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Tema: PARTISTÄMMAN 2015

välkommen till
kommundagarna
i karlstad 5-6 februari 2016
Kommundagarna är Centerpartiets största årliga arrangemang där vi har fokus
på den lokala politiken. Mer information ﬁnns på centralen.centerpartiet.se.

var med och öka 2015!
Centerpartiet behöver ﬂer nya medlemmar. Ställ frågan ”Vill du bli medlem?”
till personer du märker delar våra värderingar. Många svarar ja!
Så här blir man medlem
Swish - Skriv personnummer, mejladress och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33.
SMS - Skriv Centerpartiet personnummer mejladress och skicka till 726 72.
Avi skickas till hemadressen. Inga pengar dras från mobilräkningen.
Hemsida - centerpartiet.se/blimedlem
Mejl - medlemsservice@centerpartiet.se
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Vad Sverige
behöver
SÅ HAR VI GENOMFÖRT en ny framgångsrik stämma. En
viktig milstolpe – inte bara för Centerpartiet, utan för hela
Sverige. Och för många människor utanför våra gränser.

✓ Vi har lagt fram konkreta reformer så att de jobb-

6.
Tema:

Partistämman 2015

skapande företagen kan anställa ännu fler.

✓ Vi har stakat ut en tydlig kurs som förenar bättre miljö,

04.

Snabba nyheter:
Årets centerparlamentariker,
vinnare i värvartävlingen och nytt
grepp vid budgetpresentationen.

08.

Centerstämman säger ja till
svenskt medlemskap i Nato.

10.

Dags att kavla upp ärmarna
i integrationspolitiken.

minskade klimatutsläpp och god ekonomisk tillväxt.

✓ Vi har lagt fast en politik som kan skapa utveckling i
varenda kommun i vårt land.

✓ Vi har visat att Sverige kan och ska ta ansvar för människor som flyr för sina liv från krig och konflikter – med
jordnära förslag för en bättre och snabbare integration.

12.
14.

NU STARTAR ARBETET med att genomföra stämmans beslut.

Genom initiativ och förslag i kommuner, regioner, riksdag
och i EU. Genom en aktiv och frimodig debatt. Genom att vara en målmedveten opposition till den vilsna
vänsterregeringen.
Och efter nästa val kan stämmobesluten bli regeringspolitik. Något att
längta till och jobba hårt för gemensamt.
Michael Arthursson
Det är dit vi ska!

En tidning från
Centerpartiet

En ny och vassare jobbpolitik.
Så kan Sverige bli Europas
”gröna batteri”.

17.

Nytt, ungt och framgångsrikt
i Partistyrelsen.

18.

Bättre förutsättningar
för tillväxt i hela landet.
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Vem skapar

Göteborg vann
sommarens värvartävling

Centerpartiets vårkampanj
blev så lyckad att den ﬁck
fortsätta under hösten. Från
5 oktober till 23 oktober
mötte Centerpartiet väljare
både digitalt och fysiskt med
en vidareutvecklad version
av kampanjen ”Vem skapar
jobben?”. Kampanjen fokuserade på frågan om vem
som skapar jobben – staten
eller småföretagen? Digitalt
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fanns en kampanjsajt integrerad på www.centerpartiet.se med olika innehåll
beroende på om man valde
staten eller småföretagen på
frågan ovan.
Budskapet var att det är
de små företagen som är de
stora jobbskaparna. Och
istället för att göra som
regeringen vill och höja skatten på jobb och företag med
29 miljarder vill Centerpartiet göra tvärt om. Det måste
bli billigare för småföretagen
att anställa. Centerpartiet
förespråkar därför sänkt
arbetsgivaravgift, enklare
regler för att starta och driva
företag och möjlighet för
företag att erbjuda introduktionsjobb och lärlingsutbildningar för unga, nyanlända
och långtidsarbetslösa.
Kampanjﬁlmerna kan du
se i efterhand på
www.youtube.com/
centerpartiet
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... ÄR ANTALET MOTIONER
FRÅN HELA LANDET
SOM BEHANDLADES PÅ
PARTISTÄMMAN I FALUN.
ÅRETS STÄMMA LOCKADE
1 100 DELTAGARE.

Nytt grepp när
skuggbudgeten
presenterades
Den 5 oktober presenterade
Centerpartiet sin skuggbudget.
I år presenterades den på ett
lite annorlunda sätt, genom att
sändas live på videotjänsten
Periscope.
I Periscope-videon syns Centerpartiets ekonomisk-politiske
talesperson Emil Källström gå
genom riksdagskorridorerna och
berätta om budgetförslaget.
Centerpartiet använde Periscope för första gången på
Centerpartiets stämma och hade
då några hundra följare. Tanken
är att fortsätta använda Periscope som en informationskanal.

CENTERPARTIET i Göteborg
var det distrikt som procentuellt
sett ökade medlemstalet mest
under perioden 1 januari-31
augusti 2015. Det visar partiets
medlemsvärvartävling som avslutades sista augusti.
Den största andelen nya medlemmar återﬁnns i den nystartade
avdelningen Centerturkarna, som
till största delen återﬁnns på
Hisingen i Biskopsgården. Deras
politiska fokusområde i Göteborg
är främst integrations- och migrationsfrågor. Mikail Yuksel startade
Centerturkarna i november 2014,
och är glad över att avdelningen
vuxit så snabbt.
– Vi vill bli Centerpartiets nya
ansikte när det gäller mångfald,
oavsett vilken identitet du har är
du välkommen till oss, säger Mikail
Yuksel.
Första priset i värvartävlingen
var en resa till riksdagen för fem
nya medlemmar.

Nu har Medlemsservice dragit
igång en ny värvartävling som kretsarna har fått anmäla sig till för att
få vara med i. I skrivande stund har
157 kretsar anmält sig och har då
åtagit sig att värva minst fyra nya
betalande medlemmar till Centerpartiet och Centerkvinnorna under
sista kvartalet 2015. Har kretsen
fyra nya betalande medlemmar vid
årsskiftet får man en lott i dragningen av ﬁna priser. För varje fyra
nya betalande medlemmar som
registrerats utöver detta fås ytterligare en lott.

Mikail Yuksel, som startat
Centerturkarna i Göteborg.

FOTO: PER PETTERSSON

JOBBEN?

Johanna Jönsson från Stockholm har av Centerstudenterna
utsetts till ”Årets centerparlamentariker”.

Årets centerparlamentariker
VARJE ÅR PRISAR Centerstudenter den centerpolitiker som man
anser gjort det bästa parlamentariska arbetet under året. I år gick priset
till Johanna Jönsson, riksdagsledamot från Stockholm och talesperson
för integrations- och migrationsfrågor.
Och så här löd motiveringen: ”Årets centerparlamentariker har vågat stå
upp för frihetliga värderingar när det blåser som hårdast, oavsett hur jobbigt det har varit. Hon har ett stort hjärta och ett beundransvärt engagemang för inte bara Sveriges, utan hela världens mest utsatta och maktlösa.
Centerstudenter är otroligt glada över att få tilldela årets pris till Johanna,
och stolta över att få tillhöra samma politiska rörelse som henne.”

En
jobbskapande
budget
– FYRA AV FEM nya jobb i Sverige skapas
av småföretagen, så för oss är det en självklarhet
att fokus måste ligga på att underlätta och sänka
kostnaderna för dem, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet.
Centerpartiets budget genomsyras av en
lång rad kraftfulla åtgärder för att underlätta
och sänka kostnaderna för jobbskaparna i samhället. Det vill säga småföretagen.
– Vi sänker skatterna på jobb och företagande med över 29 miljarder. Fyra av fem nya jobb
i Sverige skapas av småföretagen, så för oss är
det en självklarhet att fokus måste ligga på att
underlätta och sänka kostnaderna för dem,
säger Emil Källström.
EN AV DE STÖRSTA reformerna i Centerpartiets budgetmotion handlar om arbetsgivaravgifterna för unga. Regeringen höjer kraftigt
arbetsgivaravgifterna för att ha unga anställda.
Dessa höjningar utraderas helt i Centerpartiets
budgetmotion. I budgetmotionen föreslås också att arbetsgivaravgifterna slopas helt för den

första
fö
anställda, i två år upp till den del av lönen
som
so understiger 180 000 kronor per år.
– Många enmansföretag vågar inte anställa,
just
ju för att det kostar så mycket. Att anställa sin
första
medarbetare innebär tyvärr med Sverifö
ges
ge höga skatter och stelbenta arbetsrätt att
man
m som företagare tar en stor risk. Genom
denna
reform är vi övertygade att många
de
enmansföretag
kommer våga ta steget och
en
växa
vä genom sin första anställning, säger Emil
Källström.
Kä
CENTERPARTIET
höjer samtidigt skatter på
C
miljöförstöring
med mer än 21 miljarder kronor
m
över
öv fyra år. Det handlar bland annat om att
beskatta
farliga kemikalier och förbränning av
be
sopor.
so
En lång rad åtgärder föreslås också för att
skapa
nya jobb i hela landet. Bland annat återsk
ställer
Centerpartiet RUT och ROT och bredst
dar
da också RUT att även omfatta IT-tjänster och
ﬂyttjänster.
På det sättet skapas ännu ﬂer jobb i
ﬂy
ännu
än ﬂer branscher.

Fyra av fem nya
jobb i Sverige skapas av småföretagen, så för oss är det
en självklarhet att
fokus måste ligga
på att underlätta
och sänka kostnaderna för dem!
Emil Källström, i samband med
presentationen av budgetmotionen.
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FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT NYHETSBYRÅN

Den 5 oktober presenterade Centerpartiet sin
budgetmotion i riksdagen. Det är en jobbskapande budget från
första till sista sidan –
med mer än 29 miljarder
i sänkta skatter på jobb
och företagande.

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, presenterar
Centerpartiets
budgetmotion.

partistämman

2015

Lugnets idrottsarena i Falun var platsen där Centerpartiet under
fyra dagars intensivt arbete ﬂyttade fram positionerna och
konkretiserade den närodlade politiken ytterligare. Öppenhet
mot omvärlden och en tydlig humanism kombinerades med
skarpa förslag för en snabbare integrationsprocess.
TEXT: Mats Falck FOTO: Lina Nydahl/Centerpartiet

”Det är aldrig
naivt att vara
medmänsklig”
DET BLEV EN STÄMMA som skickade tydliga signaler till omvärlden
att Centerpartiet har svaren på såväl
dagens som morgondagens utmaningar.
– Jag vill sammanfatta stämman
med att slå fast att Centerpartiet fortsatt är det parti i Sverige som kombinerar en öppenhet mot omvärlden
med konstruktiva förslag för fler och
växande företag i hela landet, och en
skarp miljöpolitik med fokus på grön
tillväxt, säger Anders W Jonsson, förste vice partiordförande.
Stämman öppnades av föräldralediga Annie Lööf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna via inspelad
video på storskärmar. Hon framhöll
bland annat att partistämman inte
bara är viktig för Centerpartiet, utan
även för samhället i stort.
– Tillsammans blir de beslut ni fattar viktiga inte bara för Centerpariet.
De får betydelse långt utanför stäm s TIDNINGEN C

m
molokalen, poängterade Annie Lööf.
Efter detta höll Anders W Jonsson
et
ett inledningsanförande som i stor
utsträckning präglades av den pågåu
en
ende flyktingvågen.
– Vi i Sverige måste säga “välkkomna” till flyktingarna som kommer nu. Vi har tagit emot flyktingar
m
ti
tidigare och vi kan göra det nu också,
sa
sade han.
– Centervänner, det är aldrig naivt
at
att vara medmänsklig!
flyktingmottaggandet är förknippat med stora utmaningar för det svenska samhället. Det
n
är en politisk utmaning som kräver
nya tankar och lösningar. Det som är
n
vviktigt nu är att det blir fler jobb och
fler bostäder. Han hyllade också civilfl
samhället och tackade alla de censa
terpartister runtom i landet som gör
te
fr
frivilliga insatser för att hjälpa männ
niskor på flykt.

HAN BETONADE ATT
H

– Det är Alireza från Stockholm
so rest till Balkan för att på plats
som
h
hjälpa
dem som tagit sig över Medelh
havet.
Centermedlemmarna i Föllinge
o på andra platser i Krokoms komoch
m som är med och hjälper till med
mun
at ordna språkkaféer en gång i veckan
att
fö asylsökande. Jag vet att ni är ännu
för
fl där ute som gör fantastiska insatfler
se Jag är stolt över att vara med i
ser.
sa
samma
parti som er, sade Anders W
Jo
Jonsson.
Talet handlade även om Centerparti kärnfrågor: jobb och företagande
tiets
d grön skatteväxling är central. Det
där
b
betyder
sänkta skatter på jobb och
fö
företagande,
och höjda skatter på miljö
jöskadliga
utsläpp och verksamheter.
– När regeringen höjer skatter på
jo
jobbskaparna,
vill vi sänka kostnader
så fler kan anställa. När de ökar regelb
bördan,
vill vi minska krånglet. Och
n Socialdemokraterna tror att det
när
ä statliga myndigheter som ska skapa
är

Stämningen var
på topp under
partibanketten.

Förväntansfulla
stämmoombud samlade
i ishallen i Lugnet.

jobben, vill Centerpartiet låta vanliga
människor med ovanliga idéer bygga
Sverige starkare. Så skapas jobb i hela
landet. Så kan hela Sverige växa.
också upp
ett annat viktigt område för Centerpartiet – miljön – och satte ljuset på
ett av de största miljöhoten: de klimatförändringar som äger rum globalt.
– Vi vill visa på hur viktigt det är
att regeringen nu taggar upp inför förhandlingarna i Paris då världens länANDERS W JONSSON TOG

Förste vice partiordförande
Anders W Jonsson under
sitt inledningstal.

der ska förhandla om ett nytt klimatd
avtal.
av
Efter stämman konstaterar Anders
W Jonsson att Centerpartiet efter de
fyra dagarna i Falun visat att man har
fy
förslagen för att förkorta och förbättra
fö
integrationsprocessen i Sverige.
in
– Det handlar om förslag som exempelvis gör det lättare att få tillgång till
p
enklare jobb, genom praktikplatser där
en
du kan kombinera svenskastudier med
d
yyrkeserfarenhet. Det handlar också om
fler vägar till ett värdigt boende.
fl

Besluten under partistämman innebär också att den närodlade politiken
b
blivit än mer konkret.
b
som de om förändrat
ra strandskydd och slopad arbetsgivaravgift
g
i två år för den enmansföretagare
som väljer att anställa en
fö
kollega
k
är exempel på en lokalt förankrad
och konkret politik som skulle
a
göra
det både lättare att leva och
g
utveckla
företag utanför våra större
u
städer,
st
säger Anders W Jonsson.

– STÄMMOBESLUT
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Beslut från partistämman

Sverige bör söka
medlemsskap i Nato

Centerpartiets partistämma har röstat ja till att starta
en process för att Sverige ska söka medlemskap i Nato.
– Nato är en försvarsallians, inte en angreppsallians,
säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson.
TEXT: Johanna Stenius FOTO: Jeff Overs/Gettyimages

MÅNGA SAMARBETEN men inga rättigheter. Så ser Sveriges relation med
Nato-länderna ut idag. Redan idag
har vi ett nära samarbete med Nato
men eftersom vi inte är fullvärdiga
medlemmar kan vi inte förvänta oss
hjälp om vi skulle attackeras.
– Vi har ett stort utbyte och jobbar internationellt med Nato genom
exempelvis organiserade övningar och
gemensamma insatser, men saknar en
tydlig garanti att vi skulle få hjälp om
vi skulle bli angripna. Ett medlemskap
skulle innebära en sådan garanti och
det är den primärt viktigaste punkten till att vi har tagit ställning i frågan, säger Daniel Bäckström som är
Centerpartiets försvarspolitiske talesperson.
Anledningen till att beslutet om
att inleda en process för medlemskap
togs nu är att verkligheten förändrats. Sveriges militära alliansfrihet har
blivit en säkerhetsrisk för oss och för
våra grannländer.
– Säkerhetsläget i vårt närområde är förändrat och kriserna kryper
oss närmare. Kriget i Ukraina är ett
exempel och hur Ryssland stärker sin
försvarsförmåga och markerar sina
gränser blir allt mer uppenbart, säger
Daniel Bäckström.
Medlemskapet ska sökas i nära
samarbete med Finland. Redan idag
 s TIDNINGEN C

äär Danmark, Island och Norge medle
lemmar.
– Tillsammans skulle vi kunna
st
stärka Nato och optimera resursanvvändningen. Att vara med kommer
fö
för oss att innebära en mycket större
ch
chans att bevara den fred och frih
het vi har idag. Det är lätt att hamna
i en diskussion om militära insatse
ser men det här är framför allt något
so
som kommer att stabilisera, inte minst
Ö
Östersjöområdet, säger Daniel Bäckst
ström.
och Kerstin
L
Lundgren passar också på att avliva
n
några vanliga uppfattningar om ett
m
medlemskap. En är att det skulle
innebära ett alltför stort ekonomiskt
in
an
ansvar för Sverige.
– Nato har ett långsiktigt mål om
at
att försvarsanslagen ska vara minst
tv
två procent av BNP – av 28 medlemslä
länder är det i nuläget endast tre länd
der som uppnår detta och vi räknar
m
med att Nato välkomnar oss som vi är,
sä
säker Daniel Bäckström.
En annan vanlig oro kring Nato är
at
att Sverige skulle behöva handskas
m
med kärnvapen – men så är inte fallet.
– Nato har inga kärnvapen, men
n
några medlemmar har. Vi är tydliga
m
med att Sverige inte ska ha kärnvapen
p
på vårt territorium. Vi bestämmer

DANIEL BÄCKSTRÖM
D

Länder som idag är medlemmar i Nato.

Daniel Bäckström.

Kerstin Lundgren.

Sverige och Nato
Sverige har under ﬂera år byggt sin
säkerhet tillsammans med andra. Dels
handlar det om det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet som sker inom
ramen för EU och FN men också inom
ramarna för det nordiska samarbetet.
1994 anslöt sig Sverige till Nato:s ”partnerskap för fred”. Sverige är dessutom
medlem av EU och omfattas av den
solidaritetsklausul som följer av Lissabonfördraget.
› Tiden då Nato stod mot Warszawapakten under kalla krigets terrorbalans
är för länge sedan passerad. I dag
har Nato som organisation vuxit med
många nya medlemmar inte minst i
Östeuropa. Nato har dessutom tagit
ansvar för en del stora internationella
insatser, exempelvis den i Afghanistan.
Våra nordiska och baltiska grannar är
en del av detta samarbete.
› Av de nordiska länderna är det i dag
endast Sverige och Finland som inte är
medlemmar, samtidigt är vi de länder
som står Nato närmast. Den nya ﬁnska
centerledda regeringen har beslutat att
utreda ett Nato-medlemskap.

sä
säkerhet
tillsammans med andra så
kkrävs
rävs det att vi också vågar ifrågasätta
ti
idigare sanningar och gör upp med
tidigare
b
ilden av att Sverige skulle vara neubilden
tr
ralt.
tralt.

Centerpartiet ser mot bakgrund av Nato:s
förändrade roll och det säkerhetspolitiska läget att Sverige startar en process
om att söka medlemskap i Nato. I detta
arbete bör vi eftersträva ett nära samarbete med Finland, med målet att båda
länderna kan bli medlemmar samtidigt.
› Samtidigt som Sverige och Finland blir
med i Nato vill vi arbeta för att Norden
ska förklaras vara ett kärnvapenfritt
område. Ett villkor är att vi likt Norge
säkerställer att vare sig kärnvapen eller
stationär utländsk trupp får ﬁnnas på
svensk mark vid ett medlemskap i Nato.

– BILDEN AV VAD Sverige står för kom-

Nato står för
North Atlantic Treaty Organization

Natos högkvarter i Bryssel.

själva om och när vi ska delta militärt
i utländska operationer. Det har Nato
inget med att göra. Om ett Nato-land
blir angripet blir vi däremot skyldiga
att bistå landet, men vi avgör själva
hur. Vi ska fortfarande driva nedrustningsfrågor och faktiskt kunna
påverka mer än tidigare i den frågan
om vi går med i Nato.
EN GEMENSAM nordisk röst kan driva

kärnvapennedrustning, säger Kerstin Lundgren som förklarar att det är
vanligt att blanda ihop enskilda medlemsländers agerande med Nato.
– Viktigt att tänka på är att i Nato
har alla en röst, och alla röster har lika
stort värde och vetorätt vilket betyder
att inget görs om inte alla är överens.
Oavsett vad som händer så måste Sverige fokusera långsiktigt på hur försvarspolitiken ska se ut. Ska vi fortsättningsvis bygga vår gemensamma

mer
m att förändras i och med detta, och
jag
jaag hoppas det kommer att bidra till
ökad
ökad stabilitet, säkerhet och trygghet,
och
och stärka vår försvarsförmåga säger
Daniel
D
Bäckström.
– Ett medlemskap tillsammans
med
m Finland innebär att vi tydliggör
vår
våår säkerhetspolitik, lämnar den gråzo
on som vi befinner oss i idag. Med
zon
d
detta
så lockas ingen att vidta något
fö
ör att testa vad vi menar. Det stärför
ker Baltikum och bidrar till stabilitet,
ker
sääkerhet och fred. Det handlar ytterst
säkerhet
om solidaritet och vi arbetar för en
om
politisk samsyn kring detta, avslutar
politisk
K
Lundgren.
Kerstin

Svenska örlogsfartyg under
en Natoövning i Lettland 2014.
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”Vi tar tag i de
utmaningar
som ﬁnns”
Sverige står inför stora utmaningar när det gäller
integrationspolitiken. Men med det program som
antogs av partistämman ﬁnns alla förutsättningar
att fortsätta gå ut och göra skillnad.
TEXT: Mats Falck FOTO: Johan Wingborg och Sveds Signe Söderlund / DN / TT (t h)

Johanna Jönsson

för integrati
tion, som röstades igenom av en enig
partistämma, är att jobben är nyckeln
p
ti
till om integrationen lyckas.
– Att nyanlända snabbt kommer
i arbete är viktigt för att de ska få ett
sa
sammanhang, kunna utveckla språket
o
och utveckla sitt sociala nätverk. Om
vi lyckas nå ett års kortare integration
så skulle det innebära 44 000 jobb, 3,2
m
miljarder i skatteintäkter och 1,9 milja
jarder i minskade kostnader, säger
Jo
Johanna Jönsson, talesperson i integr
grations- och migrationsfrågor.

KÄRNAN I PROGRAMMET
K

för
fö nyanlända att komma i arbete.
V vet att höga trösklar och kostnaVi
der
d som kommer av en stel arbetsrätt
är ett extra stort problem för de som
st långt ifrån jobb, säger Johanna
står
Jö
Jönsson.
Hon har besökt över 50 kommuner
ru om i landet och sett hur centerrunt
medlemmar
m
engagerat sig i den näro
odlade
integrationen. Ett exempel är
C
Centerpartiet
i Föllinge och på andra
p
platser
i Krokoms kommun som är
m och hjälper till med att ordna
med
sp
språkkaféer
en gång i veckan för asylsö
sökande.

DEN NYA integrationspolitiken – närD

odlad
integration – innebär en rad
o
konkreta
ko
förslag, bland annat så kallad
jobbfixarpeng,
inventering och validejo
ring
ri av kompetenser från dag ett samt
bättre
tillgång till yrkesanpassad SFI.
b
– Det tar alldeles för lång tid i dag
 s TIDNINGEN C

om migration idag, det vi gör är att vi tar tag i
ti
d
de utmaningar som finns. Vi vet det
finns jättestora utmaningar, men vi
fi
h
har lagt fram en mängd förslag för att
möta utmaningarna, som till exemm

– ALLA PRATAR MYCKET

Satsningar i budgetförslaget

pel hur man kan skapa fler bostäder
och jobb och hur flyktingarna snabbare kan komma in i det svenska
samhället.
att det finns
en stor förståelse inom partiet för
allvaret i integrationsfrågan och ett
starkt stöd för de åtgärder som krävs.
– Det finns inte en viktig sak utan
det är hundra små saker som tillsammans ska medverka till att vi ska
komma vidare. Till exempel vill vi
flytta över ansvaret från arbetsförmedlingen och Migrationsverket till
kommunerna. Vi decentraliserar hela
den här processen, och det tycker vi
är viktigt.

JOHANNA JÖNSSON SER

Vad är det viktigaste budskapet just
nu till medlemmarna i partiet när
det gäller integrationsfrågan?

– Nu måste vi kavla upp ärmarna
o
och göra någonting. Det är nödvä
vändigt att få fram fler introdukti
tionsjobb och lärlingsplatser och
at
att dessa även omfattar alla nyanlä
lända. Möjligheten att få in en fot
p
på arbetsmarknaden genom lärli
lingsjobb, samtidigt som man lär sig
sp
språket, är mycket betydelsefullt för
in
integrationen.
D
Det var stående ovationer efter det
a
att programmet röstats igenom. Hur
kä
kändes det då?
– Ja, det värmer förstås ordentligt.
N
När man håller på med de här
ffrågorna får man ta emot en del hat.
fr
Ja
Jag lägger mycket energi på det här
ar
arbetet och det tar på krafterna. Att då
få känna den här uppbackningen från
en hel stämma stärker och ger ny kraft
at
att kämpa vidare.

I Centerpartiets höstbudget anslås en
miljard kronor som ska hjälpa ﬂyktingar
att snabbare bli en del av det svenska
samhället.
I detta paket ﬁnns satsningar på språk,
frivilligas insatser och civilsamhällets roll,
samt reformer som ska se till att ﬂyktingars
expertkunskaper och kompetenser bättre
och snabbare tas tillvara.

Partistämman beslutade att:
› Återinföra avdragsrätten för gåvor till
ideella organisationer.
› Omfördela 300 miljoner från anslaget
till Arbetsförmedlingen till civilsamhället,
med fokus på mentorskap och nätverk för
nyanlända, samt andra insatser som leder
till jobb.
› Satsa på obligatorisk samhällsorientering
för nyanlända.
› Ge alla nyanlända barn en introduktion
i svenska.
› Se en snabbare validering av kompetens.
› Införa kompletterande utbildningar för
nyanlända akademiker.
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Det behöver bli billigare och lättare att
anställa i Sverige. Det är ett absolut
måste för att jobben ska bli ﬂer.
Det säger Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson som menar
att svensk arbetsmarknad måste
g
göras
om från grunden.
g
TEXT: JJohanna
TEXT
h
Stenius
S i
FOTO:
FOTO Anna
A
Simonsson
Si

EN NY, VASSARE
JOBBPOLITIK
i Falun i september blev Centerpartiets jobbpolitik ett snäpp vassare. Flera viktiga beslut med stor betydelse för framtiden togs
och Emil Källström är mycket positiv. Bland
annat beslutade stämmoombuden att det måste
bli betydligt billigare att anställa genom att slopa
arbetsgivaravgiften i två år för den först anställda
i företaget.
– Det här har stor betydelse särskilt i små företag, för unga och andra som har svårt att ta sig in
på arbetsmarknaden. I Sverige skapas fyra av fem
jobb av småföretagen, säger Emil Källström.
På stämman fattades också beslut om en jobbpakt för småföretagen för att skapa nya jobb och
öppna upp arbetsmarknaden för fler. Ett led i det
är sänkta trösklar in på arbetsmarknaden med
fler enkla jobb som inte kräver särskild utbildning
eller kompetens. Sverige har idag lägst andel enkla

VID STÄMMAN

Emil Källström
Ålder: 28 Bor: Delar sin tid mellan Örnsköldsvik och Stockholm
Familj: Stor! Bakgrund: Studerat vid Handelshögskolan och
jobbat som säljare i många olika sammanhang. Invald i riksdagen
2010. Utsedd till Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson
efter valet 2014. Fritid: ”Jag har nyss blivit gårdsägare så just nu
är det främsta fritidsintresset att måla om traktorgaraget”.
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jo i hela EU och det gör att steget för många in
jobb
påå arbetsmarknaden blir orimligt högt. Därför
ärr introduktionsjobb med lärlingslöner en viktig
pu
usselbit.
pusselbit.
– Med introduktionsjobb får unga, nyanlända
occh långtidsarbetslösa chansen att komma i jobb
och
occh samtidigt höja sin kompetens med hjälp av
och
uttbildning och handledning, säger Emil Källström.
utbildning
Ytterligare ett steg för att sänka trösklarna till
arrbetsmarknaden handlar om att modernisera
arbetsmarknaden
arrbetsrätten. LAS, lagen om anställningsskydd,
arbetsrätten.
sääger att den som är sist in på en arbetsplats också
säger
ärr den som måste sluta först om företaget går
dååligt.
dåligt.
DET
D
ET GÖR ATT dörren till jobben stängs för alla de
som
so
om står utanför arbetsmarknaden, som exempelvi
vis
is unga och människor med utländsk bakgrund.
De lagar som en gång kom till för att skydda dem
D
so
som
om jobbar har idag blivit något som i många fall
stänger
st
tänger dörren till jobben.
Därför beslutade stämmoombuden att LAS
måste ses över så att flera delar av lagen blir
m
di
dispositiv.
ispositiv. Det innebär att den efter lokala förha
h
andlingar blir möjlig att anpassa efter just lokala
handlingar
ffö
örutsättningar.
för
utsättningar. Samtidigt ska de delar av LAS som
ggä
äller diskriminering, tvister, skadestånd och de
gäller
äl
ldres rättigheter skyddas.
äldres

CENTERPARTIETS VÄSSADE
JOBBPOLITIK I KORTHET:
1. Grön skatteväxling, med höjda skatter och avgifter på miljöförstörande
verksamhet och sänkta skatter på jobb
och företag ska bli en styrande princip
i den ekonomiska politiken.
2. Skattetrycket i Sverige ska sänkas.
I ett första steg vill vi under två år
slopa arbetsgivaravgiften för den
första anställda i företaget.
3. Inför en ny jobbpakt för småföretagen,
med bland annat introduktionsjobb
med lärlingslön. Dessa introduktionsjobb bör vara tillgängliga för alla företag, även de som saknar kollektivavtal.
4. Gör om lagar och regler på arbetsmarknaden för att sänka trösklarna
samt öka ﬂexibiliteten och tryggheten.
tryggheten.
5. Förbättra matchningen på den
svenska arbetsmarknaden kraftigt
genom att Arbetsförmedlingens förmedlingsinsatser ersätts av en resultatbaserad jobbﬁxarpeng.
6. Förbättra tillgången till kapital för små
och växande företag.
7. Minska regelbördan för småföretag
och mikroföretag kraftigt.
8. Sveriges skattesystem och institutioner ska främja snabb utveckling, innovation och bibehållen konkurrenskraft
konkurrenskraft
i digitaliseringens och automatiseringens era.
9. Se över och reformera skattesystemet.
skattesystemet.
10. Ge Europa större förutsättningar
att skapa ﬂer jobb och ökad tillväxt
genom att EU ingår ﬂer frihandelsavtal, skapar en gemensam digital inre
marknad samt värnar den eko
ekonomiska
nomiska
stabiliteten i unionen.
11. Att Sverige fortsätter att värna de ramverk som garanterar stabila och starka
statsﬁnanser
12. Stimulera tjänstesektorn, som är en
viktig förutsättning för ﬂer företag och
jobb.
13. En arbetssökande ska inte bli av med
ersättningen om denne skaffar en
F eller FA-skattsedel.
14. Uppﬁnnarnas betydelse för svensk
innovationskraft ska lyftas fram.
15. Öka utbyggnaden av den digitala infrastrukturen i landet.
16. Se till att stora internationella företag
kan fortleva och utvecklas i Sverige.
17. Undersök förutsättningar för en
C-skattsedel.

Framtidens
skola

har stark koppling till jobb
Utbildningspolitiken ska i framtiden ha en mycket starkare koppling till jobb. En
stärkt roll för lärarna och ökad valfrihet är två andra utgångspunkter
för den nya utbildningspolitik som klubbades igenom på stämman.
TEXT: Johanna Stenius FOTO: Centerpartiet, Istockphoto

till arbetsmarkn
naden
har varit för svag under alldeles
för
fö lång tid. Det är bakgrunden till att
p
partistämman
beslutade om en vassare utbildningspolitik.
– Vi måste fokusera mer på det som
faktiskt gör skillnad.
Elevperspektivet ska
ligga i grunden, och
Ulrika Carlsson
att utbildning ska leda
ti jobb, säger Ulrika Carlsson som är
till
u
utbildningspolitisk
talesperson.
SKOLANS KOPPLING
S

ETT BESLUT BLEV därför att yrkesE
och lärlingsutbildningarna måste stäro
kkas och bli bättre på att anpassa sig
mot branschens behov av personal.
m
Kopplingen till arbetslivet måste
bli tydligare redan i grund- och gymb
n
nasieskolan. Därför ska det införas
branschskolor och studie- och yrkesb
vvägledarnas roll ska stärkas.
– Det här kommer att leda till att
el
elevernas kontakter mot arbetslivet
b
blir bättre och det kommer att hjälpa
d
dem att göra bra val för framtiden,
sä
säger Ulrika Carlsson.
Också läraryrket måste stärkas, sta-

tu
tushöjas och göras mer attraktivt. Det
sk
ska åstadkommas genom att skapa
fl
fler karriärvägar som ger högre lön
fö
för lärare men också möjliggöra flera
in
ingångar till yrket.
ökade möjligheter till frist
stående
lärarutbildningar och staten
te måste ta ansvar för att lärare och
sk
skolledare
får den fortbildning som
behövs,
säger Ulrika Carlsson.
be
Lärare och skolledare är själva
nycklarna
till framgång och därför är
ny
de viktigt att de lärare som gör stor
det
skillnad
får något tillbaka, till exempel
sk
ge
genom
kompetensutvecklingsgaranti.
När det gäller valfrihet finns en del
br
brister
i dagens system som behöver
åt
åtgärdas.
Det handlar bland annat om
be
betygsinflation,
det vill säga att betygen
ge blir allt högre utan att de faktiska
ku
kunskaperna
har ökat, och att skillnaderna
är för stora mellan olika skolor.
de
För att komma tillrätta med det
beslutade
partistämman bland annat
be
at nationella prov ska rättas av friståatt
ende
en examinatorer och att öppna jämfö
förelser
av skolor blir mer tillgängliga
för
fö elever och föräldrar.

– VI VILL SE
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Offensiv i

KLIMATPOLITIKEN
Miljö och tillväxt går hand i hand. Därför är grön
skatteväxling en viktig reform för både klimatet
och jobben. På stämman togs ﬂera steg mot
hållbar tillväxt.

siktiga spelregler för de investeringar
som krävs. Idag är det de fossila
bränslena som är norm. Vi vill att
klimatprestanda ska blir normen,
säger Kristina Yngwe.

TEXT: Mats Falck FOTO: Getty Images

SAMTIDIGT SOM ARBETET pågår för
fullt i Sverige är det viktigt att komma
ihåg att miljöproblemen inte bryr sig
om några nationsgränser. I december samlas världens länder i Paris för
att förhandla fram ett nytt klimatavtal. Att få till ett globalt klimatavtal
är en komplex process där samarbetsvilja och förhandlingsförmåga sätts på
prov. Avtalet behöver se till att hela
världen kan kombinera ökad ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp.
Från Centerpartiet finns bland annat
Kristina Yngwe på plats som reser i sin
roll som vice ordförande i riksdagens
miljö- och jordbruksutskott.

GRÖN SKATTEVÄXLING, där miljöskadliga utsläpp och verksamheter
beskattas hårt medan skatten på jobb
och företagare sänks, är grundbulten
i den miljöpolitik som togs på stämman. Genom att alla länder strävar
mot en hållbar tillväxt, samtidigt som
den skadliga klimat- och miljöpåverkan minskar nås maximalt resultat för
klimatet.
– Vi vill ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och för att nå dit
beslutade stämman bland annat om
så kallad kvotplikt. På så sätt kan man
 s TIDNINGEN C

st
ställa
större miljökrav på drivmedelsbolagen. När du tankar din bil ska det
b
vvara förnybart, säger Kristina Yngwe,
miljöpolitisk talesperson.
m
Kvotplikten innebär att drivmedelsbolagen gradvis ska blanda in mer
d
förnybara bränslen i bensin och diefö
sel. Den ska baseras på bränslets klise
matprestanda och öka varje år enligt
m
en trappstegsmodell för att driva på
u
utvecklingen.
– Vi sätter ett långsiktigt mål, år
22030, vilket är i linje med vad bransc
schen efterfrågar, det vill säga lång-

Transporterna är det viktigaste
området för miljöarbetet. För att
nå målet om en fossiloberoende
fordonsﬂotta 2030 beslutade
partistämman om så kallad
kvotplikt.

– Parismötet måste leda till att alla
länder åtar sig att dämpa sina utsläpp
av växthusgaser, att fattiga länder får
stöd för att göra det, och att vi får en
process där vi stegvis kan öka ambitionen i avtalet
Men Paris är inte en slutstation
utan början på ett arbete som behöver
skalas upp, menar Kristina Yngwe.
– I Sverige har vi visat att utveckling, ekonomisk tillväxt och minskade
klimatutsläpp kan gå hand i hand. En
av de absolut viktigaste delarna är att
skapa ett pris på koldioxid globalt, så
att de som förorenar också betalar. Då
skapas drivkrafter för teknikutveckling och gröna jobb. Parismötet kommer inte att nå ända fram till detta men
grundstenar måste läggas. Det är viktigt att Sverige är ledande i detta arbete.
verktygen för
klimatpolitiken i EU är handeln med
utsläppsrätter, men det är inte tillräckligt effektiv och miljöstyrande.
Idag är det däremot alldeles för billigt
att orsaka klimatpåverkande utsläpp

ETT AV DE VIKTIGASTE

v
vilket
beror på att det finns för många
u
utsläppsrätter.
– Utsläppsrätterna har ett för lågt
p
pris idag. För många får utsläppsrätter gratis. Om vi minskar antalet
rä
utsläppsrätter och de auktioneras ut
u
kkan vi få upp priset på dem. Här har
EU ett viktigt jobb att göra under det
E
närmaste året, säger Kristina Yngwe.
n
STÄMMAN BESLUTADE OCKSÅ:
S

› att fler borde få utnyttja avdraget för
mikroproducerad el och att avdraget
ska kunna göras direkt på fakturan,
precis som man gör idag med ROToch RUT-avdragen.
› att man ska slippa momsregistrera sig
om man bara säljer el för små belopp,
som några hundralappar per år. På så
sätt kan fler ta del av den ersättning
som finns för elproduktion.
› att Sverige ska sträva efter att bli
Europas ”gröna batteri” med smarta
elnät, förstärkta satsningar på forskning och innovation, och fler möjligheter för elöverföring inom och
utanför landets gränser.

I Sverige har vi
visat att utveckling,
ekonomisk tillväxt
och minskade koldioxidutsläpp kan
gå hand i hand.
Kristina Yngwe
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Min

motion
Text Johanna Stenius

Till årets partistämma inkom hela
356 motioner från hela landet. Här
är några exempel på frågor som
centerpartister brinner för:

Motion

3.24.1

Att moms på bilpooler sänks
från 25 procent till 6 procent.
Resultat: Bifall
”Jag brinner för hållbara
transporter. I ﬂera år har
jag velat lyfta bilpoolerna
och därför la jag den här
motionen om att vi behöver
sänka momsen på bilpooler,
som är ett mer hållbart sätt
att resa än med egen bil
Mia
M
och därför ska beskattas på
Nordström,
No
samma sätt som exempelvis
Uppsala.
U
taxi och kollektivtraﬁk. Nu
behöver
be
eh
höver regeringen tillsätta en snabbutredning
för
fö
ör aatt dels utveckla en juridisk deﬁnition för
bilpooler
bi
ilp
pooler och dels se över momssatsen. Idag
saknas
sa
akknas en deﬁnition och det är därför som
bilpooler
bi
ilp
pooler fått samma moms som andra tjänster.
Men
M
n bilpoooler är ju ett viktigt transportmedel
för
fö
ör aatt få till grönare resekedjor och behöver
kunna
ku
unna konkurrera med andra transporter som
taxi
ta
axi och kollektivtraﬁk.
Min motion gick igenom, partistyrelsen var
M
positiv
po
ossitiv och biföll den vilket även kommittén
gjorde.
gj
jorrde. Det är helt rätt för Centerpartiet
att
den här typen av fråga, i framtiden
at
tt driva
d
måste
mås
m
ste det bli enklare att skifta mellan olika
transportslag.
tra
an
nsportslag. Det intressanta med bilpooler är
att
at
tt en
e bilpoolsbil kan ersätta upp till 30 bilar.
Det
D
ett betyder att istället för 30 parkeringsplatser
behövs
be
eh
hövs bara en. Om kommuner ställer krav
på
åb
byggherrar att det ska ﬁnnas bilpooler när
man
m
n ﬂyttar in så innebär det att det behövs
färre
fä
ärre
e parkeringar. Färre parkeringar under mark
betyder
be
etyyder billigare bostäder. Det ﬁnns många och
långt
lå
ng
gt gående fördelar med det här!”
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Motion

2.7

Att Centerpartiet verkar för
att göra LAS dispositiv.
”CUF har länge sett stora
problem med Lagen om
anställningsskydd. LAS är
i vår mening en stor del i att
skapa och bibehålla en dysfunktionell arbetsmarknad.
Sättet lagen är utformad på
bidrar dels till att försvåra
Magnus Ek,
M
företagsvillkoren och dels till
Ce
Centerpartiets
ungdomsförbund att göra det svårare för perun
soner utanför arbetsmarknaden, ofta unga och invandrare, att ta sig in. Den
skapar också en miljö där folk tvekar att byta
jobb och dämpar ﬂexibiliteten, kreativiteten och
matchningen på arbetsmarknaden. När CUF
skrev en motion om en modern arbetsmarknad
till Centerpartiets partistämma var det självklart
att en förändrad LAS skulle vara en del, bland
annat genom att vi ville ta bort turordningsreglerna och öppna upp för att göra LAS helt dispositiv. Det skulle då alltså bli möjligt att genom
förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter
förhandla bort alla olika delar i lagen, istället för
vissa begränsade delar, som är fallet idag.”
Stämmans beslut, efter ett yrkande från
Fredrik Christensson: ”LAS är idag semidispositiv. Det betyder att delar av lagens innehåll
kan förändras genom förhandlingar mellan
fack och arbetsgivare. Att lagen kan kompletteras med bestämmelser i avtal är viktigt för
att garantera ﬂexibilitet och lokal anpassning.
Samtidigt ﬁnns ett värde i att på vissa områden
ha en lagstiftning som utgör en stark norm för
förhållanden på svensk arbetsmarknad. Det
ﬁnns delar av LAS som ej lämpar sig för att
vara dispositiva. Sådana exempel rör tvister,
skadestånd och äldres rättigheter. Partistämman avslår därför motionärens att-sats
om att göra hela LAS dispositiv, men delar
ändå motionärens andemening om att ﬂexibilitet är viktigt.”

Nya ledamöter i partistyrelse
och verkställande utskott
Centerpartiets partistämma valde en ny partistyrelse, ett
nytt verkställande utskott och en ny andre vice ordförande. Europaparlamentarikern Fredrick Federley valdes
till andre vice ordförande och tog därmed en plats i verkställande utskottet (VU) tillsammans med Kristina Yngwe.
TEXT: Johanna Stenius FOTO: Centerpartiet

in
i riksdagen – och nu vidare in i partistyrelsen. Kristina Yngwe har rötterna
i myllan på gården hemma i Ystad,
men samsas nu med fyra andra nyinvalda ledamöter i partitoppen, däribland Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson.
– Jag tycker det säger mycket om
Centerpartiet att man ger förtroendet
till en ung och relativt ny person inom
politiken, säger Kristina Yngwe som
bland annat har en bakgrund som
ordförande för LRF Ungdom.
– Jag har alltid drivit frågor som

FÖRST EN REKORDSNABB RESA

kkopplar till landsbygdens framtid,
hela landet-perspektivet med miljö
h
och klimat, och det kommer jag att
o
fortsätta med.
fo
EU-parlamentarikern Fredrick
F
Federley, är inte ny i partistyrelsen, men däremot nyvald andre vice
se
o
ordförande i Centerpartiet och då
också ledamot i VU, tillsammans
o
m
med nyvalda Kristina Yngwe. En
viktig fråga för honom är att Centervi
p
partiets politik är närvarande och
tydlig på alla nivåer, från EU via stat
ty
ti
till kommun.
– Allt vi beslutar på Europanivå

kkommer i sinom tid att implementer
eras av riksdagen och sedan är komm
munerna ofta utförare. Alltså kommer jag om några år få se hur det jag
m
b
beslutat i Europaparlamentet faller ut
i kommunen.
Förutom ny andre vice ordförande
och en nya VU-ledamot valde stämo
man fem nya ledamöter av partistyrelm
sen och sju stycken valdes om.
se
FRAMTIDEN SER LJUS UT, det är alla
F
öv
överens om. Men man är också överen
ens om att det inte är en anledning att
sl
slappna av.
– Efter den här stämman har vi en
vväldigt bra grund och många spetsiga
fö
förslag att luta oss mot. Men det är
vi
viktigt att vara ödmjuk och hela tiden
ar
arbeta hårt och målinriktat ändå.
G
Gör vi det så är jag övertygad om att
vi kommer att öka ännu mer, säger
K
Kristina
Yngwe.

NYINVALDA I
CENTERPARTIETS STYRELSE
› Kristina Yngwe,
Y
Y
Ystad
Riksdagsledamot, vice ordförande i Riksdagens
Miljö- och jordbruksutskott, miljöpolitisk talesperson
samt ledamot av kommunfullmäktige i Ystad.
› Emil Källström, Örnsköldsvik
Riksdagsledamot, ekonomiskpolitisk talesperson
samt ledamot av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik.
› Eva Nypelius, Gotland
Oppositionsråd och gruppledare i kommunfullmäktige Gotland.
› Aphram Melki, Järfälla
Gruppledare kommunfullmäktige Järfälla.
› Annika Qarlsson, Sollebrunn
Riksdagsledamot och talesperson för arbetsmarknad och jämställdhet.
› Can Savran, Åre
Ledamot av kommunstyrelsen i Åre.

NY ANDRE VICE
PARTIORDFÖRANDE
› Fredrick Federley, Tullinge
T
Europaparlamentariker och
kommunfullmäktigeledamot i Botkyrka.
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Stad och land
– hand i hand
Jobb, företagande, väl fungerande infrastuktur och service
är grunderna för att hela landet ska leva och utvecklas.
Med besluten på partistämman i ryggen blir det nu möjligt
att ta ännu tydligare steg i den riktningen.
TEXT: Mats Falck FOTO: Istockphoto

en
rad beslut som ska göra det enklare
för hela Sverige att leva och utvecklas. Likvärdiga möjligheter i hela landet är inte detsamma som likformighet, och det innebär inte heller någon
konflikt mellan landsbygd och stad,
något Eskil Erlandsson, Centerpartiets landsbygdspolitiske talesperson,
poängterar.
– Stad och land går hand i hand,
och jobben är en förutsättning för
att samhällen ska utvecklas och vara
levande. Genom politiken kan vi se
till att ta tillvara de möjligheter som
finns.
Stämman enades bland annat om
att intäkterna från fastighetsskatten

PÅ PARTISTÄMMAN FATTADES

fö industrifastigheter och för fastigför
heter där det produceras el ska regioh
naliseras så att en hållbar utveckling
n
i hela landet underlättas. Det innebär
aatt
tt en större del av överskottet som
kkommer från till exempel vatten- och
vvindkraft ska föras tillbaka till de regioner där energin faktiskt skapas.
o
– De nyttigheter som finns i en
re
egion bör tydligare komma regionen
region
ti
illgodo, förklarar Eskil Erlandsson.
tillgodo,
livli
igt var strandskyddet, där stämman
ligt
eenades
nades om att reglerna kring strandsk
kyddet behöver mjukas upp. Det är
skyddet
eett
tt sätt att skapa en positiv utveckling
i kommuner med attraktiva områ-

EN FRÅGA SOM DISKUTERADES
E

d där det idag är alltför svårt att få
den
b
bygga. Länsstyrelsen ska inte heller ha
möjlighet att överpröva kommunala
m
b
bygglov för strandnära områden.
– Det var ett viktigt ställningstaggande som stämman gjorde och som
kkan stärka kommunernas attraktivitet,
sä
säger Eskil Erlandsson.
Att öka byggandet är en utman
ning för både stora städer och mindre
o
orter. Därför beslutade stämman att
d
det behöver bli enklare regler för att
b
bygga utanför detaljplanelagt område.
B
Byggkostnaderna ska minskas och
b
byggprocessen bli snabbare genom
fo
fortsatta regelförenklingar och en mer
eeffektiv handläggning från myndighete
terna.
Stämman beslutade också att slopa
kkrav på vissa bygglov, till exempel om
een lantbrukare vill bygga gårdsbutik
fö
för att utveckla sitt företag. Även fråggan om gårdsförsäljning lyftes, där
st
stämmans beslut blev att gårdsförsäljn
ning av alkohol bör tillåtas i Sverige.

De nyttigheter som ﬁnns i en region
bör tydligare komma regionen tillgodo.
Eskil Erlandsson

 s TIDNINGEN C

Fler beslut från
partistämman

Text: Erik Aronsson

Bostad – Bygg med
närodlad tillväxt
Stämman beslutade att Centerpartiet ska jobba för en bred,
långsiktig och blocköverskridande
överenskommelse när det gäller
skatten på att köpa, äga och sälja
sin bostad. Dessutom ska ett särskilt
bosparande för ungdomar införas. Det
skulle uppmuntra ungdomar att spara en del av sina
inkomster för framtida bostadsköp.
Bland annat beslutades också:
› Att underlätta bostadsköp genom lägre krav på kontantinsats. En
förutsättning för det är att man i så fall amorterar mer på sina bolån.
› Att ge i uppdrag till statliga företag att gå igenom sina lokaler och
markinnehav för att se om det är möjligt att bygga ﬂer bostäder.
› Att fortsätta med regelförenklingar på byggområdet. En möjlighet är
att kommunerna får lov att förenkla plan- och bygglovsprocesserna,
och att göra det lättare att bygga utanför detaljplanelagt område.

Jämställdhet –
Liberal feminism

Närodlad rättspolitik
Centerpartiet vill stärka förtroendet
för polis och rättsväsende genom högre
tillgänglighet och bättre information till brottsoffer. Förtroendet
för rättsväsendet ska också öka genom en bredare rekrytering
av nämndemän, även utanför de politiska partierna. Människor
ska känna sig trygga i sitt närområde genom att kommuners
och andra offentliga aktörers brottsförebyggande ansvar blir
tydligare. Företag, kommuner och polis ska samarbeta lokalt
för att förebygga brott.
Fler beslut från stämman var:
› Att vardagsbrotten ska tas på större allvar genom att
straffrabatten ses över och genom att verka för en ny brottsrubricering för systematiska stölder.
› Att den lokala polisen ska vara känd för de som bor
i området genom att polisen arbetar långsiktigt med
kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
› Det ska bli lättare att få tillgång till domstolsväsendet genom
att utreda inrättandet av en e-domstol för enklare civilrättsliga tvister.

Välfärd i hela landet

Stämman beslutade att Centerpartiet
ska arbeta för ett liberalt feministiskt
samhälle där målet är jämställdhet mellan könen och där man tar vara på varje
människas frihet och tror på förmågan
att ta ansvar. Ett samhälle där makten
och inﬂytandet är jämnt fördelat, precis som
det obetalda arbetet i hemmen och där ekonomisk
jämställdhet råder. Våld i nära relationer och sexualiserat våld ska upphöra.
Dessutom beslutade stämman:
› Att arbeta för att det blir ﬂer kvinnor i ledningsgrupper, styrelser och
som chefer genom en ändrad maktstruktur i näringslivet. Det ska bli
lättare för kvinnor att starta och driva företag.
› Att stärka kvinnors företagande, bland annat inom tjänstesektorn
genom att taket för RUT-avdraget höjs. RUT ska också omfatta ﬂer
tjänster och möjligheten att driva företag inom välfärden utvecklas.
› Att införa en tredubblad jämställdhetsbonus för att få ett jämnare uttag
av föräldraförsäkringen. Föräldraförsäkringen ska öppnas för ytterligare
två närstående personer, och en särskild VAB-bonus ska införas.

Det ska vara hög kvalitet, valfrihet och tillgänglighet inom
välfärdens verksamheter i hela landet. Ett steg på vägen är
att göra det bli möjligt för socialtjänsten att använda sig av så
kallade förenklade biståndsbedömningar inom äldreomsorgen
och missbruksvården.
Andra beslut var:
› Att patientens rätt att välja utförare oberoende av landstingseller regiongräns ska gälla även i slutenvården.
› Att även personer med funktionsnedsättning som är berättigade till
mindre än 20 timmar assistans
får rätt att välja utförare.
› Att primärvårdens roll inom
hälso- och sjukvården
stärks och att alla patienter
ska ha rätt till en ansvarig
läkare i primärvården.

Information om alla beslut som fattades under partistämman i Falun ﬁnns på partiets hemsida:
www.centerpartiet.se/partistamman-2015
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Festligt och
fullsatt i Falun
TEXT: Erik Aronsson FOTO: Centerpartiet, TT Nyhetsbyrån, Johanna Stenius
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1. Förre partiledaren Olof
talarstolen under
Johansson i talarstolen
programpunkten Resultat för
miljön.
2. Danssugna centerpartister
bjuder upp.
3. Fullt ös på banketten.
4. Förre partiledaren Maud
Olofsson i vimlet inför partibanketten.

5. Lennart Levi, Per-Ola Eriksson och Gunnel Bengtsson,
tre av årets mottagare av
Bramstorpsplaketten.
6. Lokala idrottsförmågor
skötte serveringen.
7. Ungdomsförbundet samlat
för fest.
8. Alireza Akhondi, stämmoombud från Stockholm, berätta-

de bland annat om sitt
volontärarbete i Serbien.
9. Ulrika Johansson som jobbar
på regionenheten Väst hade
trevligt på banketten.
10. Årets partistämma lockade
1100 ombud till ishallen
i Lugnet.

5

6

7

8

9

10
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Hallå där,
Magnus Ek
ny ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund.
TEXT: Erik Aronsson FOTO: Lina Nydahl

Vad har du för bakgrund?
– Jag är uppväxt på en gård i Gryt i Östergötland, har
gått i skolan där, varit avdelningsordförande, distriktsordförande och valombudsman för CUF i Östergötland. Jag har
också suttit två år i CUF:s förbundsstyrelse, och har påbörjat
en utbildning till agronom vid SLU i Uppsala innan jag blev
förbundsordförande.
Vad var det som fick dig att engagera dig politiskt?
– Jag har nog alltid haft ett samhällsintresse, och varit
sugen på att få vara med och påverka. Först blev det genom
olika föreningar och ett lokalt engagemang i det opolitiska
ungdomsförbundet Vi Unga, framförallt för att det var kul
och något som gjorde att man fick möta nya människor
utanför Valdemarsvik. När jag gick i nian så frågade några
vänner om jag ville vara med och starta upp en CUF-avdelning, och då kändes det bara helt självklart att bli aktiv.
Varför valde du just Centerpartiet?
– Det var liksom självklart när jag blev tillfrågad. Jag visste att jag i någon mån var liberal, miljö- och landsbygdsfrågor var, och är, väldigt viktiga för mig, och då var centern
det enda alternativet. Sen kan jag inte utesluta att jag har blivit påverkad av att hela släkten är centerpartister, men mitt
engagemang i CUF har alltid känts som mitt eget.

Hallå där,
Alfred Askeljung
ny ordförande för Centerstudenterna.
TEXT: Erik Aronsson FOTO: Hamid Ershad Sarabi

Vad har du för bakgrund?
– Jag kommer från en gammal
bondesläkt på sörmländska landsbygden men är också delvis uppvuxen
norr om Stockholm. Så jag har rötter
i både stad och land.
Vad var det som fick dig att engagera
dig politiskt?
– Från min uppväxt har jag alltid sett
de behov och utmaningar som kommer av att leva i glesbygden, med dålig
kollektivtrafik, bristande bredband och
 s TIDNINGEN C

V
Vilka
är de viktigaste frågorna
du vill driva som CUF-ordförande?
– Som CUF-ordförande driver jag ju det program som
fö
förbundet enats om, så det stämman säger att jag ska driva,
det kommer jag att driva. Sen kan man väl inte undgå att
de
lä
lägga extra tyngd på de frågor man brinner för, och eftersom jag brinner för miljö- och klimatfrågorna så kan det
so
bl
bli lite mer liberal miljöpolitik framöver. Annars kommer
nog alla känna igen sig i att CUF driver på för en liberaliseno
ra
rad arbetsmarknad, ett frihetligare samhällsbygge och en
mer öppen värld.
m
H
Hur ser du på din politiska karriär på lite längre sikt?
– Jag är 21 år gammal och har mitt drömuppdrag, jag är
nö
nöjd med det. Jag ska ta mitt förbund från ett svagt förbund
på uppgång till en stark, rikstäckande organisation med
sj
självförtroende och sen skaffa mig en ordentlig utbildning,
d
de
det är så långt jag har planerat.

fö
föräldrar
som behövde arbetspendla
lå
långa sträckor med bil. Det har fått mig
att förstå behovet av politiska lösningar
at
p
på de problem som vanliga människor
upplever i sin vardag.
u
V
Varför valde du just Centerpariet?
– Det är ett parti som värnar om
d
det småskaliga och lokala, och om
m
människors frihet. Miljöengagem
manget och fokuseringen på småföreta
tagen var också viktigt för mig.
V
Vilka är de viktigaste frågorna du
vvill driva som ordförande för Centerst
studenterna?
– Studenterna är en väldigt utsatt
ggrupp på bostadsmarknaden, det är
h
helt horribelt svårt att hitta någonst
stans att bo, så det är en viktig fråga
at
att driva. Andra är kvalitén på den
h
högre utbildningen och studentern
nas tillgång till trygghetssystemen.
M
Men jag är också intresserad av det

internationella
perspektivet
eftersom jag varit
yrkessoldat i
utlandsstyrkan.
Det har fått mig
att inse värdet av
att kunna samarbeta och skapa
fred, och jag är
väldigt glad att
partistämman tog beslutet att verka
för ett svenskt medlemskap i Nato.
Hur ser du på din fortsatta politiska
karriär?
– Just nu har jag fullt fokus på
att göra ett bra jobb som CS-ordförande så att vi kan fortsätta växa
och få mer inflytande. Men om jag
får förtroendet i framtiden så kan jag
absolut tänka mig att ställa upp som
kandidat i riksdagsvalet.
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Gunnel Svensson, Kättilstorp
Adèle Åberg, Lövånger
Anita Nordin, Lärbro
Margit Söderberg, Vännäsby
Berit Magnusson, Söderhamn
Siv Eriksson, Holmsjö
Olle Olsson, Edsbyn
Gunilla Nilsson, Virserum
Anders Wettersand, Solna
Inga Wiqvist, Sennan
Vinnarna får trisslotter sända
till sig med posten.
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Annie

EN VÄSSAD
CENTERPOLITIK

CENTERVÄNNER , vilken stämma vi har haft. Under
några intensiva dagar i Falun, precis i övergången
mellan sen sommar och tidig höst, ﬂyttade Centerpartiet fram positionerna i en rad stora frågor. Vår lilla
dotter hade bråttom ut i världen så jag ﬁck följa
stämman på distans istället.
Vi har vässat vår klimat- och miljöpolitik genom
beslut om att Sverige ska bli helt fritt från fossila
bränslen och att vi ska vara ett land med 100 %
förnybar energi. Vi har visat hur man, genom grön
skatteväxling, kan fortsätta kombinera en skarp miljöpolitik med tillväxt. Stämmans 521 ombud och totalt
över tusen deltagare har talat med en stark och grön
röst som hörts långt utanför Dalarna.
På företags- och jobbområdet ﬁnns också mycket
att vara stolta över. Stämman beslutade bland annat
att slopa arbetsgivaravgiften för den första anställda
i två år. Dessutom vill Centerpartiet se en jobbpakt
med småföretagen för att bland annat få fram ﬂer
introduktionsjobb med lärlingslön. Det skulle göra det
lättare för nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Förslag som
dessa, som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden
och gör det möjligt att både skaffa sig erfarenhet och
få en första lön, är direkt avgörande om vi ska få en
snabbare och bättre fungerande integration. Det vet vi
centerpartister och det har vi också visat övriga
Sverige genom kloka och modiga beslut på stämman.
Tillsammans med förslag om ﬂer lagliga vägar in
i Europa, bland annat genom humanitära visum, har vi
visat att Centerpartiet kommer att fortsätta vara en klar
röst för en human och konkret, jobbfokuserad
integrationspolitik. För vi vet att det aldrig är naivt att
vara medmänsklig.
Ska vi få ett Sverige som håller ihop och växer sig
starkare krävs det en politik för hela landet. Såväl varia-

tionerna på folkdräkter under stämmoinvigningen som
bredden på dialekter i talarstolen skvallrar om att
centerrepresentationen är god i landets alla delar. Nu
har vi också fortsatt att utveckla vår politik för hela landet. Vi beslutade exempelvis att det ska bli enklare att
bygga strandnära i hela landet, att mjölkbönderna ska
få bättre villkor och att krångliga byggregler ska tas
bort för den som vill bygga ut eller om på landsbygden.
JAG VILL OCKSÅ PASSA på att framföra ett stort tack

till Anna-Karin Hatt och Lena Ek som nu går vidare till
andra uppdrag, utanför Centerrörelsen. De har båda
spelat en betydande roll för Centerpartiet och även för
mig personligen under en lång tid. Anna-Karin har, under sin tid som minister, snabbat på byggandet av
bredband i hela landet och främjat grön miljöteknik.
Hon har dessutom varit en direkt avgörande person
i skapandet av Alliansen. Lena har, både inom centerrörelsen, nationellt och internationellt, varit en grön
röst som människor har lyssnat på. Hon har fått stående ovationer i FN:s generalförsamling, löst ut komplicerade klimatförhandlingar i EU och som få andra visat
hur länder och företag kan tjäna ekonomiskt på att
vara rädda om miljön. Jag önskar dem båda stort lycka
till i deras nya uppdrag.
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till er alla. Stort
h den värme jag känner ifrån er
tack för det stöd och
och för det jobb ni gör som centerpartister, såväl lokaltt so
som
m nationellt
ör mig stolt
och internationellt. Ni gö
gör
att vara en av er, och
h attt vara er
partiledare. Tillsammans
manss tar vi nu
oss an det roligaste upp
uppdraget
pdraget
av alla. Att berätta om
m och
o göra
antaasverklighet av all ny, fantastisk centerpolitik!

