
 

 
Motioner  
Till Distriktsstämman 2020 

Centerpartiet Stockholm stad 
 
  



 

 1 

  

Innehåll 

1. Utöka den gemensamma gymnasieregionen till att omfatta vuxenutbildning och 
kulturskolan .............................................................................................................................. 2 

2. Motion om att höja utbildningspremien .......................................................................... 3 

3. Sluta med T-shirts i valrörelsen ......................................................................................... 4 

4. Stockholms stad ska ha Nordens bästa nattliv .................................................................. 5 

5. Arbetskraftinvandring på laglig väg eller på en kriminell? ................................................ 7 

6. Matsvinn i den offentliga sektorn! .................................................................................... 9 

7. Dags att lagföra de 2 parter som säljer sex ..................................................................... 10 

8. Samma regler för friskolor som kommunala skolor ........................................................ 11 

9. Säkra kontanterna för minskad sårbarhet och spårbarhet ............................................. 14 

10. Motion om hälsa och välmående .................................................................................... 16 

11. Motion om förslaget till nytt kraftvärmeverk kallat Lövstaverket .................................. 19 

12. Förkorta Uppehållstillstånds ärende för att flytta till en partner i Sverige. .................... 21 

13. Kompetenstvillingar eller kunskapskonton ..................................................................... 22 

14. Moderniserad idéutveckling inom Stockholmscentern .................................................. 23 

15. Datakörkortet 2.0 – ett kunskapslyft inom digitalisering och AI ..................................... 25 

16. En standardiserad digital infrastruktur som möjliggör lokal innovation ......................... 26 

17. Avskaffa danstillståndet .................................................................................................. 27 

18. Inför kundval inom kulturskolan ..................................................................................... 28 
 
  



 

 2 

 

1. Utöka den gemensamma gymnasieregionen till att omfatta vuxenutbildning och 
kulturskolan  

Inskickad av: CUF Storstockholm  
Distriktsstämman för CUF Storstockholm biföll motionen.  
Vilken politisk nivå berör motionen: Region och kommun 
 
 
Förklarande brödtext: 
Det gemensamma samverkansavtalet mellan Region Stockholms kommuner öppnar upp för 
fantastiska möjligheter. Skolelever får välja bland alla regionens skolor och på det sättet kunna 
påverka sin framtid utan begränsningar. Detta är ett system som fungerar väldigt bra och borde 
utökas. I dagsläget ingår varken vuxenutbildning eller kulturskola i samverkansavtalet. Vi i CUF 
Storstockholm anser att även dessa verksamheter ska öppnas upp för alla boende i region 
Stockholm. Genom en gemensam vuxenutbildning och kulturskola sporras varje kommun att 
förbättra sitt befintliga utbud samt avtal med sina aktörer då elever får välja bland flera alternativ. 
Gymnasieregionen har öppnat upp för möjligheter som inte har funnits innan 2011. Den är 
beprövad och levererar goda resultat. Det är hög tid för att vuxenutbildningen och kulturskolan att 
få samma plattform.  
 
 
Därför yrkar vi:  
 
att  Storsthlm utreder möjligheten att utöka samverkansavtalet för gymnasieregionen till 

att omfatta vuxenutbildning och kulturskolan. 
 
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
Distriktsstyrelsen tackar motionärerna för en viktig motion. Att utveckla vuxenutbildningen och 
kulturskolan är en av Centerpartiets prioriteringar i det arbetet som de två borgarråden i 
Stadshuset gör.  
 
Den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län som administreras av Storsthlm är ett 
viktigt valfrihetssystem för alla Stockholms gymnasielever. Bakom den lyckade gymnasieregionen 
finns dock ett antal bekymmer. Framför allt handlar det om att vissa kommuner går med 
ekonomiskt underskott på modellen. Den gemensamma prislistan som Storsthlm beslutar om ger 
alla skolor samma skolpeng oavsett vilken skola eleven väljer (det skiljer dock mellan 
programmen). Detta trots att det ofta kostar mer att bedriva ett samhällsvetenskapligt program i 
Stockholms innerstad, på grund av både lärarlöner men framför allt lokalhyror.  
 
Distriktsstyrelsen ställer sig positiva till motionärernas förslag, men menar att innan vi utökar 
gymnasieregionen till att omfatta vuxenutbildning och kulturskola måste gymnasieregionen 
utvärderas, så att fördelar och nackdelar med modellen kan ligga till grund för en ny modell.  
 
När det gäller kulturskolan ser distriktsstyrelsen stora möjligheter att utreda bättre samverkan 
mellan länets kommuner, framför allt när det gäller den mer avancerade nivån. Idag är 
kulturskolan i Stockholms stad väldigt efterfrågad av stadens elever och terminskurserna är i stort 
sätt alltid fulla. Det vore därför värdefullt för stadens elever att kunna söka kulturskola i fler 
kommuner.  
 
Målet måste vara att i en gemensam vux-regionen så ser vi inte en centralisering av 
vuxenutbildningar, att det bildas utbildningskluster i regionen och att vissa delar av länet 
specialiseras mot vissa delar av vuxen- och yrkesutbildningen. Distriktsstyrelsen menar att en 
gemensamma vux-region inte bara kan bidra till ökad valfrihet för de studerande, utan också till 
att vuxen- och yrkesutbildningar utvecklas och att kvaliteten ökar. Idag kan det hända att en 
utbildning inte startar på grund av för få sökande – men i en modell där hela länets studerande har 
möjlighet att söka kommer fler utbildningar att kunna starta och förhoppningsvis kan 
specialiserade utbildningskluster bildas runt om i regionen.  
 
Redan idag finns möjlighet för studerande att söka komvux-utbildningar i andra kommuner än den 
man bor i. Kostanden regleras då enligt Storsthlms ”interkommunala ersättningsmodell”, dock har 
en kommun möjlighet att neka en studerande från att läsa i en annan kommun i det fall 
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kommunen inte vill betala en plats i en annan kommun. Detta måste vi självklart sätta stopp för. 
Det ska finnas valfrihet för de studerande – att komma överens om hur vi reglerar kostnader får 
politiken gör upp om! 
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

 
Att bifalla motionen 
 

2. Motion om att höja utbildningspremien  
Inskickad av: Johan Krogh (Centerpartiet Stockholms län), Alfred Askeljung (Centerpartiet 
Stockholms Stad), Hans Peters Centerpartiet (Stockholms län), Max Törnqvist (Centerpartiet 
Göteborgs Stad) och Naod Habtemichael (Centerpartiet Göteborgs Stad). 
Vilken politisk nivå berör motionen: Rikspolitik 
 
Förklarande brödtext: 
Sverige har idag ett av världens högsta skattetryck. Särskilt marginalskatterna på inkomster är, 
internationellt sett, både hög i procent och drabbar en stor andel av de förvärvsarbetande.  
 
Bedömare som WEF, OECD och Globaliseringsrådet har uttryckt oro för att höga marginalskatter 
kan hämma både tillväxt och ekonomisk anpassning till förändringar i omvärlden. Trots nyligen 
genomförda skattesänkningar, och de positiva skattereformer som aviserats i Januariavtalet, så är 
och kommer inkomstskatterna att vara nästan unikt höga inom OECD.  
 
Vårt progressiva skattesystem hämmar inte bara tillväxt utan tjänar också till att straffbeskatta 
människor som utbildar och specialiserar sig i sina yrkesval. Att avskaffa den statliga 
inkomstskatten skulle inte bara göra skattesystemet mer rättvist utan också utgöra ett stort 
incitament till att utbilda sig och skaffa sig specialistkompetens, något som skulle vara till stort 
gagn för individen, Sveriges konkurrenskraft och välfärdens framtida finansiering. Därtill skulle det 
vara till gagn för rekrytering av utländsk expertkompetens.  
 
Beräkningar i bland annat skriften Ekonomisk debatt visar att ett avskaffande av den statliga 
inkomstskatten och ett återställande av avtrappningen av jobbskatteavdraget skulle ha en 
självfinansieringsgrad på 130 procent. Det innebär att att en helt avskaffad statlig inkomstskatt 
och ett återställt jobbskatteavdrag skulle ge ökade skatteintäkter till staten på cirka 10 miljarder 
kronor.  
 
Därför yrkar vi:  

att  på sikt avskaffa den statliga inkomstskatten  

 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
Distriktsstyrelsen delar fullt och fast motionärens uppfattning att de svenska marginalskatterna bör 
sänkas. Även efter avskaffandet av värnskatten genom Januariavtalet är svenska marginalskatter 
bland världens högsta. Marginalskatterna hämmar tillväxten, minskar incitamenten till utbildning 
och förkovran och sänkningar av dessa marginalskatter är i viss mån självfinansierande. Dessutom 
måste gapet mellan skatt på inkomst och kapital minska för att förenkla den svenska 
beskattningen av växande företag. 
  
Detta bör vara några av de bärande delarna av en kommande stor skattereform. Här bör och 
kommer Centerpartiet vara den ledande kraften i Sverige för att sänka marginalskatterna såsom 
partiet varit för de historiskt stora skattesänkningar på arbete som genomförts under 
Alliansregeringen och under Januariavtalet. 
  
Den statliga inkomstskatten uppgår dock till nästan 60 miljarder kronor ett normalår och är en 
betydande inkomstkälla, detta bortsett från följdeffekter som leder till ytterligare skattebortfall i ett 
första skede. Det är inte troligt att självfinansieringsgraden vid ett fullt avskaffande blir till 
närmelsevis så hög som motionären förutspår med hänvisning till ett inlägg i tidskriften Ekonomisk 
Debatt. 
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En annan viktig prioritering för skattepolitiken är att sänka de höga skattekilarna för att komma in 
på svensk arbetsmarknad. Detta kommer vara avgörande så länge som svensk arbetsmarknad 
förblir allvarligt tudelad och integrationen behöver förbättras. Marginalskatterna kan ändå 
samtidigt sänkas kraftigt, men sammantaget kommer någon form av progressivitet i 
skattesystemet behöva bestå för lång tid framöver för att inte skattesatserna på de med lägst 
inkomster och arbetsgivaravgifterna ska vara för höga. 
  
Därför bör marginalskatterna sänkas kraftigt liksom det samlade skattetrycket, men en viss 
progressivitet kvarstå, om än med en mycket mindre brant skala. 
 
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

att  avslå motionen 
 
att marginalskatterna och brytpunkten för inkomstskatt ska fortsätta sänkas, att gapet 

mellan skatt på inkomst och kapital bör minskas och en stor skattereform 
genomföras för att förenkla skattesystemet och minska det samlade skattetrycket 

 
 
Reservation från Karin Ernlund och Gabriel Bergin: 
Som motionärerna mycket riktigt påpekar har Sverige en av världens högsta marginalskatter och 
en av de lägre brytpunkterna för statlig inkomstskatt. Detta begränsar utbildningspremien och mer 
generellt premien för risktagande i arbetslivet. Den statliga inkomstskatten är relativt liten i 
förhållande till statens skatteintäkter på arbete och uppgår bara till drygt hälften av den totala 
effekten av de jobbskatteavdrag som infördes av alliansregeringen (2016 års budget). Enligt en 
rapport från fackförbundet Saco “[skulle] den svenska inkomstfördelningen fortfarande höra till de 
jämnaste i världen även om så hela den statliga skatten avskaffades.” Därmed får den statliga 
inkomstskattens huvudsyfte anses vara fördelningspolitisk signalpolitik. 
 
Reservanterna menar därför att denna typ av symbolpolitik knappast uppnår sitt syfte och, som 
motionärerna är inne på, dessutom troligtvis är skadlig för den svenska ekonomins dynamik.  
 
Ett avskaffande av den statliga inkomstskatten bör ske i samband med en bredare och djupare 
översyn av skattesystemet i sin helhet. I sitt svar på ett liknande förslag inför partistämman 2019 
ansåg partistyrelsen att alla förändringar av enskilda skatter måste ses till en helhet som tar 
hänsyn till samlade effekter på intäkter och utgifter. En större skattereform är ju i vardande enligt 
Januariavtalet och inriktningen för det är ett sänkt skattetryck. Vi tycker att partiledningen är 
något timid i detta läge och vi anser att det mycket väl går att ge uttryck för en viljeriktning i 
denna fråga. Att avskaffa den statliga inkomskatten på sikt när så är möjligt bör gå att finansiera 
och genomföra relativt enkelt och vi bör ta ställning för att det är prioriterat både nu och framgent. 
Därför reserverar vi oss till förmån för bifall till motionen. 
 

3. Sluta med T-shirts i valrörelsen  
Inskickad av: Cecilia Önfelt  
Vilken politisk nivå berör motionen: Flera  
 
Förklarande brödtext 
Vi har lärt oss att textiltillverkning är en av de stora miljöbovarna, särskilt bomull. Det går åt 
massor av vatten och kemikalier vid tillverkningen. De T-shirts som de politiska partierna trycker 
och delar ut i valrörelsen används väldigt lite, eftersom ingen vill gå omkring med icke-aktuella 
politiska slogans på rygg eller bröst när valet är över. Det finns inget bra sätt att återanvända 
grundmaterialet.  
 
Centerpartiet skulle kunna gå i spetsen för att minska slöseriet med politiska bomullströjor i 
valrörelser. Vi skulle kunna visa att vi är beredda att syna våra egna vanor (ovanor?) och avstå 
från tröjor som trycks upp endast för en kort tids användande. Vi kan säkert hitta andra sätt att få 
ut vårt budskap. Dessutom skulle vi får få positiv uppmärksamhet när vi genomför beslutet.  
 
Därför yrkar jag 
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att  Centerpartiet lokalt, regionalt och på riksplanet avstår från att rycka upp 
bomullströjor till nästa valrörelse  

 
att  motionen tas upp på centerns kommande riksstämma inför kommande val.  
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
Motionärerna pekar på att textiltillverkning är en av vår tids allra största miljöbovar. Flera studier 
har senaste åren visat hur textilier under livscykeln ofta har större påverkan än annat som ofta 
lyfts fram i debatten. 
 
Det pågår ett antal hoppfulla försök till att återvinna textilfibrer, bland annat hos Sysav i Skåne 
som bygger en större anläggning, men ingen teknik är ännu helt färdig för storskalig produktion 
som kan ta emot lejonparten av textilierna för återvinning. 
 
I valrörelser fyller kampanjkläder och annat som tas fram som produkter flera funktioner. Dels är 
de en bildlig påminnelse i sig när vi har kläderna på oss, sätter upp affischer eller delar ut material. 
Det gör det också tydligt vem som väljarna kan fråga för att bilda sig en uppfattning om vad 
Centerpartiet och våra kollegor från andra partier tycker i olika frågor. Det är också ett sätt för oss 
själva när vi kampanjar att se var våra företrädare är vilket kan vara viktigt av säkerhetsskäl, 
vilket också hjälper exempelvis ordningsvakter eller polis som bevakar någon av våra 
sammankomster. 
 
Det är därför svårt att helt avstå från kampanjkläder, men det finns ändå skäl att se över om 
påverkan orsakade av dem kan minimeras betydligt. Exempelvis kan det handla om att göra andra 
materialval, lokalt tydligare samla in och återanvända t-shirts under längre tid än bara valrörelsen, 
samt gemensamt försöka se till att materialet i större grad än i dag kan återanvändas på annat 
sätt. I möjligaste mån ska även material återanvändas i flera valrörelser. 
 
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

att  instämma i motionens intentioner  
 
att  Centerpartiet lokalt, regionalt och på riksplanet för kommande valrörelser väljer 

textila material med lägst möjliga klimatpåverkan 
 
att  Centerpartiet i Stockholms stad och län ordnar ett system för insamling och återbruk 

av kampanjtextilier för att minimera behovet av produktion av kampanjmaterial 
 
att  Centerpartiet på riksplanet tar initiativ för att partiets textilier kan återbrukas eller 

omhändertas på annat sätt som minskar klimatpåverkan 
 
att  motionen skickas till partistämman 
 

4. Stockholms stad ska ha Nordens bästa nattliv  
Inskickad av: Diana Van 
Vilken politisk nivå berör motionen: Rikspolitik, Kommunal politik 
 
Förklarande brödtext 
När Stockholm växer måste staden växa med kultur och ha ett nattliv värdigt en storstad. 
Stockholm ska inte bara vara en stad som man bor och arbetar i, det ska vara en stad man lever 
och har roligt i - dygnet runt. 

Ett levande nattliv med en mångfald av större, mellanstora och mindre klubbar, krogar, live- och 
musikscener ger musiker, kulturutövare och entreprenörer inom de kulturella- och kreativa 
näringarna en chans att hitta sitt uttryck och sin publik och växa innan de kan fylla de stora 
arenorna i Stockholm och internationellt. Det svenska musikundret behöver platser att växa på. 

En levande stad är också en tryggare stad. Forskning visar att ju mer människor rör sig på en plats 
kvälls- och nattetid och ju fler ögon det är på en plats, desto tryggare blir den. Kultur och 
platsaktivering är ett viktigt och effektivt förebyggande verktyg för en tryggare stad. 
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Ett levande natt- och musikliv skapar nya, innovativa och kreativa arbetstillfällen och kreativiteten 
spiller över och korsbefruktar andra viktiga näringar, inte minst inom tech, IT, besöksnäring och 
annan industri. De kulturella och kreativa näringarna, som nattlivet och livescenerna är en del av, 
utgör en basindustri i Stockholm, dit var femte företag i regionen hör. 

En levande stad är också en attraktiv stad. Det är vad Stockholm kan erbjuda utanför kontorstid 
som avgör om folk väljer att bosätta sig och arbeta här, eller om såväl start-ups som 
internationella bolags väljer att öppna kontor här. 

När vi tillsätter nya detaljplaner vill vi att hänsyn tas till kultur och ett rikt nattliv. Vi vill även 
möjliggöra för kulturen och nattlivet att tillfälligt ta plats i områden som inte byggts färdigt än, 
samt göra det billigare att hyra så kallade ”döda ytor” eller ”wasted spaces” av staden. 

Vi behöver modernisera och förenkla Stockholm stads regel- och tillståndssystem – samtidigt som 
vi skapar en tryggare stad och ett nattliv fritt från diskriminering och trakasserier. Danstillståndet 
och kökskravet är förlegat. Staden och polisen har andra verktyg att ta till mot oseriösa aktörer, till 
exempel krav om brandskydd, ljudnivåer, alkoholservering och ordningsvakter. 

Vårt mål är att Stockholm ska ha Nordens bästa nattliv och bli en av de bästa, mest 
serviceinriktade och roligaste städerna i Europa - även på natten 

 
Därför yrkar jag 
 
att  det ska pilotutredas en dygnetrunt-öppet för nattklubbar som sköter sig i utvalda 

områden. Nattklubbarna väljs ut genom högt ställda krav.  
 
att  verka för att acceptansen för buller och bullernivåer från nattlivet och 

kulturverksamheter höjs och verka nationellt för en förändring i Miljöbalken och en 
mjukare tolkning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus  

 
att  förenkla för nya aktörer att driva nattliga kulturella evenemang och klubbar utan för 

stora ekonomiska krav  
 
att  möjliggöra för billiga och tillfälliga kontrakt för kulturevenemang, festivaler, fester 

och klubbar på ännu icke färdigbyggda tomter, t.ex. industriområden som ska bli 
bostadsområden. 

 
att  införa generösare och enklare regler för alkoholtillstånd. 
 
att  se över möjligheten att förenkla kökskravet och ta bort kravet på lagad mat. 
 
att  se en ökad kollektivtrafik mellan klockan 22-05 på berörda områden. 
 
att  ta fram en stadsövergripande gemensam vision om en tryggare natt  
 
att  utreda möjligheten att kunna skydda väletablerade livescener och ge dem samma 

status som andra kulturscener, t.ex. opera och konserthus (Berlinmodellen)  
  
att  motionen skickas vidare till Centerpartiets partistämma 2021  
 
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
Distriktsstyrelsen instämmer i det motionären skriver om att Stockholm ska vara en attraktiv, 
levande, trygg och kreativ storstad, och distriktsstyrelsen förstår att en mångfald av musikscener 
och ett levande nattliv i hög grad bidrar till det. Utöver att stärka kulturen, kreativiteten, 
attraktionskraften och tryggheten, är frågan också en viktig näringspolitisk fråga. Stockholm 
behöver bli en närings- och småföretagarvänligare stad, vilket förutsätter lättare regler och mindre 
byråkrati också för företag och kulturaktörer inom de kulturella och kreativa näringarna, dit var 
femte företag i Stockholmsregionen hör, och så även aktörer inom livescener, nattliv, krog- och 
restaurangbranschen. 
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Stockholms stad arbetar aktivt med frågan, särskilt till följd av flertalet tydliga och 
förvaltningsövergripande budgetuppdrag i budget 2020. Kulturförvaltningen arbetar med ett 
stadsövergripande kulturstrategiskt program som särskilt pekar ut frågan som strategiskt viktig för 
Stockholm. Det arbetet har dock bara börjat, och inkluderar inte frågor som till exempel kökskrav, 
danstillstånd, alkoholserveringsregler och öppettider, utan handlar mer om stadens lotsfunktioner 
och myndighetsutövning.  

Frågan är såväl kommunal som regional och nationell och distriktsstyrelsen välkomnar stöd i 
frågan.  

Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

att  bifalla motionen 

att  motionen skickas till partistämman 

5. Arbetskraftinvandring på laglig väg eller på en kriminell?  
Inskickad av: Nada Quttaineh-Alami  
Vilken politisk nivå berör motionen: Rikspolitik 
 
Förklarande brödtext 
Sverige behöver en viss typ av arbetskraftsinvandring. Olika yrkesmän och kvinnor, också 
akademiker behövs för att arbetsmarknadens hjul ska snurra åt rätt håll.  
 
Men det finns strikta regler och lagar som styr denna form av invandring. Personer som fått 
arbetstillstånd och som flyttat till Sverige på laglig väg och som det facto behövs för att fylla ett 
gap i den svenska arbetsmarknaden fyller tämligen en viktig funktion.  
 
Vissa företag är i stort behov av arbetskraftinvandring. Dessa går tillväga på lagligt vis. De ansöker 
om arbetsvisum till den personen de ämnar anställa, de lägger fram behovs orsaken för den 
sökande, de fyller i migrationsverkets ansökningshandlingar, och det hela går tillväga på rättsätt.  
 
Och så finns det kriminellagäng som tar in arbetare på olaglig väg och systematiskt utnyttjar 
reglerna för arbetskraftsinvandring. Alltså en organiserad brottslighet som tjänar pengar på att 
sälja arbetstillstånd. På olika sätt lurar de här kriminella gängen myndigheterna till att utfärda 
arbetstillstånd på falska grunder. Dessa kriminellagäng tar också mycket betalt och ibland upp till 
ett par hundratusen kronor per tillstånd och person. Arbetarna lockas att åka till Sverige med feta 
löften om ett och annat som sedan visar sig vara en bluff. Om inte arbetarna betalar de kriminella 
råkar de riktigt illa ut, och ibland hotas de till livet!  

Försäljning av arbetstillstånd är ofta bara det första steget i brottsupplägget. I nästa del tar de 
kriminella kontroll över arbetarnas bankkonton och e-legitimationer för att sedan kunna utföra 
bedrägerier och bidragsbrott.  

Dessa arbetare alltså hamnar i klorna på de kriminella företagens nät och som sedan har svårt att 
ta sig ur.  
 
De arbetar upp till 16-18 timmar per dygn och får bo i olämpliga lokaler. Många av de här 
arbetarna vittnar om otäcka upplevelser och det händer ofta att de inte får någon lön, och om de 
får lön är det ytterst dåligt betalt som kan handla om 20 kronor i timmen!  
 
Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket m flera myndigheter lämnade 
en rapport angående denna problematik hösten 2019  
 
Centerpartiet av tradition värnar om den lilla människan och dess rättigheter. Icke att förglömma 
att dessa människor som hamnat i klorna på de kriminella behöver skydd och stöd. Centerpartiet 
arbetar för att gynna arbetskraftinvandringen därav en önskan om att centerpartiets politiker ska 
verka för att de kriminella organisationerna ska på olika sätt stoppas och straffas. Lagar ska stiftas 
för att stoppa denna form av brottslighet!  
 
 
Därför yrkar jag 
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att  motionen antas i sin helhet 
 
att  Centerpartiets riksdagsledamöter gör sitt yttersta för att stoppa denna form av 

kriminalitet. 
 
att  Centerpartiets riksdagsledamöter verkar för att påverka regeringen att stifta 

lämpliga lagar som förbjuder denna form av aktivitet. 
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
Distriktsstyrelsen delar till fullo motionärens oro för att kriminella gäng och organiserad brottslighet 
utnyttjar människor som arbetar illegalt. Den finns många tecken på att alltfler personer arbetar 
illegalt på den svenska arbetsmarknaden, i en mycket utsatt position. Många av dessa utsatta 
individer dras också in i annan brottslig verksamhet.  
 
Precis som motionären ser vi samtidigt värdet av att underlätta legal arbetskraftsinvandring som 
svarar mot stora arbetskraftsbehov i svenskt näringslivets och offentlig sektor. När de legala 
vägarna att komma till Sverige och arbeta försvåras så riskerar den illegala invandringen att 
förvärras. Det är därför viktigt att värna dagens legala arbetskraftsinvandring, som bidrar till 
tillväxt och välfärd. 
 
Centerpartiet förordar en hård bekämpning organiserad brottslighet och fusk inom 
arbetskraftsområdet, med effektiv, snabb och noggrann kontroll av arbetstillstånd, och tydliga 
sanktioner mot arbetsgivare som medverkar till sådan illegal verksamhet. För att vara effektiv 
måste sådan lagstiftning vara inriktad mot uppenbart oriktiga uppgifter, mot fusk med 
arbetstillstånd och till skydd för utnyttjade arbetstagare.  
 
Tyvärr har praxis i tillämpning av lagstiftningen istället historiskt lett till ett fokus på mycket 
marginella fel i ansökningarna, ofta fel som arbetsgivaren inte varit medveten om, och som inte 
arbetstagaren inte haft möjlighet att korrigera. Det har lett till utvisning av hårt arbetande 
människor, ofta nyckelpersoner på sina arbetsplatser, för mycket små detaljer som en missad 
inbetalning av semesterersättning, s k ”kompetensutvisningar”. För att bekämpningen av fusket 
ska vara effektiv bör den istället inrikta sig på allvarliga fel och medvetet fusk och utnyttjande. 
Efter förhandlingar har Centerpartiet uppnått en sådan inriktning i den offentliga utredningen 
”Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av 
arbetskraftsinvandrare” som tillsattes i februari och ska lämna sina första delförslag februari 2021. 
Där ska utredaren bland annat: (1) kartlägga hur och i vilken utsträckning regelverket för 
arbetskraftsinvandring används för organiserat missbruk och vid behov lämna författningsförslag 
eller föreslå andra åtgärder, (2) kartlägga i vilken utsträckning deltidsarbetande 
arbetskraftsinvandrare, särskilt i arbetskraftsintensiva branscher, är utsatta för exploatering och 
vid behov lämna författningsförslag eller föreslå andra åtgärder, (3) ta ställning till om uppsåtliga 
förfaranden som möjliggör att inresa i Sverige kan ske med stöd av uppehållstillstånd som 
utfärdats på oriktiga uppgifter ska straffbeläggas och vid behov lämna författningsförslag, och (4) 
kartlägga förekomsten av handel med uppehållstillstånd för arbete och överväga om ytterligare 
åtgärder bör vidtas och vid behov lämna förslag. Samtidigt ska utredaren förstärka möjligheterna 
till legal arbetskraftsinvandring i Sverige genom förslag för att stoppa kompetensutvisningar. 
 
Därför menar distriktsstyrelsen att Centerpartiet redan driver den linje som motionären förespråkar 
och instämmer därför i motionärens intentioner. Det finns dock anledning att framöver fortsätta 
utveckla politiken, så att den förstärker den lagliga arbetskraftsinvandringen och än bättre 
bekämpar illegal invandring och organiserad brottslighet inom detta område. 
 

Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

 
att  instämma i motionens intentioner 
 
att  motionen skickas till partistämman  
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6. Matsvinn i den offentliga sektorn!  
Inskickad av: Nada Quttaineh-Alami  
Vilken politisk nivå berör motionen: Rikspolitik, Regional politik, kommunal politik 
 
Förklarande brödtext 
Våren 2017 lämnade motionären en motion angående det gigantiska mat slöseriet som sker i den 
offentliga sektorn.  
 
Motionen antogs och skickades till partistämman i Malmö. Hitintills har inte mycket skett, och den 
enorma svinnet fortsätter med oförminskad styrka.  
 
Mer än 60 ton mat och livsmedel kastas dagligen direkt i soptunnorna!  
 
17/1 2020 och "I en kartläggning från Livsmedelsverket har matsvinnet inom kommunala skolor 
och förskolor samt äldreomsorgen lagts under lupp. Och det är stora mängder mat som slängs 
dagligen – över 60 ton, enligt Livsmedelsverkets"  
 
Alltså sker det fotfarande ett gigantiskt slöseri av livsmedelsprodukter i den offentliga sektorn, 
dagis, skolor, sjukhus mm slänger mat för hundratals miljoner kronor! 
Studier visar att mer än hälften av den maten som slängs är i själva verket fullt ätbar. Andra 
studier visar att en tredjedel av den maten som inhandlas slängs direkt i soptunnorna.  
Är det klokt att hantera föda på detta sätt? 
 
Och Även om matresterna (också den färska maten) görs till biogas är det ett måste att se över att 
minska detta gigantiska svinn. Livsmedelsproduktion har också stor negativ påverkan inte bara på 
ekonomi utan också på vår miljö. Matproduktionen står för 50% av övergödningen i hav och sjöar. 
Detta innebär också 20-25% belastning på miljön (växthuseffekten mm).  
 
De statliga, kommunala och landstings institutionerna ska inte bidra till denna inverkan på den 
gemensamma ekonomin och på vår miljö. 
Och Maten som slängs i Sverige ger ett totalt utsläpp av 1 900 000 ton koldioxid årligen. Inte att 
förglömma att jordens jordbruk behöver 70% av allt färsk vatten för att näras.  
 
Livsmedel som inhandlas till skolor sjukhus och övriga statliga, kommunala och landsting 
institutioner kostar skattebetalarna oerhörda summor. Det är hög tid för politiken att ha insyn i hur 
man hanterar skatte medeln som slängs direkt i soptunnorna..  
 
Därför yrkar jag 
 
att  Centerpartiets riksdags landsting och kommun grupperna verkar och påverka med 

de tillgängliga medel att statliga, kommunala och landsings institutioner upphör med 
denna form av svinn. 

 
att  motionen antas i sin helhet. 
 
att  åtgärder vidtagas för att minska denna form av slöseri på de gemensamma 

skattemedeln och på miljön. 
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
Motionären påpekar mycket riktigt att tidigare motion (§57 / 2017) behandlades i Stockholm och 
skickades vidare till partistämman 2017. Samma fråga har tagits upp på partistämman 2019 och 
begränsning av matsvinn står nu med i ”Program antaget av Centerpartiets partistämma 2019” 
enligt följande: 
 
”Målen för matinsamling och energiåtervinning av biologiskt avfall skärps och fler vägar att minska 
matsvinnet bör prövas, exempelvis genom en avgift på matavfall som slängs från större 
näringsverksamheter. Möjligheten att ta till vara överblivna livsmedel inom kommunala/regionala 
verksamheter bör också prövas. Livsmedel ska också omfattas av en obligatorisk klimatmärkning 
som på ett enkelt sätt visar produktens klimatavtryck. ” 
 
Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har tagit fram ett handlingsprogram med 
ett 40-tal punkter för hur man ska reducera matavfall. Det handlar om allt från märkning till 
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förpackningar och förvaring. Därtill finns det ett antal privata aktörer som har tagit fram olika 
möjliga lösningar. 
 
Såväl i Stockholm stad som i region Stockholm har Centerpartiet under många år drivit den här 
frågan och båda organisationerna jobbar idag strategiskt med den här frågan. 
 
Med andra ord pågår det ett arbete och Centerpartiet är i högsta grad med och driver på arbetet 
politiskt. 
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

 
att              instämma i motionens intentioner 
 
att  motionen skickas till partistämman  
 
 

7. Dags att lagföra de 2 parter som säljer sex 
Inskickad av: Nada Quttaineh-Alami  
Vilken politisk nivå berör motionen: Rikspolitik  
 
Förklarande brödtext 
Denna motion kommer med säkerhet att röra upp mångas känslor, men jag ser det som 
nödvändigt att beskriva varför jag vill lämna motionen för behandling!  
 
Det pågår en hel del sexhandel i landet Sverige där kvinnor erbjuder sina sexuella tjänster mot 
betalning.  
 
Tidigare stod de prostituerade kvinnorna på vissa gator och i mörka gränder där de klev in i 
okända mäns bilar för att sälja sex. En del av de här kvinnorna råkade riktigt illa ut och några av 
de blev till och med mördade. När den prostituerade kvinnan klev in i an mans bil visste hon inte 
vem denna personen var, därav skedde det hela inkognito och i det dolda.  
 
Men tiderna har nu kommit att förändras, och med Intranätets intåg har prostitutions mönster 
bevisligen ändrat karaktär. Unga kvinnor som prostituerar sig har privata porrsajter där de lägger 
ut bilder på sig själva, de filmar sig och poserar både med mini kläder och också nakna, allt detta 
för att locka männen till att köpa sex, därmed tjänar de pengar på sina kroppar. Dessa kvinnor 
ställer nu krav på männen om hur det hela ska gå tillväga. De chattar snackar har dialog med 
motparten mm ...  
 
Prostituerade kvinnor säljer nu sex till män via sina mobiler och datorer, tar emot sina kunder i 
sina privata hem, ibland också genom att hyra rum på hotell eller genom att hyra lägenheter i 
andra hand för att där idka sex handel.  
 
Svensk Polis efter uppgifter av grannar och andra iaktagare spanar på de hemmen och lokaler där 
sex säljs och köps. Detta är givitvis väldigt viktigt för att där på plats ingripa lagföra och anmäla 
sexköpande män som bryter mot lagen!  
 
Men räcker det?  
 
I Landet Sverige är det enbart männen som straffas vid köp av sex, men kvinnorna då? Är det inte 
nu dags att svensk lag ändras och att också omfattar kvinnor som säljer sex?  
 
Är det inte dags nu att instifta nya lagar som kriminalisera kvinnor som säljer sex?  
 
Handel av vad som helst bygger på två parter, en som säljer och en som köper!  
 
Det förekommer också att kvinnor tvingas sälja sex av andra orsaker som att de behöver pengar 
för att underhålla sitt drogmissbruk. Dessa kvinnor mår dåligt psykiskt av att göra det. 
Människohandel främjas också av att tillåta kvinnor att sälja sex. Kvinnor från andra länder luras 
hit och sedan hotar hallickarna dem med att om de inte säljer sin kropp så kommer deras familjer i 
hemlandet att råka illa ut.  
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Jag ser ingen logik i att det är tillåtet att sälja sexuella tjänster och att inte köpa. Om det är några 
som säljer sex kommer det alltid finnas köpare. Alltså att det borde vara förbjudet att sälja sex.  
 
Eftersom att omständigheterna för sexhandel har nu vänts upp och ner med den moderna tekniken 
så borde lagarna också hänga med, vändas och vrids, ändras och anpassas till de förhållandena 
som det facto existerar!  
 
I den här moderna internet världen ser vi att de kvinnor som säljer sex är aktiva i den här 
relationen köpa/sälja i betydande form. Därför ska det anses av vikt att ta i beaktande, att i denna 
form av relation är de här 2 personer som ska ta sitt ansvar om det som händer mellan de och ta 
ansvar för denna typ av handel!  
 
För tiderna nu är inte som förr!  
 
Därför yrkar jag 
 
att  riksdagsledamöterna verkar för att lagstiftaren ska ändra på den nuvarande lagen 

om sexköp och att den ska även omfatta kvinnorna som säljer sex 
 
att  motionen antas i sin helhet  
 
att  Centerpartiets riksdags grupp verkar och påverka med de tillgängliga medel att 

denna typ av sex handel kriminaliseras lika för alla  
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
I Sverige är det enligt nuvarande lag enbart ett lagbrott att köpa sex, inte att sälja. Motionären 
föreslår i motionen att detta förändras så att både handlingen att sälja och köpa sex ska 
kriminaliseras. Det är bra att det är olagligt att köpa sex. Centerpartiet står bakom den svenska 
sexköpslagen. Att utnyttja en annan människa sexuellt ska alltid vara brottsligt.  
 
Motionären hävdar i sin argumentation att då prostitutionen idag till stor del flyttat från gatorna 
och mer till internet är den som säljer sex inte lika utsatt som tidigare, samt att den som säljer sex 
bidrar till att sexköp fortsatt kan förekomma. Det som motionen inte beaktar är vad som många 
gånger ligger bakom att någon hamnar i prostitution. Tidigare utsatthet för våld eller sexuella 
övergrepp, fattigdom, beroendeproblematik eller människohandel är i majoriteten av alla fall en 
stark bidragande faktor till att någon hamnar i prostitution. Ytterst få människor väljer prostitution 
som sitt första val.  
 
Det är viktigt att förstå att prostitution och människohandel ofrånkomligt hänger samman. Av de 
personer som i dag befinner sig i prostitution i Sverige är tre av fyra enligt polisen kvinnor och 
flickor från fattiga länder.  
 
Att kriminalisera även den som säljer sex skulle högst troligen innebära att många av dem som 
idag befinner sig i en otroligt utsatt situation inte skulle få hjälp, stöd eller vård att ta sig ur 
prostitution då risken att åtalas ständigt är överhängande. Ett kriminaliserande av den som säljer 
sex skulle där med leda till att öka utsattheten samt troligen stärka köparens maktposition.   
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

att avslå motionen  

att  motionen skickas till partistämman  
 

8. Samma regler för friskolor som kommunala skolor  
Inskickad av: Fredrik Adolfsson, Ashna Ibrahim, Svante Linusson, Susanne Wicklund  
Vilken politisk nivå berör motionen: Rikspolitik  
 
Förklarande brödtext 
Barnkonventionen blev svensk lag från och med den 1 januari 2020. Enligt barnkonventionen 
artikel 14 ska Sverige respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. En 
viktig del i barnkonventionen är barns frihet och möjlighet att forma sig egna åsikter och egen 
livsfilosofi. Undervisningen i den obligatoriska grundskolan ska enligt lagen vara neutral och inte 
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innehålla religiös predikan. Staten ska inte blanda sig i religionsutövning. Det är till exempel viktigt 
att religionsämnet undervisar omreligion och inte i religion. 
 
Enligt skollagen (1kap. 7§) ska undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och 
fristående fritidshem precis som vid skolor, förskolor och fritidshem med offentlig huvudman vara 
icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt får vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 
fritidshem ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. 
Det innebär att friskolor har ett undantag som gör att de får ha bönestunder och andra religiösa 
aktiviteter utanför lektionstid, t.ex. på fritids. Det gäller alla friskolor oavsett om de själva kallar 
sig för konfessionella eller inte. 
 
Enligt lagen måste alltså deltagandet vid de konfessionella inslagen vara frivilligt, men barn vittnar 
om att det i praktiken inte alltid är så. Barnen står dessutom ofta i en sådan beroendeställning till 
lärarna på skolan att de underkastar sig de olika aktiviteter som föreslås. Att det kan vara samma 
lärare som leder den faktabaserade undervisningen, bland annat om religion och biologi, som på 
rasten leder bönen om den ende gudens sanningar och de heliga regler man måste följa är 
problematiskt och bidrar till att barnen har svårt att ifrågasätta det som förs fram. 
 
Föräldrar ska självfallet ha rätt att utbilda sina barn i den religion de väljer, men det är inte 
lämpligt att detta genomförs i anslutning till den obligatoriska grundskolan. Barns religionsfrihet 
måste tas på allvar. Barn måste få en möjlighet att möta och själva värdera en annan syn på 
världen än den deras föräldrar har. Barn har rätt att inte utsättas för ensidig religiös påverkan i 
skolan. Många barn från slutna religiösa sekter har vittnat om att kontakten med det omgivande 
samhället via skolan var en fristad som räddade dem. Det är vårt ansvar som politiker att verka för 
att alla barn får möjligheter att själva välja väg i livet.  
 
Därför yrkar vi 
 
att  Centerpartiet ska verka för att ta bort undantaget där fristående skolor, förskolor 

och fritidshem får ha konfessionell utbildning utanför lektionstid.  
 
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
Att barnkonventionen blir svensk lag från i år kommer påverka svensk lagstiftning under lång tid 
framöver när konsekvenserna av beslutet stegvis blir tydliga. Det finns mycket att vinna på att vi 
som nation har ett barnperspektiv som ett av de viktiga perspektiven i alla delar av 
lagstiftningsprocessen, myndighetsutövningen och granskningen av det offentligas agerande 
gentemot medborgarna. 
 
Religionsfriheten är en fundamental rättighet som är del av Sveriges grundlagar. Dessutom är den 
återbekräftad i många internationella konventioner som Sverige har undertecknat och ratificerat. 
Den ger rätten både för individer och familjer att leva i enlighet med sin religiösa tro så länge som 
den inte kränker andra fundamentala rättigheter. 
 
När vi kombinerar samhälleliga mål som exempelvis rätten till utbildning, i Sverige också kopplat 
till skolplikt, och religionsfrihet uppstår ofta målkonflikter som kräver avvägningar. Över tid 
kommer justeringar av naturliga skäl behöva ske för att nå en bättre balans eller för att samhällets 
värderingar förskjuts över tid, i Sverige under de senaste decennierna oftast mot högre grad av 
individuell frihet. 
 
En av dessa målkonflikter manifesteras i att en mindre grupp skolor i Sverige sedan 
friskolereformen infördes i början av 90-talet har etablerat sig för att erbjuda det många familjer 
har eftersökt i balans mellan dessa mål. Inte sällan har många av familjerna önskat väldigt tydliga 
religiösa inslag direkt i undervisningen som inte är förenliga med den värdegrund som gäller enligt 
vår svenska skollag och som skulle beröva eleverna rätten till en konfessionsfri 
religionsundervisning eller på annat sätt inte göra att skolmiljön under rådande regler om skolplikt 
kan kränka deras individuella rättigheter både till religionsfrihet och andra friheter som exempelvis 
rätten att behandlas likvärdig oavsett kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning. 
 
Några få av skolorna hade redan funnits under längre tid och i mångt och mycket levt i en 
oreglerad tillvaro, exempelvis judiska skolan i Stockholm. I och med att en reglering infördes 
ökade insynen, men samtidigt blev det också tydligt för fler att möjligheten att starta en skola på 
delvis konfessionell grund fanns. Med ökad etnisk och kulturell pluralitet i Sverige från slutet av 70-
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talet och framåt hade även trycket från en allt större grupp att få finna en balans mellan sitt mål 
att erbjuda bra skola till sina barn och få utöva sina religiösa rättigheter ökat. Regleringen får från 
början anses ha varit bristfällig men har stegvis skärpts och tydliggjorts under framförallt det 
senaste decenniet när antalet ansökningar och etableringar också har ökat. 
 
Sverige har undertecknat och ratificerat Europakonventionen där det slås fast att föräldrar har rätt 
att välja utbildning till sina barn som överensstämmer med familjens religiösa övertygelse. För att 
möta detta har Sverige försökt att hitta en reglering som inom ramen för skolplikten håller isär det 
som är undervisning i enlighet med skollagens mål och värdegrund, från utbildning i det som kan 
anses vara religiösa eller kulturella seder och föreställningar. Balansen har av naturliga skäl varit 
svår när det sker på samma plats och ibland av samma personal, och regelverket samt uttolkning 
och praxis har ändrats över tid och blivit tydligare. Däremot kan inspektioner av de skolor som inte 
klarat av balansen många gånger ha varit bristfällig. 
 
Att införa ett förbud mot skolor som i balans erbjuder konfessionella inslag för att uppfylla 
Europakonventionen kan därför vara svårt. Och flera bedömare har pekat på att Sverige 
förmodligen kommer att förlora i ett utslag vilket kan resultera i en svagare reglering eller på att 
kravet på att införa rätt till hemskolning på religiös grund kan bli resultatet. Det sistnämnda skulle 
likt exempel i andra länder innebära att de elever som har familjer som inte vill ge dem en allsidig 
undervisning skulle bli mer utsatta samtidigt som möjligheten till insyn och kontroll skulle bli 
betydligt svårare. Religiösa sekter har ofta i Sverige ställt krav på att få göra just detta. 
 
Nu har en statlig utredning lämnat sitt förslag där gränserna mellan undervisning och utbildning 
ska bli klarare. Dessutom ska ett demokratikriterium införas som ställer ökat krav på alla 
huvudmän att följa det som ger individuella rättigheter till alla elever och all personal inom skolan. 
Huvudmännen ska i enlighet med det diskvalificeras från att driva en friskola om det finns 
anledning att tro att de kommer utöva våld eller hot, diskriminera eller kränka barn eller elever. 
 
Det finns också ett förslag i Januariavtalet om att införa ett etableringsstopp för nya skolor samt 
förbud för befintliga att utöka sin verksamhet, vilket utredaren ser kan vara svårt. Utredaren pekar 
också på att balansen mot Europakonventionen fortsätter att vara en utmaning. 
 
I en jämförelse med andra länder i Norden och i Europa har de inte ett förbud mot konfessionella 
fristående skolor eller inslag och på flera platser har det inte setts som lika problematiskt. 
Exempelvis i områden med starka katolska inslag. 
 
Med risken att resultatet kan bli att hemskolning införs som princip eller att familjer på annat sätt 
undanhåller sina barn att delta i svensk skolverksamhet i enlighet med skollag och etablerad 
värdegrund är det därför en rimlig balans att i enlighet med Januariavtalet och framlagd utredning 
förbättra reglering och insyn för att på bästa sätt hitta en balans i målkonflikten som uppstår. 
 
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

 
att  avslå motionen 

 
att  Centerpartiet ställer krav på en ökad insyn och förbättrad inspektion av de skolor 

som utöver undervisning i enlighet med skollagen erbjuder konfessionella inslag i 
icke-obligatorisk kompletterande utbildning 
 

att  Centerpartiet tillser att ett eventuellt förbud mot nyetablering, utökning av 
konfessionella friskolor eller krav på att samtligas verksamhet upphör inte resulterar 
i att hemskolning införs som rättighet så att barn helt kan undantas från att delta i 
svensk skolundervisning i enlighet med skollagen 

 
att  motionen skickas till partistämman  
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9. Säkra kontanterna för minskad sårbarhet och spårbarhet  
Inskickad av: Svante Linusson 
Vilken politisk nivå berör motionen: Rikspolitik  
 
Förklarande brödtext 
Sverige går mot att bli ett alltmer kontantfritt samhälle. Det finns inget annat land i världen som 
har gått så långt i riktningen att kontanterna försvinner som Sverige. Vissa forskare tror att 
Sverige kan vara kontantfritt inom några år. Det finns många positiva saker med ett minskat 
användande av kontanter, många upplever att det förenklar deras vardag när de betalar med kort 
eller andra betalningslösningar, men vi måste tänka på nackdelarna med ett helt kontantlöst 
samhälle.  
 
För det första är ett kontantlöst samhälle väldigt såbart för it-problem. Trots att vi lever i en 
högkonjunktur i fredstid så har vi haft flera större datorhaverier varje år som tillfälligt lamslår delar 
av den elektroniska handeln. Ännu värre skulle det bli om någon aktivt vill sabotera systemen. 
Sverige är mycket känsligt för it-attacker från främmande nation eller andra grupper som vill skada 
Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vill att varje svensk har en summa 
kontanter hemma för säkerhets skull. Tror ni att svenskar, t.ex. ni som läser detta, har fem tusen i 
blandade valörer hemma?  
 
För det andra hamnar man som medborgare i en enorm beroendeställning till banker och 
kortföretag. Om det inte finns kontanter i ett samhälle har vi som medborgare ingen möjlighet att 
potentiellt ta ut våra pengar från banken och bankerna blir därmed fria att förfara hur de vill med 
t.ex. räntor och köpbegränsningar. Kortföretagen bestämmer redan idag att vissa organisationer, 
som de finner omoraliska, inte får ta emot pengar via dem. Är det rimligt? Kunder som vill sätta in 
och ta ut kontanter motarbetas och möts av kontantlösa kontor. Den lag som Riksdagen stiftade 
2019 kommer att leda till fler bankomater i glesbygden, men det kommer fortfarande vara svårt 
för småföretag att sätta in sina dagskassor. Handlarna fruktar den dagen kontanter försvinner för 
då kan bankerna sätta vilka kortavgifter de vill.  
 
För det tredje finns det stor risk för att vissa människor diskrimineras och hamnar utanför i ett 
kontantlöst samhälle. Detta är det främsta argumentet till att flera stora städer i USA; New York, 
San Francisco, Philadelphia, m.fl. , har beslutat att affärer måste ta emot kontanter.  
 
För det fjärde registreras alla inköp som görs med kontokort och faktura. Det kan synas vara en 
bra sak och argumentet brukar vara att man kan motarbeta svarta pengar. 
 
Det är problematiskt dels för att en kontrollerande partner kan inskränka sin makes/makas 
rörelseutrymme ytterligare. Dels för vad informationen kan användas till av banker och i 
förlängningen av staten. Om Sverige en gång i framtiden får en regim med totalitära tendenser blir 
det ännu svårare att arrangera demokratiskt motstånd när samtliga transaktioner kan följas av 
staten. Att övervaka alla inköp alla medborgare gör, för att komma åt de få som gör svarta 
transaktioner är ett oproportionerligt stort ingrepp på den personliga integriteten och inte särskilt 
effektivt mot den organiserade brottsligheten.  
 
Om affärer inte tar emot kontanter blir det meningslöst för oss alla att ha kontanter och då tappar 
de i värde och försvinner, de facto. För att motverka att samhället hamnar i denna situation 
behöver vi en lagstiftning om att de allra flesta affärer och restauranger ska vara skyldiga att 
acceptera kontanter. Det finns i flera andra länder (t.ex. Damarks) lagar som säger att kontanter 
alltid måste tas emot som betalning utom i vissa undantagsfall. Ingen vill tvinga dig att använda 
kontanter, men de måste gå att använda för den som vill eller behöver det.  
 
Kontanter har en central funktion i ett starkt civilförsvar, för att inkludera alla, för att underlätta för 
småföretagare, för att värna privatlivets helgd och för att göra demokratin i Sverige resilient.  
 
Därför yrkar jag 
 
att  Centerpartiet verkar för att såväl offentliga som privata aktörer och näringsidkare 

som huvudregel ska ha skyldighet att acceptera betalning med kontanter från 
privatpersoner.  
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Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
Motionärerna tar upp en av de bredast kännbara konsekvenserna av den pågående digitaliseringen 
av samhället.  Allt mer av den verksamhet som människor i Sverige möter i sin vardag är i 
praktiken kontantlös eller har till och med rent principiellt slutat ta emot kontanter som 
betalningsmedel. Om samhället inte samtidigt tar ansvar för att säkra en ny infrastruktur får detta 
stora konsekvenser för oss alla och envar. 
 
Av motionärernas argument har distriktsstyrelsen starkast sympati för säkerhets- och 
integritetsargumenten. Den alltmer centraliserade och digitala infrastrukturen, inte bara vad gäller 
betalningssystemet utan även energiförsörjning och på sikt transporter, är en uppenbar 
säkerhetsrisk. Därför är det fullkomligt avgörande att vår digitala infrastruktur omfattas av starkast 
möjliga säkerhet och är tillgänglig i hela landet. Samtidigt kan ett digitaliserat betalningssystem för 
individuella medborgare och företag vara stärkande för den vardagliga säkerheten då dessa slipper 
hantera åtråvärda kontanter och ha ständig tillgång till betalningsmedel. 
 
Det är fastställt att t.ex. vårdinrättningar redan idag ska kunna ta emot betalningar kontant. 
Eftersom det finns situationer där det av ex. integritets- eller andra skäl kan finnas anledning att 
betala med kontanter tycker distriktsstyrelsen inte att det ska ändras. 
 
Jämförelsen med USA är inte helt rättvisande eftersom strukturen på betaltjänstmarknaden ser 
väldigt annorlunda ut i Sverige. I New York, som tas upp, har ett av nio hushåll inget bankkonto 
och få har kreditkort, som i USA ofta är det som behövs för att betala utan kontanter. Den svenska 
betalningsmarknaden i handeln är i princip helt baserad på kort utan kredit direkt kopplade till ett 
konto. Enligt Konkurrensverkets rapport 2017:7 har 97% av svenska medborgare tillgång till ett 
sådant. Utmaningarna är därför inte jämförbara. 
 
Vi har sedan många år i Sverige en väl fungerande marknad för betaltjänster med olika alternativ, 
som också varit grogrund för vissa av våra globala tillväxtbolag. Swish, som är på väg att ta över 
marknaden för små betalningar och överföringar mellan privatpersoner, är ett exempel på hur 
marknaden tar eget ansvar för digitaliseringen. 
 
Det fria företagandet står också högt i kurs för oss, varför vi inte vill tvinga affärsverksamheter att 
ta emot kontanter som betalning. Inte minst med tanke på att den mycket starkt växande it-
sektorn i många fall inte har någon fysisk kundkontakt och denna typ av reform skulle slå hårdast 
mot de nyaste och minsta företagen. Men även mikroföretag inom service- och restaurangnäringen 
skulle ha svårare att starta och testa nya koncept utan möjligheten att endast behöva ta med en 
digital betaldosa.  
 
Vi håller med motionären om att om kontanter ska fortsatt vara en del av betalningssystemet och 
då är det viktigt att kontanthanteringen fungerar. Här har dock främst bankerna ett ansvar att 
säkerställa att det finns bankkontor där kontanter hanteras och att dessa finns med tillräcklig 
geografisk spridning. 
 
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman 
 
att  avslå motionen 
 
att  motionen skickas till partistämman  
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10.  Motion om hälsa och välmående  
Inskickad av: Lovisa Morén  
Vilken politisk nivå berör motionen: Flera 
 
Förklarande brödtext 
Det finns människor som begår självmord därför att de inte blir tagna på allvar och blir betrodda 
av samhället. Av exempelvis Försäkringskassan. Vill vi ha det så?  
 
Antalet självmord har i och för sig legat på samma nivå de senaste tio åren (enligt Psykiatrifonden 
och Suicide Zero) men det trots att en nollvision med tillhörande nationellt handlingsprogram 
antogs 2008. Och visionen har hittills inte haft någon effekt. Varje år tar 1500 personer sina liv. 
Det är en person var sjätte timme – eller fyra människoliv om dagen. I en debattartikel i SvD den 
3 december 2019 skriver representanter för båda nämnda organisationer om denna dystra 
verklighet. Bl a redogör de för den faktiska kostnaden. Enligt dem uppskattas kostnaden för alla 
självmord till minst 9 miljarder kronor och 40 000 levnadsår. ”90 miljoner kronor tillkommer i 
direkta kostnader kopplade till dödsfallen. Kostnaden i sorg, påverkad hälsa och livskvalitet för 
efterlevande kan inte mätas, men minst tio personer påverkas djupt av varje självmord. Utöver 
detta gör minst 15 000 personer självmordsförsök varje år, till en kostnad av flera hundra miljoner 
kronor. Uppskattningsvis har minst 150 000 personer allvarliga självmordstankar.” 
”Suicidhandlingar orsakas av stort lidande och bakom det ligger ofta psykisk ohälsa, men många 
självmord är också följden av social eller existentiell kris.” Båda organisationerna anser att det 
borde göras mer för att få ner självmordstalen och därför föreslår de att en översyn görs av den 
nationella strategin så att situationen kan se radikalt annorlunda ut om tio år. Enligt dem har 
arbetet med suicidprevention i Sverige precis som arbetet med psykisk ohälsa i stort, präglats av 
kortsiktighet. ” I januari efterlyste den då avgående samordnaren för insatser på området psykisk 
hälsa, Kerstin Evelius, en tioårig strategi med ett övergripande, gemensamt, politiskt mål i stället 
för fortsatt ”kvartalspolitik”. Nämnda organisationer har tidigare gjort jämförelser med den mycket 
framgångsrika nollvisionen för dödsfall i trafiken. ”Att färre dör på våra vägar beror inte främst på 
att det skulle vara mycket lättare att förhindra dödsfall i trafiken, utan på att mångmiljardbelopp 
har satsats långsiktigt på konkreta åtgärder, forskning, uppföljning och utvärdering. Jämförelsevis 
har försvinnande små summor pengar satsats på det suicidpreventiva arbetet i förhållande till de 1 
500 årliga självmorden. Inga konkreta mål om en minskning har heller satts upp.” Så deras förslag 
är att det nationella suicidpreventiva handlingsprogrammet uppdateras och tydliggörs med 
tidsutsatta och uppföljningsbara mål. (till skillnad från tidigare) De anser också att regioner och 
kommuner ska ta fram lokala handlingsplaner. De har ytterligare förslag men jag preciserar dem 
inte närmare här. Däremot vill jag lyfta fram att de anser att mycket kunskap och erfarenhet redan 
finns om hur antalet självmord kan minskas och att den måste användas.  
 
I 73-punktsavtalet JA som Centern och L har med regeringen finns ambitiösa målsättningar 
gällande den psykiska ohälsan. I punkt 63 med rubriken Bekämpa psykisk ohälsa anges vad som 
ska prioriteras. Bl a ska psykiatrin och elevhälsan stärkas. På den kommunala nivån behöver vi 
därför arbeta för att förverkliga dessa ambitioner. Det gäller båda att ”stärka elevhälsans 
främjande och förbyggande arbete, motverka mobbing och göra särskilda satsningar riktade mot 
riskgrupper” men också med suicidprevention. I programmet för Trygg och tillgänglig vård som 
Centern antog på den senaste Riksstämman betonas även där hur viktigt det är att arbeta med den 
psykiska ohälsan, att en större satsning behövs på elevhälsan och på det förebyggande arbetet. 
Det stadgas dessutom i C-programmet, att det bör bli tydligare i skolornas uppdrag hur hälsan 
påverkar elevernas möjligheter att lära sig. ”Rektorer är i sista ledet ansvariga för att det finns en 
lärandemiljö på skolan som gör att eleverna kan tillgodogöra sig kunskaper och nå mål.”  
 
Forskningen kring hjärnrelaterade sjukdomar såsom exempelvis inom autismspektrat, adhd och 
Parkinson har länge varit eftersatt, samtidigt som förekomsten av dessa sjukdomar ökat 
dramatiskt i samhället. I boken Skydda din hjärna beskriver neurologen och hjärnforskaren David 
Perlmutter den nya forskningen som finns om hjärnans hälsa och hur starkt förknippad den är med 
vad som pågår i mage-tarm-systemet. Han skriver också om hur denna nya forskning kan hjälpa 
mot en hel rad av neurologiska tillstånd. Det tydliga sambandet mellan det vi utsätts för från 
mycket låg ålder och vår kort- och långsiktiga hälsa behöver därför få större uppmärksamhet. 
Mycket handlar om den mat vi äter. Därför bör en översyn göras av Socialstyrelsens 
kostrekommendationer och riktlinjer tas fram som snarare främjar hjärnhälsan än motverkar den.  
 
Förra året gick Nya Zeeland i bräschen för ett bättre välmående i landet genom att införa ett nytt 
sätt att mäta utvecklingen i Nya Zeeland som inte bara handlar om ekonomisk tillväxt. Beslutet 
innebär att landets regering varje år ska presentera en ”välmående-budget” för att mäta vilken 
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effekt långsiktiga politiska beslut får på människors liv. I samband med toppmötet i Davos 
berättade premiärministern Jacinda Ardern om beslutet och varför regeringen har valt det nya 
greppet. ”I Nya Zeeland har vi ungefär 3 procents tillväxt och 3,9 procents arbetslöshet. Med 
traditionella mått mätt hade folk tittat på oss och sagt ’det går bra för er’. Men vi har en svindlande 
hög andel hemlösa och bland den högsta självmordsstatistiken bland unga i OECD-länderna. Vår 
psykiska hälsa och vårt välbefinnande är inte vad det borde vara” (citat från en artikel i Veckans 
affärer förra året)  
Jacinda Ardern menar att människor känner frustration över det politiska och ekonomiska systemet 
och upplever att man glömt bort dem. För att adressera problemen har hon tagit fram ”the living 
standards framework”, ett slags mätverktyg som politikerna måste förhålla sig till i sitt 
beslutsfattande. Verktyget mäter och jämför fyra olika indikatorer på välmående: socialt kapital, 
mänskligt kapital, naturligt kapital och finansiellt kapital. Bara genom att se till alla fyra kan man 
mäta nationens välmående som helhet menar beslutsfattarna. Varje minister som vill spendera 
pengar ska visa hur det ska främja landet på en nivå som spänner över flera generationer. 
Premiärministern poängterar att ”En del av det arbete vi gör nu kommer inte att ge resultat förrän 
om 20 år.”  
 
Eftersom situationen är liknande i Sverige med många hemlösa, höga sjukskrivningstal, många 
unga som mår dåligt och även jämförelsevis många som begår självmord borde även Sverige 
införa ett Välmående-index i likhet med Nya Zeelands och Centern bör driva detta politiskt. 
Det skulle också behövas en målbild för samhället om människors välmående och hälsa för att 
kunna vända den negativa utvecklingen. Ett överordnat mål som behöver få genomslag i alla 
politiska områden. Jag anser att det är något som Centerpartiet borde prioritera. Att göra hälsa och 
välmående till ett stort fokusområde. För utvecklingen är verkligen på väg åt fel håll. Jag tror i 
likhet med premiärministern Jacinda Ardern att även många i Sverige känner sig ”bortglömda” och 
känner en frustration med politiken och det tar sig tyvärr i uttryck att fler och fler sympatiserar 
med Sverigedemokraterna. Om vi ska ha ens en chans att vända den utvecklingen behöver vi på 
allvar försöka möta dessa människor och vad det är som bekymrar dem. Centern behöver vara en 
röst även för dem. Jag tror att om vi skulle ha den ingången i alla de samtal vi ska ha nu under 
Samtalsåret 2020 så kommer vi ha mycket mer på fötter med vad som borde arbetas fram inför 
valet 2022. Dessutom vore det bra om Centern också skulle bestämma sig för att ha Hälsa och 
välmående som ett av de teman vi kan prata om med människor.  
 
Så. Jag vill att Centern i Stockholm, likt Alexander Bard i Talang, säger ett rungande ja, till min 
motion  
 
Därför yrkar jag 
 
att  en lokal handlingsplan för suicidprevention i Stockholm tas fram med tidsutsatta och 

uppföljningsbara mål  
 
att  Elevhälsan särskilt ska prioriteras i kommande budgetförhandlingar  
 
att  alla rektorer får ett tydligare uppdrag för elevhälsan och ska på ett strukturerat sätt 

arbeta med elevers hälsa och välmående 
 
att  Livskunskap ska införas i Stockholms skolor  
 
att  initiativ tas för en översyn av Socialstyrelsens kostrekommendationer 
 
att  ett Välmående-index i likhet med Nya Zeelands införs på nationell nivå 
 
att  Hälsa och välmående ska vara en prioritera fråga under Samtalsåret 2020  
 
att  en arbetsgrupp tillsätts för området Hälsa och välmående inför valet 2022, gärna i 

samarbete med Centerns distrikt för Stockholms län  
 
 
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
Denna grundliga och välskrivna motion lyfter den viktiga frågan om psykisk ohälsa i allmänhet och 
suicidprevention i synnerhet, och argumenterar för att det behövs tydligare mål och en större 
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långsiktighet i arbetet för att stärka socialt kapital, öka det psykiska välmåendet och förebygga 
självmord. 
  
Distriktsstyrelsen välkomnar motionen och ställer sig positiv till dess ambition. Förslagen gäller en 
rad åtgärder inom Stockholms stad, såsom antagande av en lokal handlingsplan, tydligare 
prioritering av Elevhälsan, tydligare uppdrag för rektorer att arbeta med elevers hälsa och 
välmående och införande av livskunskap i stadens skolor. Under 2019 antog Stockholm stad en 
handlingsplan för suicidprevention. 
 
På nationell nivå föreslår motionen införande av ett ”Välmåendeindex” och en översyn av 
Socialstyrelsens kostrekommendationer för att väga in kostens inverkan på det psykiska 
välmåendet.  
 
Motionären föreslår också att Centerpartiets Stockholmsdistrikt ska lyfta Hälsa och välmående som 
en prioriterad fråga under Samtalsåret, samt tillsättande av en arbetsgrupp för Hälsa och 
välmående inför valet 2022, gärna i samverkan med distriktet Stockholms län.  
Distriktsstyrelsen anser att stadshusgruppen måste prioritera stadens budgetmedel i ett 
sammanhang, och vill även peka på att det psykiska välmåendet påverkas av en rad 
samhällsförhållanden som inte direkt berörs av motionen. Styrelsen anser även att rektorerna i 
skolan redan har ansvaret för en god elevhälsa och ställer sig tveksam till om införande av ett nytt 
skolämne är rätta vägen, särskilt med tanke på att befintliga ämnen som biologi, samhällskunskap, 
filosofi, hemkunskap, idrott och hälsa och musik redan ger möjligheter att stärka elevernas 
välmående och hälsa och kunskap om hur hälsan kan stärkas. Det är emellertid viktigt att 
medvetenheten ökar bland lärare och rektorer om hur dessa möjligheter tas till vara. 
 
Distriktsstyrelsen kan inte värdera i vilken utsträckning Socialstyrelsens kostråd kan stärka det 
psykiska välmåendet eller förutsättningarna för ett nationellt välmåendeindex, men anser att detta 
är förslag som Centerpartiets riksdagsgrupp bör värdera.  
Poängen med Samtalsåret är att fånga upp vilka frågor som är viktigast i dagens Sverige och 
Stockholm. Hälsa och sjukvård är en av de utpekade diskussionsområdena i distriktsdialogen. 
Distriktets programarbete inför nästa val sker dels genom ett antal arbetsgrupper distriktet har för 
i första hand kommunala frågor, dels genom gemensamma arbetsgrupper med Centerpartiet i 
Stockholms län, för i första hand regionala frågor. Distriktsstyrelsen föreslår att motionärens 
frågeställningar ges en tydlig plats inom de bredare arbetsgrupper som nu är under tillsättande. 
 
Distriktsstyrelsen vill slutligen upplysa om att bättre insatser mot psykisk ohälsa och en regional 
kraftsamling för en bättre folkhälsa är två viktiga prioriteringar både för Centerpartiet i Region 
Stockholm och för den blågröna koalitionen som Centerpartiet ingår i.  
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

att  instämma i motionens intentioner  
 
att  uppdra till distriktsstyrelsen att skicka motionen till de regionala och kommunala 

politikutvecklingsgrupperna 
  
att  skicka motionen till partistämman  
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11. Motion om förslaget till nytt kraftvärmeverk kallat Lövstaverket  
Inskickad av: Lovisa Morén  
Vilken politisk nivå berör motionen: Region politik, kommunal politik 
 
Förklarande brödtext 
I dagarna har Stockholm Exergi lämnat in en ansökan om miljötillstånd till Mark och 
miljödomstolen om att få bygga ett nytt stort kraftvärmeverk i Lövsta i Hässelby.  
Planerna har redan mött stort motstånd både i och omkring Hässelby och det har t o m bildats en 
aktionsgrupp som heter Rädda Lövsta som dessutom har anlitat en känd miljörättsjurist som 
kommer hjälpa föreningen i att överklaga ett eventuellt beslut.  
 
I dessa tider med alarmerande klimatrapporter som duggar tätt om den accelererande globala 
uppvärmningen och med barn som världen över skolstejkar pga deras klimatångest är det märkligt 
att Stockholms stad planerar att riva ett befintligt kraftvärmeverk för att bygga ett nytt ännu större 
värmevärk för att förbränna än mer sopor, t o m importerade särskilda sorts sopor. Dessutom är 
det inte bara s k industriell mark som bygget är planerat på utan även värdefulla natur och 
friluftsområden är tänkta att tas i anspråk.  
 
Många alarmklockor borde ringa.  
Redan tanken att riva för att bygga nytt är ett feltänk i sig och kommer att bidra till ökade 
klimatutsläpp genom de nya naturresurser som kommer att behöva tas i anspråk. 
 
Många är överens om att det inte går att fortsätta tära på jordens resurser på samma sätt som 
sker idag. Både EU och FN har en ökad cirkulär ekonomi bland sina mål. Det innebär att 
medlemsländerna ska arbeta för att en så liten del som möjligt av de använda produkterna går till 
avfall. Materialen ska istället samlas in och återvinnas för att ingå i ny produktion. 
Medlemsländerna ska också arbeta för att det som produceras ska användas så länge som möjligt.  
 
EU har också fastställt ett EU-direktiv, den s k ”avfallshierarkin”, som är antaget i den svenska 
miljöbalken. Den innebär att i alla processer så ska man arbeta för att minimera uttaget av nya 
naturresurser, i andra hand återanvända de resurser som redan är ianspråktagna, i tredje hand 
återvinna de material som används, först att i fjärde hand utvinna energi och slutligen i femte hand 
deponera. Det borde vara en självklarhet att EU- direktivet ska ligga till grund för all planering i 
staden, både stadens planering av nybyggnation och styrning av hur avfall uppstår och hur det ska 
tas om hand. Både konsumtions- och produktionsmönster behöver förändras.  
 
Så istället för att cementera stadens framtida hantering av sopor i ett nytt stort kraftvärmeverk bör 
en planering ske som utgår från befintliga anläggningar och hur de kan byggas om för största miljö 
och klimatnytta. Vi behöver styra bort från ökad användning av naturresurser och ökande 
avfallsmängder och hålla material och produkter i omlopp så länge som möjligt.  
 
Den argumentation som anförs för att planen bygger på en bedömning som varit rådande under 
lång tid faller just på att den bygger på ett förlegat synsätt som inte på allvar möter de utmaningar 
vi har med den globala uppvärmningen, utan på ett konsumtionssamhälle - med ökande flöden av 
varor och ett system som i huvudsak bygger på att vi producerar varor genom att utvinna och 
utnyttja naturens resurser, som sedan slängs och blir till avfall med ökande avfallsmängder som 
resultat.  
 
Det framgår inte heller av planen hur stort det totala utsläppet av växthusgaser blir.  
 
Sen innebär också planen ett kraftigt ingrepp i både natur och kulturvärden och de olika former av 
rekreation som finns i området och som utgör ett välbefinnande för många av oss som bor i 
Hässelby men också av tillresta som söker just dessa värden i Riddersvik, Lövsta och Kyrkhamn. 
Mälaren med öar och strandområden är dessutom klassade som riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. Detta frångås genom den upphävning av strandskyddet som föreslås i planen.  
 
Exploateringsnämnden fattade beslutet om markanvisning till Stockholms Exergi AB 2018-04-19. 
Det anvisade området innehöll då inte båtklubben eller Lövstabadet utan de områdena har 
tillkommit i den nu aktuella planen. Resultatet innebär samtidigt inskränkningar i den detaljplan 
som var tänkt för naturreservatet Kyrkhamn. Kyrkhamn som är ett så viktigt friluftsområde och 
klassas som ett av Stockholms tystaste områden. Ytterligare intrång i naturreservatsområdet skulle 
det dessutom bli om ersättningsplatser ska hittas längre bort för både båtklubb och badplats med 
den ökning av biltrafik som det med stor sannolikhet kommer innebära. Kopplingen som idag finns 
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mellan Riddersvik och Kyrkhamn, som båda innehar höga kulturmiljövärden, kommer också att 
försämras. Det konstateras också att det i och kring planområdet finns kända skyddsvärda arter 
knutna till äldre tall- och barrskogsmiljöer och också områden med särskilt viktiga funktioner för 
växt- och djurlivet och som därmed starkt påverkar förutsättningarna för biologisk mångfald i 
staden. Både själva planområdet och områden i dess direkta närhet ingår också i ett 
habitatnätverk för groddjur.  

Kraftiga föroreningar i både mark och i bottensediment riskerar att frigöras både under byggtiden 
och efter färdigställandet och av alla stora transportfartyg som kommer att trafikera området vilka 
försiktighetsmått som än vidtas. Det innebär stora risker för Mälaren som vattenskyddsområde och 
dricksvattentäkt. Det som hittills räknats upp är bara några av exemplen på de negativa 
konsekvenserna som planen innebär för området. Allt sammantaget borde utgöra fullt tillräckliga 
anledningar och skäl för att planen inte ska antas. Framgår inte heller tillräckligt tydligt i ärendena 
för det nya kraftvärmeverket hur seriöst alternativ har prövats. Ökad värmeeffekt än nuvarande 
borde t ex vara möjlig att få till vid en ombyggnad av Hässelbyverket i kombination med en 
ombyggnad av nuvarande kolkraftverk i Värtan som ju ska avvecklas.  

Därför yrkar jag 
 
att  Centerpartiet i Stockholms stad ska verka för en annan lösning än ett nytt 

kraftvärmeverk i Lövsta  
 
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
Motionären lyfter en viktig fråga som, förutom sin komplexitet, vittnar om de utmaningar som 
skapas när regionen växer. Stockholms har en lång tradition av förbättrad effektivitet inom 
energianvändning. Likväl står staden och Stockholmsregionen inför en betydande effektbrist och 
ett fjärrvärmesystem vars framtid är avgörande för en hållbar uppvärmning och en grön 
energiomställning. Stängningen av det koleldade Värmeverket och Hässelbyverket, som är nära sitt 
bäst-före-datum, är viktiga steg i riktningen mot en innovativ och modern energiproduktion. För 
att Stockholm ska uppnå hållbar framställning av värme och el värdig en grön huvudstad med 
kanske världens högsta ambitioner krävs ett nytt värmeverk.  
 
Att hitta en placering av ett värmeverk i en betydande storlek medger en utmaning för staden. 
Lövsta bedöms av Stockholm exergi, exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret som det 
mest gynnsamma läge som har kunnat identifierats. Exempelvis kan bränsle transporteras med 
båt. Här driver Centerpartiet i Stockholm på för en omställning till elektrifierad sjöfart vilket 
ytterligare gynnar hållbara transporter. Vad gäller distribution av el och värme bedöms läget som 
gynnsamt för nordliga och centrala förbindelser. Därtill kan en lokalisering i Västra Stockholm 
svara upp till det ökade behovet av förhöjd produktionskapacitet som följd av områdets snabba 
expansion och nyckelroll för att bidra till att lösa stadens bostadsbrist.   
 
Lövsta är idag ett område för rekreation, avkoppling och vackra Grönområdet. För Centerpartiet är 
det avgörande att man värnar dessa områden i största möjliga mån och bedriver en varsam 
etablering av Lövstaverket. Vi arbetar aktivt för att kunna bevara strandpromenaden och de 
kuperande områdena i dess direkta närhet. Därtill kräver vi också att mycket goda alternativ för 
strandbadet och småbåtshamnen skall identifieras före byggstart.  
 
Som ansvarstagande parti behöver vi ta effektbristen i regionen på stort allvar, varför vi ställer oss 
bakom etableringen av värmeverket i Lövsta. Centerpartiet i Stockholms stad kommer att följa 
utvecklingen av Lövsta mycket noga för att säkerställa en miljö. rättsmässigt säker process och ett 
utförande som värnar en grön hållbar utveckling för hela Stockholm, nu och i framtiden.  
 
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

att                 avslå motionen  

att  motionen skickas till partistämman  
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12.  Förkorta Uppehållstillstånds ärende för att flytta till en partner i Sverige.  
Inskickad av: Alice Bilfeldt  
Vilken politisk nivå berör motionen: Rikspolitik 
 
Förklarande brödtext 
Handläggningstiderna för Uppehållstillstånds ärende för att flytta till en person som man redan är 
gift, registrerad partner eller sambo med tar alldeles för lång tid. Ansökningsförfaranden kan vara 
lägst 1,5 år upp till 3 år. Som nygift och nykär är dessa handläggningstider är alldeles för långa. 
Jag vill att den sökande partner får tillfällig 1 årig visum utan väntetider för att båda kan lära 
känna varandra och använda 1 åriga visum för prövotid och därefter förlänga uppehållstillståndet 1 
år i taget tills det blir permanent uppehållstillstånd. Under dessa långa väntetider händer det att 
barn föds och medan modern får uppehållstillstånd så får inte barnet inte sitt uppehållstillstånd 
eftersom vid ansökan fanns inte barnet med i bilden. Ett avslag från Migrationsverket är nästan 
omöjlig att överklaga och ändra Migrationsverkets beslut via domstolar.  
 
Därför yrkar jag 
 
att  Centerpartiet skall verka för att Migrationsverket ändrar sina rutiner för att förkorta 

ansökningstiden 
 
att  Centerpartiet skall verka för att Migrationsverket ändras sina regelverk till humanare 

stödjande sätt 
 
att  Centerpartiet skall verka för att Migrationsverket har kortare tider för kallelse till 

intervju tider i Svenska Ambassader utomlands. 
 
att  Centerpartiet skall verka för att Migrationsverkets avslag kan överklagas och att 

överklagningstiden inte tar alltför längre tid. 
 
att  Centerpartiet skall verka för att Migrationsverket ger snabbare beslut inom högst 3 

mån från ansökningstiden att ge 1 åriga tillfällig uppehållstillstånd till den sökande 
partner.  

 
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut:  

Motionären lyfter problematiken med att det är långa handläggningstider för att en anhörig ska 
kunna få uppehållstillstånd i Sverige. Under många år har Migrationsverket haft en stor 
arbetsbörda vilket har resulterat i långa handläggningstider, vilket kan påverka mångas liv 
negativt. Det är dock viktigt att varje ärende prövas individuellt och komplexiteten gör att det kan 
ta tid för att kunna ge rättssäkra bedömningar. Alla ansökningar är olika och tar också därför olika 
lång tid. Innan en person kan få ett beslut behöver handläggaren till exempel kontrollera de 
inskickade dokumenten, göra vissa kontroller med andra myndigheter och ombesörja intervju av 
den ansökande, allt i syfte att se till att allt gått rätt till. Det är lätt att förstå och sympatisera med 
motionens syfte, och det är klart att kortare handläggningstider är bättre än längre, och 
migrationsverket jobbar redan aktivt med att försöka snabba på handläggningstiderna. 

Som motionären skriver går en eventuell överklagan av ett avslag till domstolsväsendet. Det är 
som sagt beklagligt att det tar tid, men även domstolarna har högt tryck och måste få ta tid att 
noggrant gå igenom fall för att säkerställa rättssäkerhet. 

Distriktsstyrelsen anser att de regler som finns kring ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till 
någon i Sverige, t ex en partner, är adekvata. Däremot instämmer vi i att Migrationsverket ska 
arbeta för att förkorta sina handläggningstider generellt.  

  
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

Att avslå motionen  
 
att  motionen skickas till partistämman  
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13.  Kompetenstvillingar eller kunskapskonton  
Inskickad av: Jörgen Dyssvold, Marcus Wangel, Fredrik Adolfsson, Eva von Wernstedt, Joakim 
Sjunesson, Pia Andreasson  
Vilken politisk nivå berör motionen: Rikspolitik 
 
Förklarande brödtext 
Idag är det många elever som inte går ur skolan med den kunskap som krävs för att kunna 
tillvarata sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter. En hög takt på utvecklingen gör att 
kunskap allt mer blir färskvara. Vi lever och kommer troligen arbeta längre vilket gör att vi 
kommer vilja eller behöva byta bana flera gånger i livet. Bristen på kompetens inom många 
branscher är också redan idag en stor samhällsutmaning.  
 
Viktiga nycklar till inflytande och makt över både livet och samhället är bildning och kunskap. Idag 
känner få till vilka utbildningsmöjligheter som finns efter grundskola och gymnasium. Det är svårt 
att hitta information om vem som är kvalificerad att söka, hur man söker, vilken väg som är rätt 
för ett banbyte, vilken insats som krävs i pengar och tid, hur studierna kan finansieras och vilken 
avkastning ett banbyte kan ge i exempelvis högre lön.  
 
Det här skulle man kunna lösa genom att ge varje medborgare en digital kompetenstvilling eller ett 
kunskapskonto. Förutom att tvillingen eller kontot visar vilka utbildningar och erfarenheter man 
redan har kan systemet föreslå olika vägar till uppgraderingar inom det egna yrket, eller beskriva 
hur byte till en helt ny bana, som anställd eller företagare, kan gå till.  
 
Systemet kan också berätta vilka yrken som just nu och kommande år ger störst chans att få 
anställning. Därefter vad insatsen och avkastningen skulle vara om man gör dessa val, allt baserat 
på kunskap och erfarenheter personen redan har. Systemet skulle också med hjälp av AI kunna 
validera kunskaper och erfarenheter någon skaffat sig utanför ordinarie utbildningssystem, 
exempelvis i ett annat land eller genom självstudier.  
 
Därför yrkar vi 
 
att  Centerpartiet tar initiativ till att sätta samman en grupp (eller låter ett befintligt 

nätverk) som kan vidareutveckla idén om personliga kunskapskonton eller digitala 
kompetenstvillingar. 

 
att  Centerpartiet har som mål att senast våren 2021 kunna presentera ett förslag på 

detta för riksdag eller regering.  
 
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
 
Motionärerna lyfter en viktig fråga inom området kompetensutveckling, både ur individens 
perspektiv och samhällets. Ur individens synvinkel handlar det om att kunna hantera de 
utmaningar som dagens arbetsliv ställer, i relation bland annat till att kunskap kan vara en 
färskvara. Ur arbetsmarknadens synvinkel handlar det om att i rätt tid kunna få tillgång till rätt 
kompetens. 
 
Det finns visserligen i dag, via nätet, en omfattande tillgång till information om utbildning och 
kompetensutveckling, också i relation till arbetsmarknaden med mera, på sajter som t.ex. 
allastudier.se. Men förslaget tillför komponenter som validering av kunskap och erfarenheter, samt 
konkreta förslag till individen om uppgraderingar inom det egna yrket eller byte till en helt ny 
bana. I botten finns också ett tänkande om AI som en teknisk möjlighet för att kunna genomföra 
förslaget.  
 
Det är distriktsstyrelsens uppfattning att förslaget bör diskuteras i relation till, eller kanske som en 
komponent i, arbetsmarknadspolitiken, där C i mångt och mycket varit drivande och även i relation 
till möjligheten att forma särskilda konton, där en del av lönesumman avsätts för att senare kunna 
disponeras av den enskilde för kompetensutveckling eller för att kunna byta yrkesbana. En 
eventuell utredning kan behöva resurser som arbetsförmedlande företag/organisationer, de 
fackliga organisationerna, gymnasieskolans resurser för studie- och yrkesvägledning osv. Vidare 
bör noteras att olika former av kompetensutveckling äger rum i dag internt i offentlig verksamhet 
och i näringslivet, inklusive överföring av s.k. tyst kunskap, vilket inte tas upp i motionen.  
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Med andra ord:  motionen innehåller intressanta idéer som behöver utvecklas ytterligare. Detta 
arbete är något som t.ex. Stockholms stads digitaliseringsnätverk skulle kunna göra.  
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

 
att instämma i motionens intentioner 
 
att skicka motionen till politikutvecklingsgruppen för arbetsmarknad  
 
att skicka motionen till AI- och digitaliseringsnätverket 
 
att  skicka motionen till partistämman 
 

14.  Moderniserad idéutveckling inom Stockholmscentern  
Inskickad av: Jörgen Dyssvold, Marcus Wangel, Fredrik Adolfsson, Eva von Wernstedt, Joakim 
Sjunesson, Pia Andreasson  
Vilken politisk nivå berör motionen: Centerpartiets organisation 
 
Förklarande brödtext 
Idag kan en medlem i Centerpartiet lägga fram ett förslag eller idé genom att skicka in en motioner 
till någon av partiets stämmor. Motionerna bokförs i protokoll. Det saknas dock rutiner för att 
uppdatera motionären om att motionen är mottagen, har hanterats av styrelsen, med vilken 
rekommendation, när den hanterats på stämman och vad som beslutades.  
 
Idag är det helt upp till motionären själv att bevaka sina motioner genom att vara på plats eller att 
efter stämman begära ut protokoll. Det saknas dessutom ett systematiskt arbetssätt för att 
hantera och följa upp de motioner som helt eller delvis har fått bifall vid en stämma.  
 
Det här arbetssättet riskerar att uppfattas som respektlöst och kan få medlemmar bilden av att 
partiet inte önskar fler idéer. Medlemmar som investerar engagemang, tid och energi för att bidra 
aktivt med goda idéer kan tröttna och i värsta fall lämnar man partiet.  
 
Det här sker samtidigt som vi står inför en rad stora samhällsutmaningar där det definitivt behövs 
fler idéer om lösningar och inte bara åsikter och kritik av idéer som andra för fram. Människor som 
i sin vardag och verklighet ställs inför de olika utmaningarna kan troligen också bidra till nya 
smarta lösningar.  
 
Det är därför av största vikt att skapa en kultur som får så många medlemmar som möjligt att 
vilja, våga och kunna delta i det politiska hantverket. Forskning visar dessutom att vi tänker bättre 
när vi tänker tillsammans. Man bör därför uppmuntra medlemmar att ta fram idéer och motioner 
gemensamt och kanske rentav skapa forum där det kan hända.  

En ytterligare brist med dagens system är att motioner till stämmorna är den enda formella vägen 
att lägga fram idéer, vilket ger många idéer som är ”framkrystade” för att man vill synas genom 
att vara med och motionera. Det medför en hög arbetsbelastning på den styrelse, de utskott och 
den stämma som ska hantera alla motioner som skickats in.  

Baserat på dessa tre principer: En kultur som (1) uppmuntrar förslag på lösningar före kritik och 
åsikter, som (2) uppmuntrar gemensamma förslag före individuella och som (3) uppmuntrar idéer 
närhelst de uppstår och inte bara ett par gånger om året, vill vi föreslå några lösningar som både 
kan och bör pilot-testas inom Stockholmscentern.  
 
Ett nytt och systematiskt arbetssätt:  
Skapa en digital kanal för idéer och som automatiskt förser dem med ett ärendenummer, 
indexerar, gör dem sökbara och ger automatiserad återkoppling till den/de som lämnat in dem.  
 
Utnyttja sedan samma system för att hantera motioner. Det för att spara tid för styrelse, stämma 
och utskott och säkra att varje motionär får återkoppling efter varje steg som motionen har 
behandlats i.  
 
Uppmuntra idéer året runt:  
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Ha denna idékanal öppen året runt och ge medlemmar möjlighet att sätta betyg på de idéer man 
skulle vilja se genomförda. Uppmuntra sedan de som lämnat idéer som fått höga betyg att också 
lämna in dem som motioner till nästa stämma.  
 
Uppmuntra medlemmar att lämna gemensamma idéer:  
Utveckla ett format för ”politiksmedjor” som en grupp eller ett nätverk kan använda som mall. Det 
för att träffas i grupp och tillsammans utveckla idéer och underlag till motioner.  
 
Lära av varandra:  
Genom ett nytt arbetssätt där medlemmar kan kommentera på varandras idéer skapas också 
möjlighet att lära av varandra, exempelvis om vad som går i linje med Centerpartiets politik eller 
vad som redan tidigare är föreslaget. På sätt minskar man risken för att det motioneras om sådant 
som partiet redan arbetar med eller fått genomfört.  
 
Därför yrkar vi 
 
att  Stockholmscentern bjuder in intresserade/intressenter till en workshop där syftet är 

att ta fram ett underlag på hur en ny digital idékanal skulle kunna utvecklas redan 
under 2020. 

 
att  Stockholmscentern inom två år digitaliserar hanteringen av motioner. 
 
att  Stockholmscentern låter utveckla ett format för politiksmedjor och att det under 

2020 undersöks om den som är beredd att investera egen tid i  
 
att  planera och arrangera en sådan politiksmedja kan få hjälp med lokaler eller annan 

support.  
 
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
 
Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionärerna för en bra och välskriven motion. 
Ett parti består av sina medlemmar och det är viktigt att medlemmar känner sig involverade i 
idéutveckling och politikutveckling. Politiken som drivs ska spegla de åsikter som finns i partiet och 
för att behålla medlemmars engagemang behöver de se att deras idéer tas tillvara. 
 
Centerpartiet har en demokratisk process där alla medlemmar har möjlighet att inkomma med 
motioner. Dessa motioner kan röra vad som helst. Motioner skickas en gång om året till 
distriktsstämmor och vartannat år till de nationella stämmorna. Alla motioner som kommer in 
besvaras av distriktsstyrelsen, hanteras på distriktsstämman och, om det är samma år som 
riksstämma hålls, skickas vidare till nationell nivå. Det är en skillnad från andra partier där inte alla 
medlemmar har möjlighet att motionera om vad de vill och en motion kan stoppas av en 
distriktsstyrelse om de väljer att inte skicka vidare den. Det systemet är något vi vill värna och 
centerpartiet ska vara en rörelse som byggs nerifrån, från medlemmarna.  
 
Att ett eget ansvar ligger på en motionär att i protokoll se hur en inskickad motion besvarats ser 
inte vi som anmärkningsvärt. Däremot kan arbetet att i efterhand visa hur de antagna motionernas 
idéer tas tillvara och omsätts i praktiken förbättras. 
 
Ett automatiskt system för indexering och hantering idéer och motioner är inget som finns i 
nuläget. Att skapa det behöver inte heller automatiskt betyda att det blir effektivare eller enklare 
att hantera de inkommande motionerna. Däremot håller distriktsstyrelsen med om att 
transparensen och uppföljningen av beslut om och effekt av motioner kan bli bättre. Detta ansvar 
ligger främst på partiet på nationell nivå och här finns det mycket kvar att göra. 
Stockholmscentern behöver dock se vad vi kan åstadkomma i vår egen organisation och trycka på 
för bättre möjligheter att följa upp motioner utifrån de beslut de leder till på ett transparent sätt 
för medlemmar och andra. 
 
Just nu pågår arbete med att sätta samman politiksutvecklingsgrupper som ska utveckla partiets 
politik inför kommande valrörelse. Alla medlemmar kommer under arbetets gång ha möjlighet att 
delta i öppna aktiviteter inom alla sju områden för att lära sig mer, bidra och påverka. Det kan ske 
vid politikpubar, seminarier, workshops, studiebesök eller andra kreativa aktiviteter anordnade av 
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arbetsgrupperna med hjälp av kansliet. Att samtidigt starta andra processer som också handlar om 
politikutveckling tror vi blir två dubbla processer.  
 
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

 
att            avslå motionen 
 

15. Datakörkortet 2.0 – ett kunskapslyft inom digitalisering och AI  
Inskickad av: Jörgen Dyssvold, Marcus Wangel, Fredrik Adolfsson, Eva von Wernstedt, Joakim 
Sjunesson, Pia Andreasson  
Vilken politisk nivå berör motionen: Rikspolitik 
 
Förklarande brödtext 
Den främsta och viktigaste anledningen till att digitalisering och automatisering inom många 
områden tar tid eller uteblir är att man saknar kunskap. Många företagsledare, ledare inom 
offentlig verksamhet och andra känner idag inte till de möjligheter och utmaningar som AI och 
digitalisering medför.  
 
Det här får till följd att företag och offentliga verksamheter, branscher, regioner och hela Sverige 
halkar efter och tappar konkurrenskraft. Istället för att vara de som leder och går före ställs man 
istället inför att digitalisera när det inte längre går att undvika. Det kan få stora konsekvenser i 
form av tappad konkurrenskraft, att omställning blir kostsam och smärtsam eller i värsta fall att en 
hel verksamhet slås ut.  
 
Det är därför av vikt för både samhället, Sverige och varenda enskild aktör att vi kommer till rätta 
med den här kunskaps- och insiktsbristen. En tidigare satsning på bildning och kunskapslyft inom 
IT-området som varit lyckad var den satsning på datakörkort som genomfördes i början av 2000-
talet.  
 
Baserat på samma modell skulle ett nytt kunskapslyft, denna gång inom digitalisering och AI, 
kunna genomföras. Det skulle handla om ett ”datakörkortet 2.0” där man fastställer vilka 
grundkunskapsnivåer olika aktörer behöver ha, vilka vägar som finns för att skaffa dem och 
slutligen en möjlighet att validera att man besitter dessa grundkunskaper vilket intygas genom att 
man får “datakörkortet 2.0”.  
 
Därför yrkar vi 
 
att  Centerpartiet tar initiativ till att sätta samman en grupp (eller ta hjälp av ett 

befintligt nätverk) som kan utveckla idén om ett ”datakörkortet 2.0 – ett 
kunskapslyft inom AI och digitalisering”. 

 
att  Centerpartiet har som mål att senast under 2021 kunna presentera ett förslag på 

detta för riksdag eller regering.  
 
 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
Distriktsstyrelsen delar motionärernas slutsatser att kunskapsnivån vad gäller möjligheterna med 
digitaliseringen och AI behöver höjas kraftigt i samhället, och att både företag och i synnerhet 
svenska myndigheter har stor potential att förbättra användandet av digitala verktyg i vardagen. 
Digitaliseringens möjligheter var en viktig del av det program om ekonomi och arbetsmarknad som 
antogs på centerstämman 2019. 

  
Samtidigt noterar distriktsstyrelsen att kunskapen om digitala verktyg, både bland allmänheten och 
bland beslutsfattare, trots allt ökat kraftigt under tjugo år, och är väsentligt högre idag än när 
”Datakörkortet” var aktuellt i början av 2000-talet. Gränssnitt och analysverktyg har också 
förbättrats så att digitala verktyg, även AI-baserade, är mer tillgängliga för en bredare allmänhet. 

  
Det finns dock ett stort behov att systematiskt kartlägga och analysera hur de digitala 
grundkunskaperna kan höjas bland allmänheten, myndigheter och företag, och att detta, 
åtminstone i viss utsträckning, kan vara del av ett offentligt uppdrag. 
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Distriktsstyrelsen tycker att det är ett bra förslag att utveckla idén i en arbetsgrupp. Dock brukar 
varken distriktsstämma eller partistämma fatta beslut om att tillsätta arbetsgrupper för att utreda 
idéer. Däremot välkomnar vi att existerande nätverk utvecklar idéer och för fram dessa till 
stämmor eller politiska instanser. Stockholms stads existerande AI- och digitaliseringsnätverk får 
gärna utveckla idén och återkomma. Annars anser distriktsstyrelsen att Centerpartiet på lokal och 
nationell nivå kan driva frågan om ett kunskapslyft utan att vidareutveckla detaljerna för hur detta 
ska göras. Detta föreslår vi också i en särskild att-sats.   
  
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman 

 
att instämma i intentionen i motionens första att-sats 
 
att avslå att-sats två 
 
att Centerpartiet ska verka för att ett kunskapslyft, inom digitalisering och AI införs 
 
att  motionen skickas till partistämman  
 
 
 

16.  En standardiserad digital infrastruktur som möjliggör lokal innovation  
Inskickad av:  Jörgen Dyssvold, Marcus Wangel, Fredrik Adolfsson, Eva von Wernstedt, Joakim 
Sjunesson, Pia Andreasson  
Vilken politisk nivå berör motionen: Rikspolitik 
 
Förklarande brödtext 
Idag ligger det på enskilda kommuner, regioner, myndigheter och offentliga aktörer att själva 
skapa, förvalta, handla upp och driva IT-system. Det är ett upplägg som inte är kostnadseffektivt. 
Det då det ofta är enskilda IT- avdelningar i förvaltningen som köper in och implementerar system 
som i praktiken blir dyra och solitära. Följden blir att olika förvaltningar och olika kommuner och 
regioner tillämpar olika standarder och icke- kompatibla system som skapar litet om ens något 
mervärde för medborgare och förvaltningarna själva. I tider när allt mer information och data om 
medborgare finns lagrat digitalt höjs också integritets- och säkerhetsbehoven, något som 
kompliceras och försvåras av att man har en för stor spridning i olika system och inom många 
myndigheter/kommuner brist på kompetens inom IT- och cybersäkerhet.  
 
Hittills har digitaliseringen av offentlig sektor skett i stuprör med begränsad genomslagskraft. Det 
har resulterat i att vi går miste om den positiva potentialen och effekter digitaliseringen kan ge. 
Inom stora delar av näringslivet har man redan kommit till insikt om detta och verksamhetsfrågor 
som rör digitalisering läggs allt oftare på en central chefsnivå, snarare än IT-avdelningar. Detta 
just för att digitaliseringsarbetet måste genomsyra hela verksamheter. I det hänseendet ligger det 
offentliga efter.  
 
Lösning: 
Det som behövs är en standardiserad digital infrastruktur som designas, stöttas och utvecklas från 
ett centralt håll. Det är inte att jämställa med att samla all digital information och data om 
medborgare i ett enda system eller en enda databas. En liknelse kan istället göras till 
järnvägssystemet, där det offentliga säkerställer att all räls som läggs i Sverige håller en viss 
säkerhetsnivå, att samma standarder i termer av t.ex. spårbredd följs och att underhållet sköts 
regelbundet. Därefter kan olika aktörer (tågbolagen) ansluta till och konkurrera med varandra 
inom detta järnvägssystem. Samma princip bör gälla för den digitala infrastrukturen, med den 
skillnaden att en mångfald av system, plattformar och appar ska kunna köras parallellt, anpassat 
till lokala behov och förutsättningar.  
 
I praktiken är det rimligt att Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) tillhandahåller en sådan 
standard och har ett övergripande ansvar för dess utveckling. Myndigheten har redan expertis 
inom säkerhet, upphandling och andra strategiskt viktiga områden, och kan fungera som ett stöd 
åt regioner och kommuner. De senare kan sedan ta fram lösningar anpassat efter lokala behov och 
bör uppmuntras till lokal innovation inom givna ramar och standards. Det är inte en fråga om att 
frångå partiets idé om närodlad politik och decentralisering. Innovations- och omvandlingstrycket 
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ska fortfarande komma nerifrån men kan främjas, underlättas och kvalitetssäkras med stöd från 
centralt håll.  
 
 
Därför yrkar vi 
 
att  Centerpartiet verkar för att Sveriges offentliga digitala infrastruktur standardiseras 

och att ansvaret för dess förvaltning och utveckling läggs på en specifik myndighet. 
 
att  Centerpartiet verkar för att man från centralt håll skapar incitament till kommunala 

och regionala digitala innovationer och att man främjar ett inre omvandlingstryck i 
lokala förvaltningar.  

 
Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
 
Sverige ligger för närvarande på plats nr 8 i Europa när det gäller att utnyttja 
digitaliseringsmöjligheterna inom offentlig sektor och att ge medborgarna en digital service. Vi 
skulle kunna göra så mycket mer.  
 
Att försöka att standardisera infrastrukturen och överföring av data innebär inget intrång i det 
kommunala självstyret, det innebär heller inte att man låser sig för en specifik leverantör av något 
system.  
 
Det handlar om att kunna utbyta data på ett standardiserat, förutbestämt och säkert sätt, och 
därmed kunna öppna upp fler möjliga användningsområden, att helt enkelt förenkla framtagandet 
av innovationer.  
 
Precis som motionärerna säger är DIGG (Digital Government) en naturlig myndighet för att hjälpa 
till med det ansvaret.  
 
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman 
 
att                 bifalla motionen 
 
att                 skicka vidare motionen till partistämman  
 

17.  Avskaffa danstillståndet  
Inskickad av: CUF Storstockholm 
Vilken politisk nivå berör motionen: Flera 
 
Förklarande brödtext 
Danstillståndet kan vara bland en av de mest begränsande lagarna i svensk politik och visar på hur 
Socialdemokraterna bedriver moralpolitik istället för pragmatism.  
På barer är det vanligt att man ibland faller i dans eller rör sig rytmiskt till musiken som spelas. 
Detta hände oss alla och är en viktig del i nöjet. Den där dansen kan dock stå utestället dyrt om 
ägaren saknar danstillstånd. Om tillstånd saknas men det ändå uppstår rörelser i takt till musiken, 
måste ägaren enligt reglerna sänka musiken och stoppa dansandet för att inte åka på höga böter 
eller till och med riskera att bli av med alkohollicensen. Detta tycker vi i CUF Storstockholm inte 
bara är larvigt utan också begränsande och slår hårdast mot småföretagare.  
 
Därför yrkar vi 
 
att  Centerpartiet Stockholms stad verkar för att danstillståndet avskaffas. 

att  så länge danstillstånd krävs ska Stockholms stad ge ut detta till alla sökande.  
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Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
 Ett levande livescens-, natt- och krogliv är viktigt för Stockholms attraktionskraft, kreativitet, 
trygghet och tillväxt. De kulturella och kreativa näringarna är en basindustri för Stockholm, dit var 
femte företag i regionen hör, och så även kulturnäringsidkare, klubbarrangörer och kulturskapare. 
Att minska regelkrånglet för dessa ofta små företagare och kulturskapare, är därför också en viktig 
näringspolitisk fråga. 
  
Ur ett juridiskt och förvaltnings-perspektiv kan staden mena att danstillståndet är ett medel för att 
hålla ordning på företagare och arrangörer som inte sköter sig, men i dialog med branschen 
framgår det tydligt att stadens egna myndigheter såväl som Polisen och andra har en rad andra 
medel för kontroll, inte minst krav på brandskydd, ekonomi, ljudnivåer, säkerhetsvakter och 
alkoholservering. Danstillståndet har i den kontexten helt spelat ut sin roll. 
  
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman 
  
att                  bifalla motionen 
 
att                  motionen skickas till partistämman 
 

18.  Inför kundval inom kulturskolan  
Inskickad av: CUF Storstockholm 
Vilken politisk nivå berör motionen: Region politik, kommunal politik 
 
  
Kulturskolan är en fantastisk möjlighet för att alla barn ska få tillgång till kultur. Däremot får barn 
stå länge i köer till kulturskolans populära kurser.  Detta tycker vi i CUF Storstockholm kan 
förändras genom att öppna upp för andra auktoriserade aktörer.  
  
Kundvalssystemet inom kulturskolan är beprövat och finns i flertal kommuner såsom Nacka 
kommun. Syftet med kundvalet är att ge kommuninvånarna direkt inflytande över den service de 
har rätt till. Kommunen sätter mål och ramar för verksamheten och står för kostnaden medan 
verksamheterna själva lägger upp sitt arbete. Hur tjänsterna utformas bestäms av 
serviceanordnarna i dialog med de människor som använder tjänsterna. Kunden, alltså de som 
brukar tjänsten, sätts i centrum. 
  
Kunden får en check av kommunen och väljer därefter anordnare av tjänsten. Systemet med 
checkar innebär att alla anordnare, kommunala såväl som privata, bedriver verksamhet på lika 
villkor. Checkstorleken är fastställd utifrån vilken service kunden har rätt till, och oavsett om 
checken sen används hos en kommunal eller privat anordnare, får kunden den service man är 
berättigad till. För att vara valbara inom kundvalssystemet måste privata anordnare uppfylla de 
auktorisationskrav som kommunen har satt upp. Om det uppstår exempelvis brister i 
verksamheten kan kommunen återkalla auktorisationen. 

Självklart kan kunderna byta anordnare om de inte är nöjda med kvaliteten på tjänsterna. 
Anordnarna måste därför alltid anstränga sig för att tydliggöra sin profil, se till kundnyttan och 
marknadsföra sig gentemot sina befintliga och framtida kunder. Alla anordnare, privata som 
kommunala, konkurrerar därmed med varandra om kunderna. Kundvalet skapar stora incitament 
för kvalitetsförbättringar och olika profileringar. Mångfalden skapar möjligheter för kunderna att 
hitta en service som passar dem så bra som möjligt. 

Detta system har visat minskar köerna för kulturskolans kurser. Detta då anordnare har 
möjligheten att starta kurser och anpassa sitt utbud efter efterfrågan. Systemet kan anpassas efter 
behoven som finns i Stockholms stad och möjliggör att fler kan ta del av den fantastiska 
möjligheten som kulturskolan innebär.  

Därför yrkar vi 
  
att                kundvalssystemet införs inom kulturskolor.  
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Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 
 
Kulturskolan i Stockholm är Sveriges största kulturskola och ett kulturellt flaggskepp i staden som 
sedan 1940-talet erbjudit barn att upptäcka och utvecklas inom kulturen. Verksamheten har 
bidragit till ökat kulturintresse i samhället och haft stor betydelse för kulturlivet i stort. 
 
Det pågår ett aktivt och viktigt arbete med att ställa om såväl kulturskolan som hela 
kulturförvaltningens verksamheter i Stockholms stad, för att se till att stockholmarna får så mycket 
kulturverksamhet som möjligt för pengarna, istället för att pengar går till skenande lokalkostnader 
och byråkrati. Dessutom införs ett nytt avgiftssystem för kulturskolan med möjligheter till 
avgiftsbefrielse samt reducerade avgifter baserat på hushållens inkomst. Det blir ett träffsäkert 
system där subventioner inriktas till hushållen som verkligen behöver dem, då en utmaning är att 
vissa barn i vissa delar av staden helt enkelt inte deltar i kulturskolan. Man tar fram ett 
stadsövergripande kulturstrategiskt program som bland annat ska leda till såväl kostnadseffektiva 
lösningar som att öka kulturskolans tillgänglighet för alla genom att i högre grad samlokalisera 
kulturskolan med den vanliga skolan. 
 
Allt detta sammantaget gör att det i nuläget inte är lämpligt att verka för att kundvalssystemet 
införs inom Kulturskolan Stockholm, men vi instämmer i motionärernas intention och välkomnar 
engagemanget för kulturen i Stockholm. 
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman  

 
att                  instämma i motionens intentioner 
 


