller kan ha framförhållning att ansöka senast 25 april, ha 

programpunkter under lördag och söndag. En annan idé vore att 

Almedalsveckan är i Visby i vanlig ordning söndag till fredag, men någon 

annanstans under lördag och söndag. Då kommer människor som bor i eller nära 

den kommunen och inte vill lägga tid och pengar på att åka till Visby, att åka dit 

i stället och då kommer organisationer och företag att ha intresse av att ha 

programpunkter där, och nå människor som man inte hade nått om man bara 

hade varit i Visby.  

Jag/vi föreslår partistämman besluta att det blir kostnadsfritt att registrera 

programpunkter för lördag och den senare söndagen under Almedalsveckan 

även om man anmäler sent. att Almedalsveckan läggs någon annanstans under 

lördag och den senare söndagen, antingen samma stad varje år, eller att man 

alternerar från år till år.  

 
 

Förslag till motionssvar från kretsstyrelsen 
 

Almedagsveckans organisation kan säkert utvecklas. Kretsstyrelsen har sympati med intentionen 

i motionen. Almedalsveckan har dock sin egen organisation, som äger frågan om hur veckan ska 



vara upplagd. Det är alltså inte vare sig Centerpartiets eller någon annan deltagande organisation 

som beslutar om detta. 

 

Kretsstyrelsen yrkar därför på att motionen avslås.  



Skola/Utbildning  

#18  

Daniel Giertz  

Kanon med felaktigheter som inte ska få förekomma i skolböcker  

Det finns åtskilliga felaktigheter och missförstånd som sprids som sanningar och 

till och med tar sig in i skolböcker. Några exempel är:  

Innan reformationen, predikade man på latin i huvudgudstjänsterna. Sanningen 

är att man läste liturgiska texter på latin, men att predikan hölls på det lokala 

språket.  

Under vikingatiden, bad man i centraleuropa "för nordmännens raseri, bevara 

oss, milde Herre Gud". Sanningen är att man bad den bön som används i 

Svenska kyrkan än i dag, där prästen räknar upp olika saker (pest, hungersnöd, 

missväxt, Djävulens grymhet och list, ond bråd död, den eviga döden) och att 

församlingen ber eller sjunger "bevara oss, milde Herre Gud" och att 

nordmännens raseri var en av de saker prästen räknade upp bland de andra.  

Under häxprocesserna, kastade man häxanklagade i vattnet och om de sjönk så 

ansågs de oskyldiga, men de drunknade i alla fall. Sanningen är att om de sjönk, 

drog man upp dem innan de hann dö.  

På medeltiden, trodde man att jorden var platt. Sanningen är att kyrkan betalade 

Columbus jorden runt-resa, för att man trodde att den skulle lyckas. På 1800-

talet, ville man överdriva upplysningens betydelse, så då skrev man böcker med 

falska påståenden om medeltiden, som att de trodde att jorden var platt.  

Urban Hjärne var den som satte stopp för de svenska häxprocesserna. Sanningen 

är att andra var tveksamma till om häxor fanns, redan innan han var det och att 

dödsstöten för de svenska häxprocesserna kom när Annika Tomsdotter erkände 

att hon och andra barn ljugit om att de hade tagits till Blåkulla.  

Kameleonter ändrar automatiskt färg efter bakgrunden. Sanningen är att 

kameleonter kan styra vilken färg de har, och de gör det i första hand för att 

kommunicera med andra kameleonter, även om det förekommer att de använder 

det för att gömma sig för predatorer.  



Jag/vi föreslår partistämman besluta att det tas fram en lista på påståenden som 

inte ska få förekomma i skolböcker på grundskolan eller gymnasiet. att 

ovanstående påståenden infogas i den listan, förutsatt att den faktagranskning 

som arbetsgruppen som tar fram listan, måste göra, kommer fram till att dessa 

påståenden är falska.  

 

Förslag motionssvar från kretsstyrelsen 

 
Utbildningsmaterial som är behäftat med sakfel och som torgför dåligt underbyggda påståenden 

är oacceptabelt. Det är en viktig uppgift för berörda granskande myndigheter, lärare och enskilda 

personer att uppmärksamma sådana missförhållanden så att de kan rättas till. 

 

Det är dock inte ett politiskt partis uppgift att ta fram listor på förbjudna påståenden i 

undervisningsmaterial. Ett sådant förfaringssätt strider både mot rättsstatens grundläggande 

principer och mot den värdegrund som Centerpartiet vilar. 

 

Kretsstyrelsen yrkar därför på att motionen avslås.  



Gun Djerf Karl Dahlgrensgatan 512 582 28 Linköping  

Motion till Centerpartiets årsstämma i Linköping 2019:  

Vi saknar organ för transplantationer  

Varje år avlider ett stort antal människor i väntan på njure, hjärta, lunga 
eller lever för transplantation. Samtidigt bränns eller begravs ett antal 
organ som skulle kunna rädda liv. Trots alla försök att få tillstånd till 
donationer går det alldeles för sakta. Jag hoppas att tiden nu är mogen 
att vända på detta. Idag måste sjukvården avvakta ett aktivt 
medgivande att ta organ för donation. Ca 80% säger att de är positiva 
till donation – MEN de har inte aktivt uttalat detta, varken i det register 
som Socialstyrelsen har eller till nära anhöriga. Det är bara ca 20% av 
befolkningen som aktivt har registrerat sig i Socialstyrelsens register. 
Varje år avlider ca 90 000 personer men det är bara knappt 300 som 
avlider under sådana förhållanden att de kan bli donatorer. Det är 
därför synnerligen angeläget att alla dessa organ kan tas om hand och 
rädda liv.  

Jag föreslår därför att man vänder på det hela: de som motsätter sig att 
bli donatorer får anmäla detta i Socialstyrelsens register – alla andra ger 
genom att INTE anmäla sig sitt tillstånd till donation.  

Detta bör genomföras varsamt med hänsyn till att 
informationsspridning är viktig och att alla inte är hemmastadda med 
ett datorbaserat register. Det bör vara möjligt att avanmäla donation 
även via papper. Ett sätt att genomföra en mjuk övergång kan vara att 
tillämpningen ändras för alla som idag är 65 år eller yngre. Det finns 
ingen övre gräns för donationer och förhoppningsvis kan en ändrad 
lagstiftning medföra att även äldre personer (eller deras anhöriga) ger 
medgivande till donation och på sikt kommer kommer ju alla att 
omfattas av den nya lagstiftningen.  

Linköping 29 januari 2019 Gun Djerf  



Kretsstyrelsens svar på motionen 

Motionären föreslår att enbart nekande till organdonation ska registreras av socialstyrelsen samt 

att det skall förutsättas att övriga befolkningen ger till godkännande till organdonation. 

Idag fungerar systemet som följer (från 1177): 

”Om omgivningen inte vet din inställning förutsätts det att du velat donera och om dina 

närstående inte motsätter sig det kan du bli aktuell som donator.” 

”Om närstående har olika uppfattningar om vilken inställning du hade får donation inte utföras. 

Organ eller vävnader får inte heller doneras om det inte går att få tag på anhöriga.” 

Det sista citatet utgör idag det största hindret för organdonation. Det skapar ett negativt 

beslutstryck eftersom människor i osäkra situationer ofta väljer att avstå istället bejakande. Detta 

är delvis en annan frågeställning än motionärens. 

Kretsstyrelsen är kluven i frågan, men väljer efter omröstning att bifalla motionen. Ingen 

reservation mot beslutet anmäld.  

 



SFI-nätkurser för bättre integration  

SFI är vägen för nyanlända att lära sig det svenska språket och komma in 

i det svenska samhället.  

Nyckeln till god integration är att snabbt komma i arbete. Vägen till egen 

försörjning behöver kortas. För att uppnå det behöver SFI bli mer 

flexibelt. Vi behöver en satsning på nätkurser för att nyanlända snabbare 

ska bli en del av vårt samhälle.  

Eleverna kommer till SFI med stora skillnader i förkunskaper. Det är en 

utmaning att möta alla elever med utmaningar på deras egen nivå. Många 

elever hoppar dessutom av för att de får jobb under utbildningen. De har 

idag ingen möjlighet att fullfölja utbildningen på fritiden. Det finns även 

skillnader mellan SFI-utbildningarna, då de är ett kommunalt ansvar. Det 

finns ett behov av ett nationellt utbildningsstöd.  

Sverige har haft distanskurser under sedan Hermods grundades 1860. 

Över sju miljoner människor har fått utbildning genom enbart den 

aktören. Under de senaste tio åren har marknaden för distanskurser 

förändrats. MOOCs, massiva öppna nätkurser, med tiotusentals 

samtidiga studenter, har förändrat utbildningsmarknaden i grunden. Med 

hjälp av automatisk rättning eller att studenter rättar varandras uppgifter, 

sänks kostnaderna för utbildningen väsentligt. De tekniska plattformarna 

har mognat och idag erbjuds hela universitetsutbildningar över nätet.  

Även om det inte passar för alla typer av undervisning ger möjligheten 

till flexibel kursstart och studiegång, geografiskt oberoende och 

accelererade studier fördelar över traditionell undervisning. Mobiltelefon 

är det lägsta tekniska kravet för att följa kurserna. Möjligheten att till låg 

kostnad göra kurserna flerspråkiga ger ett värdefullt verktyg för 

integrationsarbetet. Det är dessutom fullt möjligt att integrera nätkurser i 

den vanliga undervisningen.  

Tyvärr är Sverige ett av de europeiska länder som satsat minst på att ta 

fram nätkurser. Nätkurser kan inte ersätta klassrumsundervisning. Det 

kan däremot vara ett kraftfullt komplement som underlättar att möta 



individers skilda förkunskaper, vilja att accelerera sina studier och 

förstärka sina kunskaper utöver SFI:s lokala utbud. Det vore ovärderligt 

för både individ och samhälle.  

Jag yrkar på:  

att uppmuntra utvecklingen av nätkurser som del i integrationsarbetet. 

att centerpartiet ska sträva efter att utöka utbudet av svenska nätkurser  

som kan komplettera SFI-undervisningen.  

 

 

Förslag till svar på motionen från kretsstyrelsen 

 
Att göra vägarna kortare till arbete och egen försörjning är en central del i Centerpartiets politik. 

Vi instämmer därför i den intention och i de förslag som motionären uttrycker. Kretsstyrelsen vill 

dock betona behovet av kvalitet i de kurser som ges.  

 

Motionären sitter själv i kretsstyrelsen, men har inte skrivit förslaget till motionssvar. 

 

Kretsstyrelsen yrkar på att motionen ska bifallas. 



 
 

Motion . . . . .   

Till Centerpartiets kretsstämma, distriktsstämma och riksstämma 2019  
 

Bygglovsbefria Landsbygden!  

 
Plan- och ByggLagen, PBL skrevs en gång för att reglera en ohämmad tillväxt i städerna.  
I stället har PBL tillåtits växa ohämmat utanför staden och lagt under sig stora delar av landsbygdens 
ursprungliga bygglovsfriheter. Bygglovets viktigaste funktion är att förutse och förebygga granntvister, redan 
innan de uppstår. Genom mängder av nya prejudikat har PBL steg för steg eliminerat den oskattbara 
bygglovsfrihet som en gång kännetecknade landsbygden. Konsekvenserna blir ofta helt oförutsägbara och 
ibland helt groteska. Ingen människa har längre kontroll på hela PBL, säger Boverkets jurister som ändå gör 
tappra försök. Därför måste vi vända på problemet och börja i andra änden med förenkling och först 
Bygglovsbefria Landsbygden.   

PBL säger att varje bygglovsansökan först ska prövas om den behöver ett formellt bygglov över huvud taget?  
Av logiska skäl händer det ytterst sällan. Det blir tydligare för både sökande byggare och handläggare om man  
kan söka bygglovsbefrielse på samma blankett, om det är vad man egentligen vill. Det ger bättre rättssäkerhet  
än en förfrågan med ett muntligt svar och ett avslag kan då prövas i nämnden, som har lite större 
befogenheter.  

När ett nämndbeslut eller KF-beslut vunnit laga kraft, gäller det före PBL och Svensk Lag. OM det i stället  
skulle överklagas till högsta instans, så kan det bli ett nytt prejudikat som ökar eller minskar bygglovsfriheten.  

Först kan handläggaren bevilja en självklar Ansökan om ”bygglovsbefrielse” för ett Attefallshus, solpanel osv.  
I andra hand kan nämnden pröva och bevilja bygglovsbefrielse för samma Attefallshus, husbil, byggbod m.m.m.  
I tredje hand kan riksdagen efter en lagrådsremiss ”helt enkelt” ändra lagen och hyfsa PBL.  

Enklare byggregler på Landsbygden i Linköping, där idéer blir verklighet, kan förverkligas genom att möjliggöra  
ett antal förenklingar som är tveksamma, svåra eller omöjliga att tillämpa och genomföra i dag. Jag föreslår att:  

1. Kommunens bygglovsblankett kompletteras med en ny kryssruta [x] för: Ansökan om [x] 

bygglovsbefrielse.  
2. Kataloghus upp till 150 m2 som redan är typgodkända, bygglovsbefrias utanför DetaljPlanelagt 

område.  

Kan betraktas och behandlas som landsbygdens Friggebodar med en enkel bygganmälan. Bygglov blir 

frivilligt.  
3. Mindre gästhus, som Attefallshus, Friggebodar och mindre är generellt bygglovsbefriade utanför DP-

område.  

Kravet på en koppling till en- eller tvåfamiljsfastighet slopas och öppnar möjligheten att bygga stugby.  

Större och ännu ej typgodkända bostadshus kan behöva granskas och prövas i ett normalt 

bygglovsförfarande.  
4. Ekonomibyggnader på egen mark, utanför DetaljPlanerat DP-område bygglovsbefrias förutsägbart  

inte bara på lantbruksfastighet, även på skogsbruk, vattenbruk liksom alla andra landsbygdsföretag:  



5. Gårdsbutik/gårdsverkstad/gårdsslakteri/gårdsbryggeri/gårdsbageri /gårdspensionat m.fl. 

bygglovsbefrias.  

Hållfasthet för snölast, brandsäkerhet, elsäkerhet, livsmedelssäkerhet mm måste ändå beaktas.  
6. Återvinningscontainers, tåg/busshållplatser, transformator/telefonstationer, teknikbodar av alla 

slag  

inom Attefallsmått bygglovsbefrias med bygganmälan och får därmed en enklare prövning i 

markupplåtelseavtal.  
7. Trådstängsel med mer än 90% genomsikt bygglovsbefrias upp till 2 meters höjd  

runt byggplatser, skolor/förskolor, djurhägn/viltstängsel, lekplatser/idrottsplatser.  

Tätare staketdelar: av gärdsgårdar, träplank, stenmurar är bygglovsbefriade upp till 1,20  
8. Byggbodar inom samma detaljplan bygglovsbefrias/rivningslovsbefrias under byggtiden.  
9. En husbil eller husvagn per familjebostad bygglovsbefrias för parkering och rivningslovsbefrias.  

Vid pennan Bengt Walla i Sturefors  

__________________________________________________  

Ingenjör Bengt.Walla@Sturefors.se mobil:      070 68-525 80 

Björnbärsvägen 18, 589 61 STUREFORS telefon 013-525 80  

 

Kretsstyrelsens svar på motionen 
 
Det finns ingen anledning till att samma strikta byggregler som gäller för tätbebyggda områden där 
många människor berörs även ska gälla för landsbygden. Centerpartiet i Linköping har på lokalplanet 
utan framgång verkat för lättnader i tillstånd och bygglov på landsbygden. Vi delar därför 
motionärens uppfattning att Plan- och Bygglagen (PBL) bör förändras så att den öppnar för att viss 
byggnation på landsbygden möjliggörs genom bygglovsbefrielse eller förenklad tillståndsprövning. 
 
Kretsstyrelsen bifaller därför motionen, trots all dess detaljrikedom, eftersom dess intention är 
mycket god. 

mailto:Bengt.Walla@Sturefors.net


Till Centerpartiets kretsstämma och distriktsstämma 2019  

 

Rättvis patientavgift  

 
Regionernas patientavgifter ligger mellan 140 och 400 kr per läkarbesök. Östergötland 200 kr.  
Det blir 1 promille av beskattningsbar årsinkomst för den som tjänat 200 000 kr.  
 
Region Östergötland har drabbats av ett ekonomiskt underskott och behöver se över sina intäkter.  
Genom att vända på sambandet här ovan så att man sätter patientavgiften till 1 promille av föregående års 
beskattningsbara inkomst. Den som tjänat 400 000 betalar 400 som patientavgift för ett läkarbesök.  
Det ger regionen högre intäkter från dem som har råd att betala lite mer, samtidigt som de ofta äldre med många 
läkarbesök får en lite lägre årskostnad för sina läkarbesök.  
 
Med samma modell skulle högkostnadsskyddet kunna sättas till 1 procent av beskattningsbar inkomst.  
 
Nästa fråga blir om tandläkarbesök ska ingå eller betalas separat med 2 promille per tandläkarbesök  
+ eventuell behandling, med ett högkostnadsskydd på 2 procent?  
 
Nästa fråga blir om optikerbesök och glasögon eller hörselkontroll och hörapparat ska ingå.  
 
Därmed föreslår jag Region Östergötland  

1. Att utreda en mera Rättvis patientavgift med 1 promille av beskattningsbar årsinkomst.  

2. Att införa en mera Rättvis patientavgift med 1 promille av beskattningsbar årsinkomst.  

3. Att utreda ekonomiska konsekvenser för region och patienter med 1 procent högkostnadsskydd.  

4. Att utreda hur tandvård skulle kunna inkluderas i samma rättvisemodell.  

5. Att utreda hur även oundgänglig synhjälp och hörselhjälp skulle kunna inkluderas.  

 

Vid pennan Bengt Walla i Sturefors  

 

Förslag till svar på motionen från Kretsstyrelsen 

Frågan om patientavgifter är principiellt intressant. Motionärens förslag innebär i praktiken 

att dagens högkostnadsskydd på drygt 2000:- per år och person skulle ersättas med ett 

högkostnadstak baserat på personens inkomst. Detta innebär också ett ställningstagande mot 

delar av den så kallade generella välfärdspolitiken, samtidigt som den rimmar väl med idéer 

om grundläggande trygghet. Förslaget innebär dock samtidigt en omfattande administration, 

kontroller och så vidare, kort sagt mer byråkrati. Slutligen är motionen detaljerad i yrkandena 

på ett sätt som gör att den går från vad som behöver göras till hur detta ska göras. 

Kretsstyrelsen menar ändå att den principiella diskussionen i detta är mycket intressant, och 

värd att föra vidare.  

 

Vid en samlad bedömning yrkar dock kretsstyrelsen att motionen trots allt ska avslås. 



 

 



Till Centerpartiets kretsstämma 2019  

En Central Centralstation men ny spårväg till 

Vallastaden-Malmen 
 

Linköpings centrala Resecentrum har ett restvärde på flera 

miljarder kronor och fungerar väl, men måste uppgraderas till minst 

dubbel kapacitet när Ostlänken står klar. Därför har 

Järnvägsfrämjandet tagit fram en idéskiss, se ovan, som bygger på 

kommunens egna krav: Ett CENTRALT läge, inom planerad 

järnvägskorridor som överbryggar barriärerna (Järnvägsgatan, 

spårområdet och Stångån). Genom att återanvända hela 

stationsområdets restvärden, reduceras kostnaden till högst en tiondel.  

 

Linköping har redan fem genomgående perrongspår med plats för 

två nya spår 6 och 7 med 420 m perrong och kurvradier som möter 

TrV krav på genomfart med STH 160 km/tim för Ostlänken, ett nytt 

säckspår 0 för Stångådalsbanan/Tjustbanan vid taxiparkeringen och 

två nya förbifartsspår 8 + 9 längs E4 för direkttåg med STH 320 

km/tim, sammanlagt tio spår, efter hand som behoven ökar.  

 

Linköping har ett starkt intresse av att exploatera 

spårområdet för centrala, kommersiella lokaler.  

Mellan bussterminalen och Skylten finns stora byggvolymer ovanför 

spårområdet för kontorslokaler.  

Järnvägsfrämjandets idéskiss inkluderar även tredubbel 

kapacitet för resenärer med trappor, rulltrappor, hissar, hallar, 

restauranger, bussar, ny spårväg, cykelgarage och P-hus nära 

Ostlänken.  

 

Därmed föreslår jag  

att Linköping utreder samma lösning som Lund nu bygger  

Vid pennan Bengt Walla i Sturefors  

 
 

 



Kretsstyrelsens förslag till svar på motionen 
De framtida järnvägslösningarna är av mycket stor betydelse för Linköping. 

Höghastighetsförbindelser mot Stockholm, liksom söderut, parat med stationsläge som är 

centrumnära, är frågor som Centerpartiet i Linköping drivit länge. 

 

Att i det läge som nu råder gå in med detaljerat styrande instruktioner om hur kommunen nu 

ska arbeta med dessa frågor vore direkt kontraproduktivt. 

 

Kretsstyrelsen yrkar därför på att motionen ska avslås. 

 



Till Centerpartiets kretsstämma, distriktsstämma och riksstämma 

2019  

 

Linköping Tourist Tour 13  

Kan marknadsföras med ett flerspråkigt flygblad som 
presenterar  
busslinje 13 som turistlinjen mellan Linköpings största 
sevärdheter:  
Flygvapenmuseet nära E4 med goda parkeringsmöjligheter.  

Next bus stop: Gamla Linköping friluftsmuseum med Värdshuset och 
hantverksshopping.  

Next 4:th bus stop: Borggården med Linköpings Katedral och turistbyrån i nya 
biblioteket.  

Next bus stop: Stora Torget med City Shopping och stort utbud av hotell och 
restauranger.  

Next 2:nd bus stop: Linköping Resecentrum med alla pendeltåg på samma 
dygnskort.  

 

En bunt förprogrammerade Dygnskort Vuxen, reskassa á 140 SEK som kan 
säljas i Flygvapenmuseets reception och Tourist Shop för 17 €uro till vuxna 
med provision och samma kort för 15 € till barn och seniorer med mindre 
provision.  

 

En utmärkt busslinje 13 finns redan. Ett Resekort med lagom pris finns 
redan.  
Ett flerspråkigt flygblad med illustrerad prislista och linjekarta med 
sevärdheter behöver tas fram i samarbete mellan Östgötatrafiken och Visit 
Linköping.  

 

Första säsongen kan det räcka med ett enkelt blad i svartvitt med engelsk text.  

Till nästa sommar hinner vi utveckla och översätta informationen till flera språk 

skylta upp bussar och hållplatser med vägvisare till närbelägna sevärdheter.  

Om intresset ökar kan turistlinje 13 få turistguide ombord på vissa turer.  



 Därmed föreslår jag:  

 

att en turistlinje med linje 13 prövas sommaren 2019 

 

 

Vid pennan Bengt Walla i Sturefors  

 
 

Kretsstyrelsen svar på motionen 
Att Linköping arbetar för att besökande ska trivas och enkelt hittar det de vill se och uppleva 

är viktigt. Kretsstyrelsen sympatiserar därför med motionens intentioner. Det går dock inte att 

bifalla en motion som så i detalj beskriver hur detta ska göras, dessutom utan att beskriva hur 

arbetet med att underlätta för besökande att tillgängliggöra besöksmålen ser ut idag. Det är 

också en näringslivsfråga. 

 

Kretsstyrelsen yrkar därför på att motionen avslås. 



Till Centerpartiets kretsstämma, distriktsstämma och riksstämma 2019  
 

Integrationsbyggande med vertikal 

hyressättning  
 

Januariöverenskommelsens punkt 44 om fri hyressättning är redan en 

konfliktpunkt. Samtidigt vill vi möta ett behov av billiga bostäder, 

integrerade i samma kvarter. Det går bra att bygga bara dyra bostäder, 

men svårt att bygga bara billiga bostäder.  

 

En centerkompromiss kan bli vertikal hyressättning i nybyggnation. 

(och kanske äldre hus?) Släpp hyran fri i den övre tredjedelen i utbyte 

mot billiga bostäder i den nedre tredjedelen och behåll traditionell 

hyresreglering i den mellersta tredjedelen. Då har ingen part fått allt, 

men alla har fått något med lyxlägenheter, standardlägenheter, riktigt 

billiga lägenheter och verksamhetslokaler i samma hus. Studenten och 

direktören åker i samma hiss.  

 

Husets översta våningar blir dyra lyxlägenheter med bästa utsikten 

som genererar ett överkott till billiga bostäder på de nedre våningarna 

i samma hus. Högst 1 000 kr/m2/år. BoTrygg kallar modellen 

internfinansiering i Nedre Vasastaden med Vasatornet. 

Mellanvåningarna får basstandard med hyresreglering och alla barn 

går i samma skola. Gatuplanet reserveras för verksamhetslokaler mot 

gatan och parkering i mitten med en upphöjd innergård på garagetaket 

och växthus på hustaken.  

 

Modellen med dyra och billiga hyresrätter i varje hus har flera 

variabler som kan bli förhandlingsbara parterna emellan: Hur stora ska 

de tre andelarna bli? Hur hög hyra kan det bli i de dyra lägenheterna 

med helt fri hyressättning? Hur långt under 1000 kr/m2/år kan det bli i 

de billiga lägenheterna och traditionell hyresförhandling däremellan. 

Hyran i gatuplanets verksamhetslokaler beror på lokalmarknaden över 

tid, från cykelgarage till guldsmed. Därmed yrkar jag  

  

att Modellen med vertikal hyressättning prövas i Linköping.  



 

Vid pennan Bengt Walla i Sturefors  

 

 

Kretsstyrelsen svar på motionen 
Den fria hyressättning i nyproduktion som motionären nämner ovan ger utrymme för 

fastighetsägare att sätta hyror så som beskrivs i motionen – Om fastighetsägarna vill det. Fler 

billiga boenden är en viktig fråga, och kretsstyrelsen delar motionärens engagemang för detta. 

 

73-punktsöverenskommelsen innebär att initiativ tas för att börja lösa upp denna knut. 

 

Kretsstyrelsen yrkar därför på att motionen avslås, trots att vi instämmer i intentionen bakom 

densamma. 

 



Till Centerpartiets kretsstämma, distriktsstämma och riksstämma 2019  
 

€uropant 

Panten på burkar och PET-flaskor har varit densamma i decennier och tappat sin betydelse som belöning. 
Resultatet ser vi längs vägarna, över allt i naturen och i haven. 5 200 kor dör en plågsam död i Sverige 
varje år, sedan de fått i sig vassa fragment som skär sönder de fyra magarna inifrån. Därför måste vi nu 
återställa värdet av panten till 5 kr kräver LRF, dvs en halv €uro säger centerpartisten Bengt Walla i 
Sturefors:  
https://corren.se/asikter/insandare/infor-en-europant-for-miljons-skull-om5486676.aspx 
 
Med €uropant menar jag ett bredare pantsystem som enkelt kan samordnas med Norge, Danmark och Finland för 
att successivt byggas söderut med målet att omfatta hela Europa. Pantsystemet har redan breddats till runda 
saftflaskor. Varför är inte alla flaskor runda och tillverkade av PET-plast, så att de går att panta och återvinna?  
 
En chockhöjning till 5 kr för alla flaskor och burkar spelar ingen roll för normalkonsumenten, som får femman 
tillbaka, men det blir fem gånger dyrare att hiva ut tomburken genom sidorutan och fem gånger bättre belöning till 
alla som plockar upp en burk. Dessutom kan det rädda livet på ett par tusen kor per år som ätit plåt och dör i 
blodförgiftning och inte ens duger till slakt.  
 
Hästar är liksom fåren mera kräsna på sitt grovfoder och ratar plåtburkar. Nu tror jag inte heller att en ko eller en 
älg äter upp en hel burk eller en PET-flaska, men när burken strimlas i en slåtterkross och lindas in i en rundbal 
som serveras våra mjölkkor någon gång i vinter, så blir den fullkomligt livsfarlig för de 5 200 kor som har otur 
varje år. Det är därför som våra bönder i bland måste tacka nej till extra hö från våra kommunala ängar och 
parker.  
 
Plastkassen med handtag är en svensk uppfinning som sprider sig bokstavligt talat runt hela klotet, med varor, 
med vinden och slutligen med golfströmmarna i haven. År 2050 beräknas haven innehålla mer plast än fisk. 
Därför vill jag lägga samma €uropant 5 kr på alla plastkassar med handtag, så att papperskassen blir det billigare 
alternativet.  
 
Handeln har sedan juni 2017 uppmanat oss att minska användningen av plastkassar genom att öka 
återanvändningen och välja pappers- eller tygkassen för våra inköp. Gröna Påsen med knytsnibbar saknar 
handtag och slipper €uropant.  
 
Påspanten blir ingen riktig pant, som du får tillbaka, utan ett minimipris på plastkassar som tillfaller butiken. Sedan 
betalar butiken mer än så till FTI AB som sköter plastinsamlingen på uppdrag av handeln. Det gäller att sluta 
kretsloppet innan våra plastkassar och flaskor får evigt liv i Sargassohavet. Min €uropant är ett litet bidrag till att 
plastbanta naturen vi fått att förvalta. Därmed föreslår jag:  

1. att Panten höjs till 5 kr på alla PET-flaskor och aluminiumburkar.  
2. att Panten breddas till flera plastflaskor och plåtkonserver.  
3. att Panten samordnas mellan alla våra grannländer.  
4. att Panten successivt införs i hela Europa genom EU-förordning.  
5. att Plastkassar med handtag får ett minimipris på 5 kr.  

Vid pennan Bengt Walla i Sturefors  

 
 

Kretsstyrelsens svar på motionen 
Ett internationellt fungerande pantsystem för burkar och flaskor är något som många resenärer 

önskat sig länge. Det är därför inte svårt att instämma i intentionerna bakom denna motion. 

https://corren.se/asikter/insandare/infor-en-europant-for-miljons-skull-om5486676.aspx


Kretsstyrelsen önskar också att dessa frågor tas med till EU-nivån. Men Centerpartiet kan 

bara driva på i dessa frågor, inte ensamma besluta om det. 

 

Sammantaget yrkar ändå kretsstyrelsen i detta fall på att motionen avslås, men att motionens 

intentioner tas tillvara av Centerpartiet på EU-nivån. 



  

Motion . . . . .   

Strandskyddsbefria Landsbygden  

 

Vi vill gärna bygga och bo nära vatten. Det är en viktig och stor andel av en 

levande landsbygd. Men på vissa platser har det blivit för mycket och för 

nära vatten. Därför måste vi hitta en bättre lokal balans mellan strandskydd 

och landsbygdsutveckling genom att strandskyddsbefria landsbygden, 

skriver Bengt Walla (C) i Sturefors.  

https://corren.se/asikter/debatt/strandskyddsbefria-landsbygden-

om5373483.aspx 

 

Lantmäteriet har uppdaterat sin mätning av Sveriges kust. Den räcker mer 

än ett varv runt jorden! Därtill har vi sötvattenstränder motsvarande nio varv 

till, sammanlagt över tio varv. Därför vill jag strandskyddsbefria 

landsbygdengenom att ta bort 90% av nuvarande strandskydd. Vi har ingen 

brist på stränder, men runt storstäderna kan det bli konkurrens om 

strandtomter som stänger allmänheten ute.  

 

När Sverige fick sin andra semestervecka 1952 ville regeringen garantera 

allmänheten fritt tillträde till kuster och ständer genom att skriva in ett 

strandskydd i miljöbalken. Strandskyddet blev i praktiken ett generellt 

byggförbud inom 100 meter från minsta bäck i hela landet, upp till 300 

meter runt Mälaren, Öland och halva Sommen, där exploateringstrycket är 

stort. Stockholm skulle ha sett helt annorlunda ut, utan komplicerade 

dispenser. Centerpartiet vill avskaffa det generella strand-skyddet på 

100 meter och samtidigt trygga allmänhetens tillgång till stränder.  

 

Jämför strandskyddet i vårt grannland Tyskland med 80 miljoner invånare: 

Där gäller 5 meter längs mindre floder för pråmdragarvägar och tio meter 

längs större floder som Elbe, bl.a. för att truckar ska få svängrum mellan 

kajkant och hamnmagasin. Det räcker även för strandbiotoper, promenader 

och cykelvägar. Det generella strandskyddet i Sverige har helt enkelt en 

nolla för mycket, både i tillkomst och tillämpning.Personligen anser jag  

att 10 meter strandskydd är en rimlig utgångspunkt, men inte mer än 

bäckens bredd, med samma möjligheter till dispenser som vi redan har. 

https://corren.se/asikter/debatt/strandskyddsbefria-landsbygden-om5373483.aspx
https://corren.se/asikter/debatt/strandskyddsbefria-landsbygden-om5373483.aspx


Skyddsvärd randskog kan behöva upp till 30 meter. Länsstyrelsen får samma 

möjlighet som i dag att utöka strandskyddet,men bara där det finns 

särskilda skäl.  

 

Ett mera angeläget strandskydd som förtjänar bättre respekt är det vertikala 

strandskyddet. Risken för vattenhöjning och översvämningar har ökat med 

den globala uppvärmningen. Här finns befogad anledning för ett 

byggförbud vid kuster och stränder med långsiktig översvämningsrisk. 

Dessutom måste vi givetvis göra allt vi kan för att minska den globala 

uppvärmningen, som inte bara hotar våra stränder, utan hela vår framtid.  
 

Vid pennan Bengt Walla i Sturefors  

 

 

Kretsstyrelsens förslag till svar på motionen. 

Vi delar intentionen med motionen och tycker att jämförelsen med Tyskland är 

intressant. Som motionären skriver så vill Centerpartiet avskaffa det generella 

strandskyddet och samtidigt trygga allmänhetens tillgång till stränder.  

Strandskydd är ingen enkel fråga och det är mycket som bör tas i beaktande 

innan en ansökan om bebyggelse kan beviljas. Vi anser att det vore olyckligt att 

sätta en ny generell utgångspunkt då det är en sådan vi vill komma bort ifrån.  

Kretsstyrelsen yrkar därför på att motionen ska avslås. 



Till Centerpartiets kretsstämma, distriktsstämma och riksstämma 2019 

Allmän gymnasieskola för alla 
ungdomar  

Gymnasiekompetens är numera en viktig förutsättning för att komma in på 
arbetsmarknaden. Tyvärr finns det ett tydligt samband mellan 
ungdomsarbetslöshet, missbruk, kriminalitet och ofullständiga 
gymnasiebetyg. De som hoppar av gymnasieskolan riskerar att rekryteras 
till en kriminell livsstil med stora samhällskostnader.  

Skolplikt upp till 18 år: Därför får vi inte släppa elever vind för våg förrän 
de avslutat gymnasieskolan och fått nödvändiga kunskaper och 
förutsättningar för ett hederligt arbete.  

Kunskapsgaranti: De som behöver mer tid för att inhämta kunskaper ska 
få möjligheten att gå om ett läsår. De skoltrötta kan behöva några års 
praktik för att hämta motivation, innan de återgår till skolan för att kunna 
avsluta gymnasieskolan med fullständiga betyg.  

Därför föreslår jag:  

ATT vi gör en samhällsekonomisk kalkyl på konsekvenserna av en 
avbruten gymnasieskola.  

ATT vi låter utreda, om den svenska skolplikten kan utökas upp till och 
med 17 års ålder.  

ATT vi överväger om gymnasieskolan bör kompletteras med 
en kunskapsgaranti.  

 
Vid pennan Bengt Walla i Sturefors  

 

Kretsstyrelsens svar på motionen 
Det är glädjande att utbildningsfrågorna hamnar i fokus i våra motioner. Kretsstyrelsen delar 

också motionärens övertygelse om betydelsen av utbildning. Avbrutna gymnasiestudier är 

ofta kopplat till en bredare problematik med livssituationen för den enskilda individen. Att 

minska antalet avbrutna gymnasiestudier är därför viktigt, men också oftast en del i ett större 

arbete med att stötta den enskilda personen. 

 

Samhällsekonomiska analyser av vad de avbrutna studierna – och de bakomliggande 

orsakerna - kostar samhället och de enskilda görs redan. Kretsstyrelsen ser heller inte att det 



finns någon analys som pekar på att skolplikt skulle ha någon mätbar effekt på antalet 

personer som faller ur gymnasieskolan. 

 

Kretsstyrelsen yrkar därför på att motionen ska avslås.  



Till Centerpartiets kretsstämma, distriktsstämma och riksstämma 2019  

Centerpartiets Grundtrygghet  
står inskriven i Centerpartiets (och Miljöpartiets) partiprogram.  
 
Grundtryggheten börjar med barnbidraget, studiebidraget, bostadsbidraget, 
socialbidraget och slutar med garantipension och bostadstillägg, hela vägen 
nära existensminimum och finansieras med samma pengar med ett annat 
namn och enklare administration. Bostadsbidraget kan bli ena halvan av 
Grundtryggheten. 
 
Grundtryggheten bygger på förtroendet att disponera sitt 
existensminimum själv, så länge man sköter sig. Minsta snedsteg med 
svartjobb eller annat fiffel, så mister du förtroendet och får gå till socialen. 
Då mister du först allt du äger: bostad, bankbok med en liten buffert, bil, 
husvagn, sommarstuga, båt. Vem skulle våga ta den risken?  
 
Allt det här får du behålla när du söker bostadsbidrag, men har du mer än 
100 000 på banken, så får du varken bostadsbidrag eller Grundtrygghet. Då 
får du leva på egna besparingar, tills du har under 100 000 kr buffert på 
banken.  
 
Grundtryggheten blir då ett starkt incitament till ett hederligt 
liv. Nuvarande system drar ner de utförsäkrade i misstro och missbruk som 
kostar oss betydligt mer än en låg Grundtrygghet. Låt oss diskutera och 
formulera ett förslag till utformning av en ekonomisk grundtrygghet som 
alternativ till armod eller kriminell försörjning. Modellen skall innehålla goda 
incitament till alla typer av arbete, hela vägen upp till egen försörjning 
genom eget arbete. Arbetslinjen.  
 
Det finns många olika lösningar under olika namn i många olika länder. 
Finland har påbörjat fältförsök med sin modell.  
 
Jag föreslår Centerpartiet  

ATT utveckla en konkret modell för Centerpartiets ekonomiska 
Grundtrygghet, förslagsvis baserat på två basbelopp:  
Det ena till tak över huvudet (c:a 3 600 kr per månad) och  
Det andra till mat för dagen (c:a 121 kr per dag)  

Vid pennan Bengt Walla i Sturefors  

Kretsstyrelsens svar på motionen 



Under senare tid har allt fler uppmärksammat att ett antal sociala skyddsnät och 

garantipensionen ligger på ungefär samma nivå, och att det alltför ofta innebär ovärdiga 

livsvillkor. Bortsett från garantipensionen kräver dessa stödsystem dessutom att de berörda 

människorna tvingas vända ut och in på sina liv framför en vilt främmande handläggare, 

vilket gör det hela ännu mer ovärdigt.  

 

Ett system med någon slags ”medborgarlön”, dvs ett grundstöd till medborgare utan all 

administration och den bemötandeproblematik dagens system är behäftad med, diskuteras 

därför ofta, och har prövats i exempelvis Finland. Nivån som diskuteras för dessa stöd brukar 

anges till en bit över dagens garantipensionsnivå. 

 

Det finns dock också stora problem med att införa ett sådant system. Ett sådant är 

kostnaderna, och att ett sådant system är svårt att förena med öppenhet över gränser. Systemet 

kan också uppfattas strida mot grundläggande principer som vårt samhällskontrakt bygger på; 

att en stor gemensam välfärdssektor kräver att människor arbetar och är strävsamma. Med 

andra ord att samhällsmoralen skulle hotas av ett system av denna typ. 

 

Kretsstyrelsen ser det dock som viktigt att dessa frågor fortsatt bearbetas inom vårt parti är 

vårt förslag att motionen ska anses besvarad, mot bakgrund av att Centerpartiet redan arbetar 

med dessa frågor. 



Motion 

Till Centerpartiets kretsstämma, distriktsstämma och riksstämma 2019 

 

I vissa kommuner anses det acceptabelt att elever röker på I skolskogen samt 
brandbombar den lokala matbutiken. Dessa kommuner är tydligt olämpade att 
bedriva utbildningsverksamhet. 

 

Enligt Finsk princip, det viktigaste centrala målet I grundskolan är att alla elever ska 
gå I en bra skola. Genom att ta bort de sönderruttnade höjer man snabbt medeln. 
Både därför att de värsta försvinner, samt därför att de som är nästan lika illa därhän 
skärper sig. 

 

Storbrittanien har infört reformer som syftar till att förbjuda de värsta kommunerna 
att bedriva skolverksamhet. Detta är för att dessa kommuner ofta misskötte sig groft. 
Många “inner city”-schools har nu fixats, men reformen blev för ideologisk och 
regeringen började konvertera fungerande skolor. Detta kan vi lära oss av. 

 

Därför föreslår jag: 
 
ATT vi utreder när det är lämpligt att forcera en konvertering av en tydligt 
dysfunktionell kommunal skola till en statligt ägd friskola. 

 

ATT vi utreder I vilka situationer det är lämpligt att ta ifrån kommuner rätten att 
bedriva skolverksamhet, samt under vilka former de ska kunna återfå den rätten. 

 

ATT vi utreder vilka extra resurser, I termer av speciellt kunniga rektorer och lärare, 
som en nyligen konverterad skola behöver för att kunna komma på fötter. 

 

ATT vi verkar för att skolverket ska kunna tvångskonvertera en dysfunktionell 
kommunal skola till en statlig friskola. 

 

ATT vi verkar för att skolverket ska kunna förbjuda kommuner som tydligt missköter 
sig att bedriva kommunal skolverksamhet. 

 



ATT vi tydligt ställer oss bakom ansvarstagande kommuners rätt att bedriva 
skolverksamhet. 
 
 

--- 

Johan Byttner i Linköping 

 

Kretsstyrelsens svar på motionen 
Motionären tar upp ett viktigt och angeläget ärende; dysfunktionella skolor, eller snarare 

dåliga huvudmän för skolan. Centerpartiets uppfattning i denna fråga är att skolan fortsatt ska 

vara ett kommunalt ansvar. Skolinspektionen har redan idag verktyg och maktbefogenheter att 

stänga skolor som inte uppfyller ställda krav. 

 

Att förbättringspotential finns på många håll är en annan sak. Uppmuntran till och inspiration 

från duktiga skolledare, parat med utveckling av utbildningsförvaltningarnas sätt att arbeta. 

Fördjupade överväganden att ge större möjligheter för statliga myndigheter att gå in och ta 

över dåligt fungerande skolor riskerar bli ett steg på vägen mot en förstatligad skola. 

 

Sammantaget yrkar därför kretsstyrelsen på att motionen ska avslås. 



Motion 

Till Centerpartiets kretsstämma, distriktsstämma och riksstämma 2019 

 

Fastighetsbyggnad och renovering står för cirka 15 % av Sveriges koldioxidutsläpp. 
Det är därför viktigt att minska dessa utsläpp, vilket enklast görs med en 
koldioxidskatt. 

 

Det är samtidigt viktigt att värna om energieffektiva fastigheter, som ofta har en högre 
initial miljökostnad men betalar sig över tid. Därför bör inte skatten vara sådan att 
den behöver betalas vid byggnadens slutförande, utan snarare över tid. 

 

Därför föreslår jag: 
 
ATT Centerpartiet verkar för en koldioxidskatt på nybyggda byggnader. 

 

ATT skatten utformas så att den betalas av byggnadens ägare över 30 år. 
 
 

--- 

Johan Byttner i Linköping 
 
 

Kretsstyrelsens svar på motionen 
Centerpartiet i Linköping arbetar aktivt för mer byggande i trä, framförallt för att binda CO2 

och bidra till att minska CO2 i atmosfären under lång tid. Ett antal andra punkter om hur vi 

arbetar med att nå klimatmålen i kommunen återfinns i det samverkansprogram vi skrivit 

under tillsammans med de övriga styrande partierna i Linköping, och som återfinns på 

kommunens hemsida. 

 

Som parti är kampen mot klimatförändringarna en del av vårt miljöarbete, som i sin tur är ett 

av partiets tre fundament. (De andra två är ju landsbygden och företagandet.) 

 

Samtidigt är byggandet i sig oerhört viktigt. Politiska initiativ som hotar att lägga hämskor på 

byggandet bör undvikas. Därför finns det anledning att vara mycket försiktig med att lägga 

avgifter på byggande generellt. Avgifter enligt principen bonus malus, alltså att klimatsmart 

byggande gynnas medan klimatdåligt byggande straffas är samtidigt en spännande tanke. Det 

är dock inte den tanke som vi kan se att motionen bärs av. 

 

Därför yrkar kretsstyrelsen på att motionen avslås. 

 



Motion 

Till Centerpartiets kretsstämma, distriktsstämma och riksstämma 2019 

 

Att folk inte flyttar leder till stagnerande samhällen med vinnarorter och förlorarorter. 

 

Folks rätt att flytta leder till att dåliga orter måste skärpa sig. Böhlmark och Lindahl 
(2012) visade på ökad nivå I hela skolsystemet när friskolorna infördes och 
kommunala skolor behövde göra sitt jobb. 

 

Men skenande fastighetspriser och decenniers kö gör en flytt omöjlig för de som inte 
redan är vinnare. Det byggs inte tillräckligt, både då det är krångligt och man inte 
tjänar på det. Marken I många storstäder används dåligt då en villa I centrum inte 
kostar personen, men kostar samhället. Samhället tjänar på att man bygger högre 
och tätare centralt, så att folk kan hänga med. 

 

Därför föreslår jag: 

 

ATT vi verkar för att införa en landvärdesskatt på alla fastigheter. Skatten ska 
uppdateras varje år och vara oberoende av fastighetsvärdet. 

 

ATT vi verkar för att avskaffa försäljningsskatten av privatbostäder. 

 

ATT vi verkar för att denna reform ska vara skatteneutral eller ge något högre 
skatteintäkter. 

 

ATT vi verkar för att bygglovssystemet förenklas kraftigt, så att priserna för bostäder 
går ner och hyresköerna byggs bort. 
 
 

--- 

Johan Byttner i Linköping 

 

Kretsstyrelsens svar på motionen 
Att stimulera byggande på landsbygden är en viktig fråga. Förenklingar av bygglovssystemet 

hör till det vi motionerat om till Kommunfullmäktige i Linköping under den gångna 



mandatperioden. De övriga förslag som motionären lägger kräver omläggningar av hela 

skattesystemet, och är därmed mycket mer komplexa. Att en översyn och analys av rådande 

system med förslag om förändringar kunde vara rimligt är en sak. Men det är inte det 

motionären föreslår, utan preciserade direktiv med förslag till hur lösningarna ser ut. 

 

Kretsstyrelsen yrkar därför på att punkterna 2 och 4 bifalles, och övriga avslås. 

 



Motion 

Till Centerpartiets kretsstämma, distriktsstämma och riksstämma 2019 

 
 

 

Teknikgapet mellan ledande och eftersläntrande företag överskrider idag 30 år. En 
del företag använder sig av Direct Metal Laser Sintering (en typ av 3D-printing) och 
andra kan inte använda CAD. 

 

Detta teknikgap är särskilt tydligt mellan olika platser I landet och gör att vi skapar 
vinnarorter och förlorarorter. För att ha ett livskraftigt samhälle vill vi sprida teknik och 
teknisk kunskap mellan orterna, genom utbildning och att folk rör på sig. Denna 
motion rör utbildning. 

 

Därför föreslår jag: 

 

ATT vi utreder vilka orter som ligger efter tekniskt, samt med hur många år. 

 

ATT vi verkar för att spendera en utbildningsmiljard på att minska teknikgapet I 
företag, genom att utbilda personal I eftersläntrande regioner. 

 

ATT vi verkar för att gymnasieelever ska uppmuntras av skolor och kommuner att 
lämna hemorten för att söka högre utbildning, så att småstäder kan dra nytta av 
utbildade hemvändare. 
 
 

--- 

Johan Byttner i Linköping 

 

Kretsstyrelsens svar på motionen 
En del av marknadsekonomin är att vissa företag utvecklas, når framgång och skapar värden 

för sina ägare och samhället, medan andra företag försvinner. En annan realitet är att vissa 

bygder och delar av landet har långt fler framgångsrik företag än andra delar av landet.   

 

Att stimulera företagsamhet och företagsutveckling, och att göra det med metoder som bygger 

på ordentliga analyser av framgångsfaktorer och utan att störa marknader, är klok politik som 

skapar värden. Att stimulera regional utveckling är också klokt, av samma skäl och så länge 

inte marknadsprinciper då sätts ur spel.  

 



Analyser av hur företag och deras profiler ser ut i olika delar av Sverige finns redan, även om 

flera alltid kan göras.  

 

Trots att kretsstyrelsen alltså delar mycket av intentionerna i motionen är därför yrkandet att 

motionen ska avslås. 



Kollektivtrafik binder samman Östergötland. Det är viktigt att mindre orter servas av 
bussar så att familjer inte behöver köpa en extra bil för att få livspusslet att gå ihop. 

 

Många bussförbindelser mellan centralorter läggs dock ner, vilket drabbar de som 
bor längs rutten. Ofta motiveras detta med att en hel dubbeldeckarbuss är för stor 
och inte blir full. Det som är särskilt viktigt är bussar som servar dagspendlare. 
Samma fenomen händer I mindre utsträckning längs ytterkanterna av centralorter. 

 

Därför föreslår jag: 

 

ATT vi verkar för att öka antalet mindre orter och områden som servas av 
pendlarorter, genom att etablera fler linjer mellan centralorter och längs ytterkanterna 
av centralorter. 

 

ATT vi verkar för att Östgötatrafiken använder sig mer av mindre bussar på rutter då 
antalet passagerare inte är så stort. 
 
 

--- 

Johan Byttner i Linköping 

 

 

 

Kretsstyrelsens svar på motionen 
Region Östergötland driver sedan flera år tillbaka anropsstyrd närtrafik, som rent praktiskt 

sett löser många av de uppgifter motionären vill att kollektivtrafiken ska lösa. Indragna 

busslinjer är emellertid också ofta något annat; De indragna linjerna upplevs ofta av många 

som det yttersta tecknet på att de är bortglömda och föraktade av centralorten och dess 

politiskt förtroendevalda. 

 

Lösningen är snarast att finna i att bygder får investeringar, som gör orten till en plats dit 

människor vill flytta. Det kan vara en ny skola, en ny idrottshall, bättre vägar mm. Därför är 

vi glada över den intention som vi uppfattar finns bakom denna motion, även om vi inte kan 

ställa oss bakom de lösningar som formuleras i densamma. 

 

Kretsstyrelsen yrkar därför på att motionen ska avslås.  


