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Kommundagar 2016

Mångfald är bättre än enfald!
Den 5-6 februari bjuds ledande förtroendevalda i kommuner,
landsting, regioner samt politiska sekreterare, partistyrelse och
riksdagsledamöter in till Centerpartiets kommundagar på Karlstad CCC.
Kommundagarna kommer att ha integrationen som tema eftersom vi
ser olika utmaningar för kommun- och landstingspolitiker att åtgärda,
men också vilka problem som blir lösta med en bra och snabb integration.

Anmälan
Anmälan senast den 10 januari via
http://www.centerpartiet.kommundagar2016.axaco.se/
Mer information om kommundagarna finns på Centerpartiets intranät
Centralen http://centralen.centerpartiet.se/kommundagar2016
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Keep calm
and carry on

6.

Annie
Stor intervju med

Inte bara genom
nätets ständiga globala kommunikation. Dramatiska händelser i vår omvärld får direkta konsekvenser här hemma.
Miljoner människor är på flykt undan död och
förföljelse. Under året har rekordmånga av dem
sökt sig till Sverige. Vi ställs för svåra utmaningar
för att kunna klara jobb, utbildning, bostäder och
ett bra omhändertagande.
Samtidigt skakar brutala terrordåd våra öppna
samhällen. IS, eller Daesh, skyr inga medel i sitt
urskillningslösa mördande.
Vi behöver agera snabbt och resolut. Centerpartiet är som alltid redo att ta ansvar. Ansvar för
att klara flyktingsituationen och för att bekämpa
terrordåden.
Samtidigt får vi inte gripas av panik. De åtgärder vi sätter in behöver vara väl fungerande och
hållbara.
När britterna var som mest pressade
under andra världskriget hade de ett
gemensamt mantra att hålla sig till –
Keep calm and carry on. Ett budskap
som vi kan ta till oss i denna omtumlande tid. Vi ställs inför svåra utmaningar för att kunna klara jobb, utbildning, bostäder och ett bra mottagande.
Världen tränger sig på.

04.

Michael Arthursson

redaktionen

En tidning från
Centerpartiet

Chefredaktör
Emma Fahlstedt
Ansvarig utgivare
Ola Spännar
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Pensionärsliv på prov, volontärarbete i Serbien och Centerpartiet
på E-sportmässa.

10.

Kristina Yngwe valde elbilen för
resan till klimatmötet i Paris.

12.

Centerpartiet tar ansvar
i migrationspolitiken.

14.
16.

Centeråret i bilder.
Agenda 2025 visar vägen
mot framtiden.

18.

Centerpartiets webbplats
blir bättre och enklare.

22.

Fredrick Federley vald till ny
vice ordförande i ALDE.
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snabba nyheter

på prov

Putin,
NATO och
utrikespolitik

Foto: anna simonsson

ringsutskottet att jobba som
vanligt och samtidigt klara
sig på en ordinär pensionsinkomst 11–17 november.

Det var en utmaning
att få pengarna att
räcka, det fanns
verkligen inget
utrymme för några
utförutsedda utgifter
eller obehagliga
överraskningar.
Solveig Zander
Under en vecka i november provade Solveig Zander,
Centerpartiets talesperson
för socialförsäkringsfrågor, att leva på en pensionsinkomst. Bakom provpensioneringen låg ett initiativ
från pensionärsorganisationen SPF Seniorerna, som
utmanade fyra riksdagsledamöter i socialförsäk4 • tidningen C

Pensionen som delades ut
under veckan skulle räcka
till dagliga utgifter som
mat och fritidsaktiviteter,
medan fasta kostnader som
hyra räknades bort.
– Det var en utmaning
att få pengarna att räcka,
det fanns verkligen inget
utrymme för några utförutsedda utgifter eller obehagliga överraskningar, säger
Solveig Zander.
Enligt Solveig Zander är
den nuvarande situationen
för pensionssystemet ohållbar på sikt och hon anser
att det kommer att krävas
ett längre yrkesliv för att
pensionerna ska räcka till.

och lever
längre än någonsin, vilket är väldigt bra, men
vi går fortfarande i pension vid 65. Samtidigt börjar unga människor arbeta
allt senare i livet. Yrkeslivet måste förlängas i bägge
ändar, annars går inte ekvationen ihop, säger hon.
– Tyvärr verkar långt
ifrån alla förstå att vi har ett
pensionssystem som man
själv måste vara aktiv i. Jag
hoppas att vi får en diskussion och ökad medvetenhet
kring denna viktiga fråga.
– Vi är friskare

politiska
parti fanns Centerpartiet på plats vid
E-sportmässan Gothenburg Games i Göteborg 19–21 november.
Centerpartiet vill att
E-sporten ska få större
erkännande i samhället. I E-sporten tävlar man i spel på datorer eller konsoler, oftast
i lag. Internationellt
finns hundratusentals
aktiva, och Sverige är
ett av de mest framstående länderna. Deltagarna på E-sportmässan i Göteborg var glatt
överraskade av att uppmärksammas av ett
riksdagsparti.

Som enda

Den 16:e november
ordnade Larmtorgscentern och Centerpartiet i Kalmar län en talarkväll med Kerstin Lundgren, Centerpartiets
talesperson i utrikespolitiska frågor. Under
kvällen diskuterades
bland annat Putin, Ryssland, Syrien och NATO.

Läs mer om Centerpartiet
och utrikespolitiken på
vår hemsida:
https://www.centerpartiet.
se/2015/08/31/centerpartietspartistyrelse-foreslar-svensktnato-medlemskap/

Foto: anna simonsson

Pensionär

Centerpartiet
på
E-sportmässa

Stöd till
flyktingar
i Serbien
Alireza Akhondi, tidigare
partiombudsman för
Centerpartiet i Stockholm,
driver tillsammans med
ett antal andra privatpersoner Humanitet.nu, ett
humanitärt solidaritetsprojekt med fokus på att
förse människor på flykt
med förnödenheter.

Volontärerna i projektet är partipolitiskt obundna, och från spridda
delar av Sverige med den gemensamma drivkraften att vilja hjälpa
människor på flykt.
I nuläget finns över 50 volontärer
som avlöser varandra i Belgrad för att
systematiskt hålla i gång under längre
tid och säkerställa att inte organisation, erfarenhet och kontaktnät ska
försvinna. Humanitet.nu har varit
operativa sedan mitten på september
i Belgrad och kring Serbiens gränser.
Skälet till att arbetet bedrivs just
i Serbien är att många av de människor som flyr via Turkiet åker genom
landet på sin väg till EU, antingen via

rutten Turkiet-Bulgarien-Serbien eller
via Turkiet-Grekland-MakedonienSerbien. I Belgrad sker ofta tåg- och
bussbyten och människor stannar
allt från några timmar till flera dagar.
Verksamheten, som även bedrivs i
Grekland och Makedonien, finansieras helt genom donationer från privatpersoner och de insamlade pengarna
går till att köpa mat, vatten, hygienartiklar, bindor, sovsäckar, tält och
andra förnödenheter som människor
på flykt behöver.
För den som vill stödja verksamheten finns
information om hur man går tillväga på hemsidan:
http://humanitet.nu/hur-bidrar-jag

Fokus på sociala medier
Sociala medier blir allt viktigare i

det politiska livet och duktiga bloggare
och twittrare får en genomslagskraft
som många gånger överträffar till och
med etablerade medier som tidningar
och tv. Detta har uppmärksammats
bland annat av Centermedlemmar i
Alvesta som i november samlades för
att få en genomgång och matnyttiga tips
om hur man använder sociala medier.
En mycket framgångsrik lokal
twittrare är Patrik Davidsson från
Uppvidinge. Genom sitt twittrande
har Patrik fått genomslag både i nationella och lokala medier.

– På twitter representerar jag mig
själv, men förknippas också med
Centerpartiet. Jag är personlig men
aldrig privat och innan jag skriver
bör jag också fundera över vad jag
vill uppnå. Det är bra att kommentera aktuella händelser, exempelvis att
Migrationsverket lämnar Uppvidinge.
Det väcker journalisternas intresse,
säger Patrik Davidsson.
Centerpartiet centralt finns närvarande på:

På twitter representerar jag mig
själv, men förknippas också med
Centerpartiet. Jag är personlig
men aldrig privat ...”
Patrik Danielsson
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Annie Lööf
Ålder 32
Bor Nacka
Familj Maken
Carl-Johan och
dottern Ester

Annie om…

Presenter
till Ester
Jag är överväldigad av allt
fint som Ester
fått. Det har varit
alltifrån virkade
Converseskor
till kläder och
leksaker.
Varmt tack för
all omtanke.

Det stod klart väldigt
tidigt att Ester har fått
vissa personlighetsdrag
från mig. Hon är envis
och vet vad hon vill.”
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Två
som vet
vad de vill

Det är inte helt vanligt att det hörs bebisjoller i korridorerna
på riksdagskansliet. När nyblivna mamman Annie Lööf
fotograferas tillsammans med dottern
Ester lockar ljudet till sig besökare som flockas kring
nytillskottet. Huvudpersonen själv tröttnar snart på
uppmärksamheten och protesterar högljutt. Hon vet
vad hon vill, det är tydligt. Precis som sin mamma.
Text Emma Fahlstedt Foto Lina Nydahl

– Det stod klart väldigt tidigt att Ester har
fått vissa personlighetsdrag från mig. Hon är
envis och vet vad hon vill, säger Annie medan
unga fröken Lööf kniper hårt om hennes finger.
Det hör inte till vanligheterna att Annie Lööf
är på plats i riksdagen för tillfället. Sedan september är hon föräldraledig och har gjort ett
aktivt val att vara hemma. Men det är klart, att
vara helt ledig när man är partiledare och brinner för sitt jobb det går inte.
– Mitt jobb har en stor fördel, att jag kan
sköta det överallt och när som helst och det
krävs inte att jag är fysiskt på plats på kansliet.

Men det är också en utmaning eftersom det
innebär att jag i praktiken skulle kunna jobba
hur mycket som helst också som föräldraledig. Där har jag fått bestämma mig, och det var
inget svårt val, att det här halvåret är en tid för
mig och Ester och där min viktigaste uppgift
är att ta hand om henne även om jag naturligtvis finns med på ett hörn i det politiska arbetet,
om än i kulisserna.
Det påverkar en människa att bli förälder,
mer än bara bristen på sömn och att inte få äta
sin lunch utan avbrott. Den turbulenta, och
på många sätt mörka, hösten lämnar knappast
tidningen C • 7

Avkoppling

Jag har alltid älskat att jobba mycket och
brinner för mitt politiska engagemang. För
att koppla av tycker jag om att träna, eller
som nu gå långa promenader med vagnen. Jag tittar sällan på tv men nu har vi
börjat titta på den politiska serien House
of Cards. Mycket spännande!

Terrordåden som skett under hösten, inte minst det i Paris, har skakat om hela Europa. Samtidigt pågår
den största flyktingströmmen sedan
andra världskriget och röster höjs för
stängda gränser och mindre öppenhet,
både som ett svar på terrorhot men
också för att begränsa flyktingmottagandet. Det är en oroande utveckling,
menar Annie Lööf som poängterar
vikten av att politiska ledare nu står
upp för sina principer.
– Det har på ett sätt varit värdefullt

att få följa denna dramatiska höst lite
vid sidan om och jag har haft möjlighet att reflektera mycket. Över hur
samhällsdebatten hårdnat, hur oron
och konflikterna i världen ökat, hur
terror och extremism i det lilla och
stora slagit rot på allt för många platser. Det känns viktigare än någonsin
att stå upp för sina värderingar och
principer. Sverige ska vara ett öppet
och välkomnande land för de människor som flyr. Men vi måste se till
att ha ett ordnat mottagande, där både
kostnader och processer kännetecknas
av ordning och reda.

någon oberörd och för Annie Lööf har
händelserna fått en ny dimension i
och med föräldraskapet.
– När morden på Kronans skola i
Trollhättan inträffade tänkte jag på att
jag tidigare självklart blivit upprörd
och sorgsen för en sådan sak, men att
jag nu också kan känna det fasansfulla
i tanken på att förlora ett barn. Och jag
har full förståelse för att människor är
oroliga och rädda efter den här hösten
som har varit oerhört turbulent. Dels
kanske för sin egen skull men också
utifrån vart världen är på väg.
8 • tidningen C

Utanför fönstret har det mörknat
och Ester har somnat i Annies famn.
Det är sen eftermiddag och Annie har
tillbringat hela dagen tillsammans
med verkställande utskottet. Ester har
varit med, till största delen sovandes,
så att mamma kunnat delta i och leda
diskussionerna. Första heldagen på
jobbet, även om Annie Lööf trots föräldraledighet är närvarande och deltar
i det politiska arbetet.
– Jag har en eminent vikarie som
jag känner fullt förtroende för och
det gör att det är så lätt för mig att

faktiskt vara föräldraledigt. Samtidigt har jag naturligtvis inte släppt det
politiska arbetet, jag följer noga händelseutvecklingen, har regelbundna
avstämningar med Anders W Jonsson
och läser många handlingar när Ester
sover i famnen.
När den här intervjun görs har
Annie Lööf varit föräldraledig i tio
veckor och det är flera månader kvar
till april då hon återigen kliver in i sitt
tjänsterum men med arbetsdatorn i
handen istället för babyskyddet. Då är
det pappas tur att vara hemma med
Ester och en ny tid i Annies liv börjar,
den som hårt arbetande småbarnsmamma.
– När jag kommer tillbaka till jobbet kommer jag fortfarande att vara
Annie, jag är övertygad om att det går
att kombinera ett intensivt partiledarskap med att vara en närvarande förälder. Det är många med mig som är
föräldrar. Men det är klart, jag kommer inte välja att jobba varje kväll
eller helg, jag kommer också förmodligen ibland få ställa in med kort varsel på grund av VAB, men så är det ju
för alla föräldrar. Ester måste få ha sin
mamma för sig själv emellanåt och jag
henne.
Innan dess kommer Annie hinna
med ytterligare inhopp på jobbet, i
sällskap av vad hon beskriver som
”världens minsta prao”. Dels kommundagarna i Karlstad men först och
främst det årliga jultalet som hon hållit varje år sedan 2012. Vad det ska
innehålla är ännu inte helt klart, men
att det hon ska säga kommer beröra
höstens händelser är närmast givet.
– Jag kommer att tala om den politiska hösten och de utmaningar vi står

Jag är övertygad om att
det går att kombinera
ett intensivt partiledarskap med att vara en
närvarande förälder.”
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inför både i Sverige och globalt. Jag
kommer också att trycka på vikten av
ledarskap och framtidstro. Det finns
många utmaningar men vi har också
en bra och konkret politik för att möta
dem, inte minst vad gäller integrationen, jobben och klimatet. Just klimatet, och hela miljöpolitiken, är något
jag haft all anledning att reflektera
kring under min föräldraledighet och
då särskilt om regeringen kommer
kunna förvalta det arv vi i Centerpartiet lämnade efter oss efter våra
åtta år med miljöministerposten. Jag
känner mig inte alls trygg med att de
kommer fortsätta vårt arbete att förena tillväxt och resultat för miljön.
Snarare tvärtom.
Att hålla tal

Vi jobbar mycket med talen, både jag
och mina medarbetare. Det är viktigt att
säga rätt saker och vara lyhörd. Så här i
efterhand är jag glad att talet jag höll på
kommundagarna nu i år handlade om integration. Vår tunga integrationsrapport med
tjugo konkreta åtgärder har använts flitigt
hela året och under vissa delar av mitt tal
var det så tyst i lokalen att man kunde ha
hört en knappnål falla. De delar då jag tog
upp hur oskyldiga barn och vuxna flyr för
sina liv i sjöodugliga båtar påverkade även
mig där på scenen.
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›S
 e ett bildspel med Annie Lööf och
hennes dotter på centerpartiet.se/tidningen-c
› Se Annie Lööfs jultal på centerpartiet.se och
på Youtube

En digital

mötesplats
för hela Centerrörelsen

Nu ska intranätet Centralen och de
lokala sajterna göras om. På så sätt
blir webbplatsen navet i både intern
och extern kommunikation.
Och medlemmarnas inspel är
en framgångsfaktor.

– Såväl det nya intranätet som de
lokala sajternas form kommer att följa
centerpartiet.se och ”Närodlad politik”.
säger Emma Fahlstedt, projektledare.
På det nya intranätet kommer

informationen att vara personligt
anpassad och inte som idag att allt är
lika för alla. Det blir en digital mötesplats för hela Centerrörelsen med möjlighet att samarbeta och diskutera.
Ledorden är skräddarsytt, mobilanpassat och integrerat med centerpartiet.se.
Det är inte bara Centralen som ska
göras om utan även de lokala sajterna.
Det ska bli enklare att uppdatera men
det blir också större flexibilitet för
kretsar som vill göra mer med sin sajt.

Projektet leds av kommunikationsenheten men kommer att ske i tätt
samarbete med kretsar och distrikt.
Alltifrån referensgrupper till ambassadörer är mycket viktiga för att projektet ska bli den digitala mötesplatsen
som är meningen.
Är du intresserad av att vara med
eller vill kanske din krets vara testpiloter? Kontaktvägar och mer information finns på centralen.centerpartiet.se

Text Anne Hammarskjöld Illustration & foto Istockphoto

Responsiv webb?

En responsiv webbplats är tillgänglig för alla typer
av besöksenheter. Beroende på om en besökare
använder dator, läsplatta eller mobiltelefon,
anpassar sig sajten på olika sätt för att besökaren
vid alla tillfällen ska få en komplett upplevelse.
Källa: idg.se

Kom med i webbprojektet

Kretsar och andra som vill delta i
utvecklingen av den nya webbplatsen
är välkomna att kontakta Emma
Fahlstedt via Centralen.
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Foto: stephane de sakutin / AFP PHOTO / pool
/ ttnyhetsbyrån

Foto: stephane de sakutin / reuters / pool
/ ttnyhetsbyrån

En kvinnlig demonstrant sätter
upp ett plakat framför en kopia av
Eiffeltornet vid en demonstration i
samband med klimatmötet.

Frankrike och dess
president Francois
Hollande stod som
värdar för klimatmötet i Paris.

Foto: francois mori / AP Photot
/ ttnyhetsbyrån

Ovan: President Hollande talar i samband med en prisutdelning i Elyseepalatset 9 december för personer som
gjort insatser i kampen mot den globala
uppvärmningen.

Till vänster: En demonstrant i Paris
håller upp ett plakat vid en protestaktion 9 december där de rika länderna uppmanas att göra sitt för att stoppa den globala uppvärmningen.
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COP21
Plats: Le Bourget i Paris
Tid: I två veckor, från
30 november till 11 december
Uppslutning: 196 länder och
cirka 50 000 deltagare
Åker från C: Kristina Yngwe,
Rickard Nordin, Gunnar Caperius, Karl-Johan Karlsson och
Hanna Stenegren
Mål: Ett globalt klimatavtal som ska pressa tillbaka
ökningen av jordens medeltemperatur

klimatmötet

cop21 i paris

400 mils bilresa
– utan att släppa ut ett enda gram koldioxid
Text: Erik Aronsson

Kristina Yngwe körde elbil
till klimattoppmötet i Paris.
Uppdraget på plats var att
bevaka regeringens varje
steg i förhandlingarna.
– Vi måste ställa om till en fossil-

– Kommuner som vill gå före i det
arbetet måste få mer makt och fler
verktyg för att lokalt främja miljövänliga transportalternativ. Det måste till
exempel vara tillåtet för en kommun

Foto: centerpartiet

oberoende transportsektor,
men tyvärr har Alliansens
framgångsrika arbete på
denna punkt stannat
av under den rödgröna
regeringen, säger Kristina
Yngwe.
För att sätta fokus på
transportsektorns betydelse
för klimatet tog Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe en
elbil ned till klimattoppmötet COP21. Hennes resa i en
Tesla fram och tillbaka mellan Stockholm och Paris fick
mycket uppmärksamhet,
bland annat genom hashtaggen #zeroadtrip. 400 mil
i elbil – utan att släppa ut ett enda gram
koldioxid.
– Centerpartiet har stort fokus på
transporter i vår klimatpolitik, eftersom den sektorn står för en tredjedel
av alla CO2-utsläpp i Sverige. Så därför tyckte vi detta var ett ganska häftigt sätt att illustrera den frågan. Vi
vill jaga utsläppen, inte bilarna, säger
Kristina Yngwe.
I samband med resan ned till Paris
lyfte Centerpartiet även viktiga förslag

kring hur kommuner kan gynna miljövänliga transportalternativ som en
del i klimatomställningen.

att tillhandahålla gratis parkeringsplatser till miljöbilar eller bilpooler,
säger Yngwe.
I skrivande stund ligger ett förslag
till klimatavtal på bordet i Paris. Kristina Yngwe är kritisk till hur regeringen hanterat klimatfrågan under
sitt första år vid makten, både nationellt och inför COP21. Under klimattoppmötet presenterade en tysk tankesmedja en ranking av ländernas
klimat- och miljöarbete, där Sverige

halkade ned och regeringen fick kritik
för att de kastar bort de senaste årens
goda klimatarbete.
– Vi har tyvärr sett detta på flera
områden, både inom energi och transporter. Regeringen pratar om miljö
och klimat, men i den praktiska politiken blir det inga resultat.
Inte heller regeringens
arbete under klimattoppmötet i Paris imponerar på
Kristina Yngwe.
– Sveriges stora bidrag till
COP21 var initiativet Fossilfritt Sverige, där näringsliv och organisationer fick
skriva under en deklaration. Men skrapar man på
ytan visar det sig att regeringen inte ens frågade företagen om deras klimatambitioner, utan bara var ute
efter deras logga. Återigen
visar regeringen att yta är
viktigare än innehåll, säger
hon.
När tidningen C pratar
med Kristina Yngwe pågår klimatmötet fortfarande. Hon är dock hoppfull
om ett avtal som kan lägga grunden
för det internationella klimatarbetet
efter 2020, då avtalet börjar gälla.

hur avtalet ser ut
måste klimatarbetet börja här och nu.
Centerpartiet har ett viktigt ansvar i
att se till att hela tiden driva klimatarbetet framåt – nationellt, regionalt och
lokalt, avslutar hon.

– men oavsett
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Flyktingmottagandet
måste bli mer effektivt
Förslaget om id-krav i kollektivtrafiken ökar risken
för människosmuggling
och farliga illegala resor till
Sverige. Tidningen C har
pratat med Johanna Jönsson, som berättar vilka
faror det finns med regeringens nya, hårda regler
– och vad Centerpartiet
vill göra i stället.
Text Karl-Johan Karlsson
Foto Centerpartiet Illustration Istockphoto

Vilka
risker ser
du med
regeringens
åtgärder?
– Id-kraven
öppnar upp
för människosmuggling och illegala, farliga
sätt att ta sig hit. Dessutom innebär
flera av förslagen en ökad arbetsbörda
för Migrationsverket. Att till exempel införa tillfälliga uppehållstillstånd
för nästan alla flyktingar kommer att
kraftigt öka antalet ärenden, eftersom
tillstånden ska omprövas med jämna
mellanrum.
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Vad vill Centerpartiet göra i stället?
– Vi vann en seger i och med migrationsöverenskommelsen med regeringen, där vi fick 10 miljarder kronor
extra till kommunerna, utvidgat RUT
och YA-jobb även för små företag utan
kollektivavtal. Men flera systemfel gör
att mottagandet fungerar dåligt. En
stor brist handlar om Migrationsverkets fyrkantiga regler för upphandling
av boendeplatser. Man upphandlar
inte boenden med färre än 30 platser,
vilket innebär att tusentals bäddar hos
familjer, föreningar och andra civila
krafter som vill hjälpa till hamnar
under Migrationsverkets radar.
Hur vill Centerpartiet åtgärda detta?
– Ansvaret för boende bör flyttas från
det överbelastade Migrationsverket till
de asylsökande själva. De får en högre

dagersättning och kan använda den
för att hitta ett rum eller en sängplats
hos någon som vill hyra ut. På så sätt
kan Migrationsverket i stället lägga
fokus på att hantera alla asylärenden.
Vilka fler förslag har Centerpartiet?
– Bland annat vill vi att ensamkommande över 15 år ska bo på enklare
asylboenden i stället för på dyra HVBhem. Vi vill också att alla asylsökande
ska få jobba från dag ett, att det ska
bli billigare och enklare för småföretag att anställa och att trösklarna in
till arbetsmarknaden sänks genom fler
enkla jobb och slopade turordningsregler.

Fortsätt värna starka

statsfinanser
De svenska statsfinanserna är starka nog att klara tillfälliga kostnadsökningar, som på migrationsområdet. Men det krävs stor vaksamhet och
en noggrann kontroll av kostnaderna för att situationen inte ska försämras.
Det säger Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson.
Text Erik Aronsson Foto Centerpartiet

är det tack
vare en ansvarsfull allianspolitik som
de svenska statsfinanserna idag är
starka.
– Vi lyckades minska statsskulden trots en svår finanskris och det
gör att vi nu har möjlighet att klara
extraordinära kostnader, som till
exempel med flyktingmottagandet.
Det är just för situationer som denna
som vi har sett till att ha ordning och
reda i ekonomin, säger han.
Han betonar samtidigt vikten av
att fortsätta ha noggrann kontroll på
kostnaderna i budgeten, inte bara
när det gäller integration och migration, utan även kring sjukskrivningar
och den offentliga sektorn i stort.
– Man måste jobba med kostnadskontroll och effektivisera den offentliga sektorn över tiden så att man gör
saker på ett bättre och billigare sätt,
säger Emil Källström.
– Ett exempel är äldre ensamkommande flyktingbarn som är över 15 år.
Det ser vi att vi inte längre har råd
med HVB-standard utan måste hitta
bättre och mer effektiva lösningar.
Han är orolig för att den nuvarande rödgröna regeringen är på väg
att tappa kontrollen och låter kostnaderna skena iväg.

Enligt Emil Källström

– Dels har man dålig koll på utgifterna för sjukskrivningar, migration
och integration, men man drar samtidigt på sig spenderbyxorna och
lägger miljarder kronor på att göra
transfereringssystemen dyrare, och
på dyra och dåliga satsningar som
exempelvis byggsubventioner i storstäderna.

Man måste jobba med kostnadskontroll och effektivisera den offentliga sektorn över tiden så att man gör
saker på ett bättre och billigare sätt.”

riskerar att bli den första finansministern som överskrider det fastlagda
utgiftstaket, säger Emil Källström.
I Centerpartiets budgetmotion
som presenterades i höstas ligger
fokus på en lång rad kraftfulla
åtgärder för att underlätta och
sänka kostnaderna för jobbskaparna
i samhället, det vill säga småföretagen. Samtidigt föreslås höjda
skatter på miljöförstöring med mer än
21 miljarder kronor
över fyra år.

– Magdalena Andersson

Läs mer om
Centerpartiets
budgetmotion på
centerpartiet.se
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Ett händelserikt år
Året 2015 blev
händelserikt för
Centerpartiet.
Det startade med
kommundagarna
i Norrköping, fortsatte med partistämma i Falun
och avslutades
med klimatmötet
i Paris.
Text Johanna Stenius
Foto Centerpartiet

Kommundagarna
i Norrköping

Efter ett hårt arbete under
supervalåret träffades vi för
nya kunskaper, idéer och
kontakter inför kommande
mandatperiod. Band knöts
och Annie Lööf höll ett uppskattat inledningstal där en
rapport med 20 konkreta
integrationsförslag
presenterades.

30–31 januari

28 Juni–5 juli

Almedalsveckan
Veckan inleddes söndagen 28 juni med Centerpartiets dag och
Annie Lööf höll veckans första partiledartal. Många av partiets
företrädare syntes därefter i gatuminglet och i diverse seminarier
och paneldebatter. Under veckan arrangerade Centerpartiet flera
välbesökta seminarier vid S:t Hansplan i centrala Visby.
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25 augusti

Annie Lööfs sommartal

26 november

Ett fullsatt Koppartälten i Stockholm
hörde Annie Lööf tala med skola och
utbildning i fokus.
– Ska vi få ha en kvalitativ och hållbar
skola måste valfriheten utvecklas, inte
avvecklas, sa hon bland annat.

Höstens flyktingsituation
Under hösten eskalerade antalet flyktingar som
söker skydd i Sverige och åtstramningar infördes,
bland annat i form av gränskontroller. Johanna
Jönsson, migrations- och integrationspolitisk
talesperson, var kritisk mot regeringens
agerande.
– Man kan inte låtsas som att de här personerna inte existerar. De kommer att finnas någonstans ändå. Man måste titta på vad förslagen
kommer att innebära, sa hon i november i en
intervju med Studio Ett, Sveriges Radio.

24–27 september

oktober
Decemberöverenskommelsens fall
När Kristdemokraterna beslutade att lämna
decemberöverenskommelsen innebar det
att den upplöstes helt, vilket påverkar alla
partier.
– Centerpartiet kommer att rösta på den
budgetmotion som vi har lämnat in under
hösten. Precis som vi hela tiden har ämnat
att göra, sa Anders W Jonsson i en kommentar.

Anders W Jonsson
i rampljuset
Partistämman i Falun
521 ombud, 322 motioner, runt 1100 deltagare. Årets partistämma blev intensiv, produktiv och resulterade i en rad
viktiga beslut. Bland annat valdes en ny partistyrelse med
flera unga, tunga namn och ett nytt verkställande utskott.

21 november

Under hösten har en veteran tagit hand om allt
från mediekontakter till partiledardebatter, medan
Annie Lööf varit föräldraledig. Anders W Jonsson,
barnläkare från Vinnersjö, har varit med i partiet
sedan 1970-talet och heltidspolitiker sedan 2006.

Fredrick Federley vald
till vice ordförande i ALDE
Fredrick Federley, EU-parlamentariker, valdes
som vice ordförande för det europeiska liberala
partiet ALDE.
– Det känns så viktigt att få vara med och leda
den liberala rörelsen i Europa i tider då de frihetliga idéerna behövs som mest, sa han i en kommentar. (läs mer på sid 22)

#vemskaparjobben
Vem är det egentligen som skapar jobben, är det
staten eller småföretagen? Centerpartiet vet vad
vi tycker, och har en närodlad politik för att lyfta
de små jobbskaparna. Detta lyftes under en kampanj som presenterade två gånger under året.
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Nu sätter vi

framtiden
på agendan
Text Johanna Stenius Foto Istockphoto

Alla ska få chans att tycka till om hur
framtiden ser ut. Nu pågår arbetet
med Agenda 2025, som ska hålla ihop
Centerpartiet de närmaste åren.
Allt började med ”Framtidsagenda
2020”, ett strategiskt dokument som
kom 2012 och höll ihop de politiska
och organisatoriska strategierna i
partiet. Ett mycket viktigt dokument,
som satte tonen inför arbetet under
valåret 2014.
– Efter valet lyftes det här dokumentet fram som ett viktigt redskap för oss. Bara genom att vi hade
dokumentet arbetade vi mycket mer
enhetligt på alla nivåer inom partiet,
berättar Thomas Lind som är organisationschef.
Därför har Partistyrelsen nu beslu-
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tat om ett ”omtag” med ett nytt, uppdaterat dokument som bland annat
ska ge de första beskrivningarna
inför nästa val: Agenda 2025, som
ska vara klar i september 2016 för att
sedan beslutas av ett förtroenderåd.
Agenda 2025 fyller flera viktiga funktioner för Centerpartiet som genom
den ska slå fast en målbild för var
man vill vara som parti om tio år.
– Det är en del av berättelsen om
Centerpartiets politiska agenda om
Närodlad politik. Vi ska ta fram tydliga mål och klara strategier för framgångsval 2018 och 2019, säger parti-

sekreterare Michael Arthursson.
Hela Centerrörelsen kan vara med
och påverka Agenda 2025, bland
annat genom ett antal regionala konferenser som har arrangerats under
hösten. Fler chanser att komma med
input finns under kretsstämmorna i
februari, som man hoppas blir välbesökta. Redan nu har över 600 personer kommit med konkreta inspel till
arbetet.
– Riktigt imponerande! Jag tror
inte att något annat parti är så tidigt
ute inför kommande val.

Regionala
konferenser om
Agenda 2025

Centerpartiets
region Öst genomförde
sin Agenda 2025-konferens på Clarion Hotell
Arlanda i november.

Vi behöver utveckla Centerpartiet
på flera sätt. Vi ska vara ett öppet
och välkomnande parti för alla. En
gemensam uppgift är att öka mångfalden i Centerpartiet. Samtidigt ska vi
vara ett parti som tar ansvar för helheten, kan ingjuta framtidstro och stå
för ett starkt ledarskap, säger Michael
Arthursson.
De viktigaste är helheten, ett dokument som är politiskt, strategiskt,
organisatoriskt och kommunikativt.
– Det ska vara lätt att prioritera var
i organisationen man än befinner sig.
Och vi blir mycket starkare om vi har

samsyn inom olika frågor, säger Thomas Lind.
Förutom det kommande valet finns
många andra viktiga utmaningar att ta
tag i inom partiet, enligt förstudien till
Agenda 2025. Bland dem finns väljarstödet, att klargöra ännu mer vad Närodlad politik är och att få in fler medlemmar.
– För att bli framgångsrika behöver
vi arbeta mer med strategisk rekrytering av nya medlemmar. Ett viktigt mål är en ökad bredd på våra valsedlar i kommande val, säger Michael
Arthursson.

Under hösten har konferenser hållits på sju platser i
Sverige, från norr till söder, för
att få inspel till Agenda 2025.
De har samlat omkring 570
deltagare, framför allt krets- och
distriktsaktiva medlemmar, men
även ombudsmän och politiska
sekreterare samt deltagare från
Centerkvinnorna, Centerstudenterna och CUF.
Man har knutit an till den
tidigare Framtidsagendan
och diskuterat Centerpartiets
utmaningar just nu, försökt lyfta
styrkor och svagheter så de
blir kända för en större del av
rörelsen.
Diskussionerna har haft
följande utgångspunkter:
› N
 ärodlad politik, vad ska
begreppet fyllas med?
› H
 ur ska vi få kretsarna att
arbeta mer systematiskt för
att få nya väljare och medlemmar?
› H
 ur kan vi använda mellanvalsperioden mer strategiskt
och hur kan vår kommunikation utvecklas?
Partistyrelsen har deltagit i
konferenserna och lyssnat in
deltagarnas synpunkter. Dessa
kommer nu att tas med i det
fortsatta arbetet med Agenda
2025.
Har du själv förslag och synpunkter kring Agenda 2025?

Skicka förslag och idéer till:
agenda2025@centerpartiet.se
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Centerkvinnornas
förbundsstämma
Den 22–24 april 2016 samlas Centerkvinnorna till
förbundsstämma i Umeå för att välja ny ordförande och
diskutera politik inom en rad olika områden.
– När andra partier målar Sveriges framtid i mörka färger präglas vår
politik av framtidstro och optimism.
Vi vet att vi med hjälp av vår närodlade politik kan bygga ett starkare
Sverige. Det som förenar oss är våra
grundläggande värderingar och att vi
tror på den närodlade politikens möjligheter att förändra världen, säger
Centerkvinnornas förbundsordförande Gunilla Hjelm.
Det är avdelningarna som direkt
utser ombud till förbundsstämman
och varje avdelningen tilldelas ett
ombud per påbörjat 20-tal medlemmar vid årsskiftet 2013/14.
Centerkvinnornas medlemmar har
möjlighet att föreslå personer till den
nya förbundsstyrelsen som väljs på
förbundsstämman. Bland annat kommer en ny ordförande att väljas efter
Gunilla Hjelm som meddelat att hon
lämnar sitt uppdrag.
Namnförslag, kontaktuppgifter och
en rad om varför du föreslå personen
skickas till förbundssekreterare
Ewa Sangert: ewa.sangert@centerpartiet.se senast 1 februari 2016.

Valberedningen
består av:
Clara Berglund
ordförande
berglund.clara@gmail.com

Motionera
till förbundsstämman

Bodil Persson
Skåne
bodil.m.persson@gmail.com

Ulla Richardsson
Halland
ulla-rickardsson@telia.com

Ingegerd Petersson
Kalmar
ingegerd@centerpartiet.se

Ina Ununger
Stockholms län
ina.ununger@centerpartiet.se

Elisabeth Örn
Västra Götaland
ornelisabeth@gmail.com

Christina Linderholm
Stockholms stad
chlinderholm@gmail.com

Nominera till
Centerkvinnornas
förbundsstyrelse
senast 1 februari

Elisabeth Johansson
Gävleborg
elisabeth.johansson@bollnas.travsport.se

Eva Enqvist
Västerbotten
eva.enqvist@allt2.se
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Den som vill

påverka Centerkvinnornas politik
är välkommen att skriva
senast 8 mars
en motion till
förbundsstämman. Varje medlem i Centerrörelsen
har rätt att lämna motioner
till Centerkvinnornas årsmöten och
stämmor.
Motioner ska vara riksorganisationen tillhanda senast den 8 mars 2016.
Skicka motionen till:
centerkvinnorna@
centerpartiet.se
Nominera till

Centerkvinnornas
högsta
utmärkelse

Utmärkelsen

kan tilldelas
medlem i Centerkvinnorna
som har gjort
senast 1 mars
betydande insatser för att uppnå ett
mer jämställt samhälle
och/eller har bidragit på ett
extraordinärt sätt i organisationens
arbete. Förslagsrätt har alla medlemmar i Centerkvinnorna och förbundsstyrelsen beslutar om mottagare.
Centerkvinnornas högsta utmärkelse delas ut i samband med förbundsstämma i Umeå.
Skicka din nominering senast
den 1 mars till:
centerkvinnorna@centerpartiet.se

Samtliga Centerpartiets kretsar
och distrikt erbjuds att annonsera
sina årsmöten i Tidningen C,
nedanstående är de kretsar och
distrikt som utnyttjat denna
möjlighet.

Kallelser till några
av vårens stämmor
och årsmöten

15 februari
Nordmaling
Kontaktperson
Kerstin Sjöström
tel: 0706-436713

Kretsårsmöte
Distriktsstämma

17 februari
Karlskoga
Kontaktperson
Inga-Lill Andersson
tel: 0586-61675

7 februari
Orsa
Kontaktperson:
Mikael Thalin
tel: 0705-853608

17 februari
Karlskoga
Kontaktperson:
Inga-Lill Andersson
tel: 0586-61675

foto: Robert hagström

25 januari
Hjo
Kontaktperson:
Gert Franzén
tel: 0708-912497

9 april		
Värmland
Kontaktperson:
Linnéa Johansson
tel: 054-212711

9 april		
Örebro
Kontaktperson:
Kenneth Andersson
tel: 019-126911
19 mars		
Fyrbodal
Kontaktperson:
Fredrik Christensson
tel: 0706-960238

9 april		
Västmanland
Kontaktperson:
Annsofi Tengsvall
tel: 021-181101

25 januari		
Flen
Kontaktperson:
Kjerstin Gustafsson
tel: 0708-450625

16 april		
Östergötland
Kontaktperson: Rosmari
Nelson Ekerå, tel: 013-141614

14 februari
Kinda
Kontaktperson:
Karin Ekholm
tel: 0709-381789

10 februari
Halmstad
Kontaktperson:
Staffan Svensson
tel: 0705-744437

16 februari
Kävlinge
Kontaktperson:
Stina Larsson
tel: 0702-994866

12 mars		
Stockholm
Kontaktperson:
Patrik Lundholm
tel: 0707-483831

22 februari
Linköping
Kontaktperson:
Christoffer Rosendahl
tel: 013-312123

3 mars
Norrköping
Kontaktperson:
Roger Sandström
tel: 0727-163859

24 januari		
Vadstena
Kontaktperson:
Anders Agnemar
tel: 0705-477333

15 februari
Hässleholm
Kontaktperson:
Astrid Martinsson
tel: 0734-066662
4 mars		
Sjöbo
Kontaktperson:
Jörgen Jönsson
tel: 0708-199153
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Fredrick

Federley
ny vice ordförande
för ALDE

Fredrick Federley, EU-parlamentariker för
Centerpartiet, har valts som vice ordförande
för det europeiska liberala partiet ALDE.
– Jag vill föra Centerpartiet rätt in i hjärtat
av den europeiska politiken där partiet hör
hemma, säger han efter utnämningen.
Text Carola Ålstig Andersson Foto Yvonne Åsell / TTNyhetsbyrån

betonar vikten av
att vara med och leda den liberala rörelsen i Europa i tider då de frihetliga idéerna
behövs som mest, som en motpol mot allt
starkare populistiska krafter.
– När vi ser hur klimatförändringarna,
arbetslösheten och utmaningarna med att
hjälpa människor på flykt ställer allt större
krav på den Europeiska politiken vill jag
att de liberala partierna i Europa ska vara
de som presenterar en tydlig väg framåt för
framtidens Europa.
Fredrick Federley har jobbat för att succesivt uppgradera partiets närvaro i Europapolitiken. Att nu bli utsedd som vice
ordförande i ALDE innebär ännu större
möjligheter till påverkan.
– Vi ser hur mycket beslut som fattas på

Fredrick Federley
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europanivå och vi vill vara en del av den
processen och vara med och påverka från
början. Inte bara säga vad vi tycker när
beslutet redan är utformat. ALDE ger en bra
politisk plattform att jobba från.
Han vill bland annat utveckla samarbetsområdena mellan EU:s stater.
– Vi har till exempel ingen gemensam
djurskyddslagstiftning i EU och det ger i
sin tur snedvriden konkurrens och villkor
mellan länderna. Ett annat område är digitala produkter där vi inte heller har någon
gemensam marknad idag.
Beslutet att utse Fredrick Federley till
vice ordförande togs i samband med ALDEkongressen i Budapest i slutet av november. Valet av ordförande föll på holländaren
Hans Van Baalen.

ALDE

Alliansen liberaler och
demokrater för Europa
(ALDE) är ett liberalt
europeiskt parti och
det fjärde största partiet
som finns representerat
i Europaparlamentet. ALDE
består av 55 europeiska
liberala partier, bland
andra Centerpartiet och
Liberalerna i Sverige, och
har efter EU-valet 2014
totalt 70 ledamöter i parlamentet, varav tre svenska
ledamöter. Ordförande
för ALDE är holländaren
Hans Van Baalen. Fredrick
Federley är en av sju vice
ordföranden i gruppen.
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Annie

Vi tar ansvar
i en orolig tid

2015 har varit ett turbulent år. Effekterna av

världens konflikter har förändrat såväl Europa som
Sverige. Vi upplever just i detta nu folkvandringar
genom Europa som vi inte sett sedan andra världskrigets dagar. Människor flyr undan krig, terror och
förtryck och riskerar sina liv för att hitta nya, trygga
platser att starta om på. Här har Sverige tagit ett
mycket stort ansvar. Här har också Centerpartiet varit med och tagit ansvar för Sverige i en akut, unik
och allvarlig situation. Vi har tillsammans med regeringen och de övriga allianspartierna enats om en rad
reformer för att få en bättre kontroll på mottagningsprocessen och samtidigt fokusera på att sänka
trösklarna till arbetsmarknaden för de människor
som nu kommer till Sverige. I den migrationsöverenskommelse som slöts tidigare i höstas fick
Centerpartiet exempelvis igenom en utveckling av
RUT-avdraget, en förändring så att även småföretag
utan kollektivavtal nu inkluderas i systemet med introduktionsjobb och mer pengar till landets kommuner för att täcka kostnaderna för flyktingmottagandet. Centerpartiet har också fortsatt att driva opinion
och presentera förslag för att värna asylrätten och
samtidigt sänka kostnaderna för mottagandet. Sverige ska fortsätta vara en trygg hamn för människor
på flykt, men övriga EU-länder måste nu kliva fram
och göra mer om vi ska klara av denna mycket stora
utmaning.
2015 har tyvärr också varit ett terrorns år i Europa. I januari mördades en hel tidningsredaktion på
Charlie Hebdo i Paris för att de utövat sin okränkbara yttrandefrihet. För bara några veckor sedan drabbades Paris återigen av terrorn när IS-anhängare
slog till mot restauranger och en konsertlokal i ett direkt angrepp på den liberala demokratin och vårt

sätt att leva. Vi får aldrig vika oss i kampen mot terrorn. Här är samarbete mellan EU:s länder en viktig
pusselbit men också på hemmaplan måste vi göra
mer för att stärka polisens möjlighet att bekämpa
terror och samtidigt stärka den lokala polisens
brottsförebyggande och uppklarande arbete. I mitt
jultal presenterade jag hur Centerpartiet vill stärka
tryggheten i hela landet. Vi vill skjuta till två miljarder
till polisen under fyra år och på så sätt få fler poliser
på gatorna, höja lönerna och statusen för polisyrket
och förbättra förutsättningarna för en stark och effektiv polisorganisation i hela landet. Det är ett första steg i arbetet med att stärka den svenska rättsstaten och öka tryggheten i Sverige.
För mig har det här året även inneburit föränd-

ringar på det personliga planet i och med att Ester
gjort entré i mitt och Carl-Johans liv. Under min
mammaledighet har jag följt Centerpartiet och
svensk politik från ett delvis annat perspektiv. Det
jag har sett och hört från Centerpartiet har gjort mig
stolt och glad. Vi har hållit i vår positiva opinionstrend samtidigt som vi har varit med och i sann centeranda tagit ansvar för landet i en svår tid. Vi har
också hjälpts åt att hålla i våra grundvärderingar i en
orolig tid när andra vacklat.
Nu är tid för några dagars
lugn och eftertanke. Ta
hand om varandra och
ladda batterierna för
ännu ett år då Centerpartiet flyttar fram positionerna i svensk politik. En riktigt god jul
och ett gott nytt år
önskar jag er alla.

