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Närodlad politik
CENTERPARTIET STÅR FÖR NÄRODLAD POLITIK.

En politik där fler beslut fattas direkt av människor
själva. Eller nära de människor som berörs.

VI GÅR 2014 TILL VAL på två huvudfrågor. De rör själva
hjärtat i Sveriges framtida utveckling. Jobb i hela landet.
Resultat för miljön.
VI HAR EN GRUNDMURAD tro på att alla människor har
drivkraft. Med rätt förutsättningar. Livsvillkoren ser
olika ut i olika delar av Sverige. Städer, tätorter, byar och
landsbygd möter skilda utmaningar. Vi vill att Sverige
ska må riktigt bra. Då behöver människor i alla delar av
landet ha möjlighet att bidra.
SVERIGE BEHÖVER FLER människor som arbetar. Detta

är själva grunden för att vi ska ha råd med en bra skola,
tillgänglig vård och trygg omsorg. En väl fungerande
välfärd.

JOBBEN KAN INTE DIKTERAS fram av centralmakten.
För att jobben ska skapas måste det löna sig att starta
och driva företag. Överallt i Sverige.
VI VET ATT MILJÖ OCH TILLVÄXT är varandras förutsättning. För en grön omställning behövs fler gröna jobb.
Forskare, innovatörer, bönder och andra entreprenörer
kan tillsammans skapa nya jobb, sänka utsläppen och ge
fler tillgång till sund, säker och lokalproducerad mat.
VÅR VIKTIGASTE NATURRESURS är
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Mer vildsvin på tallriken
Eskil Erlandsson, landsbygdsminister
slår ett slag för att vi ska äta mer
vildsvinskött:
– Vildsvinsköttet är en underutnyttjad resurs i Matlandet Sverige.
Jag hoppas att fler kan få upp
ögonen för det goda köttet. I längden kan detta ge fler jobb på landsbygden.
I år sköts omkring 98 000 vildsvin vilket motsvarar cirka
2 900 ton vildsvinskött, men endast omkring 440 ton vildsvinskött kom ut på marknaden. Därför satsar regeringen
500 000 kronor för att öka produktionen och vidareför
ädlingen av vildsvinskött.

LRF Häst för fler stalljobb
Lantbrukarnas Riksförbund och åtta hästorganisationer
bildar branschorganisationen LRF Häst. Målet med den
nya organisationen är fler professionella hästföretag med
ökad lönsamhet och konkurrenskraft.
– Vi vill se en mångfald av livskraftiga hästföretag som
växer på en sund marknad i hela landet. Med hästbranschens samlade krafter ska LRF Häst skapa bättre politiska och kommersiella förutsättningar för utveckling och
tillväxt för hästföretagandet i Sverige, säger Anders Källström, VD och koncernchef för LRF.

Första kvinna som ordförande
Karin Perers (C) har valts till historiens
första kvinna som ordförande för Svenska
kyrkans högsta beslutande organ,
Kyrkomötet.
– Det är så klart en stor ära och ett fint
förtroende att få ta på sig en sådan utmaning, säger Karin Perers som under sex år
haft rollen som Kyrkomötets förste vice ordförande.

186 nya idéer

Som enda politiska parti passade Centerpartiet på att
synas på Företagarmässan i Vara. På en klotterplank fick
besökarna lämna lappar med förslag på saker som de vill
utveckla i kommunen.
Med en enkel, smart metoden fick Vara-kretsen in 186
nya förslag att ta med sig i arbetet med det kommunala
handlingsprogrammet.
– Vi är mycket nöjda med resultatet, säger Elof Jonsson
från Vara-kretsen.
Idén till klotterplanket fick kretsen efter en workshop tillsammans med Magnus Eriksson på regionenheten i Väst.
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Trampa på gasen
för hållbara transporter
På partistämman i Karlstad
fattades beslut om att Center
partiet ska verka för ett
svenskt transportsystem som
ska bli helt fossilfritt inom
en generation, och slog fast
ett antal konkreta förslag på
vägen dit. Dessa i kombina
tion med regeringens färska
utredning ger ett bra underlag
för att driva omställningen.

*Bonus-malus-systemet innebär högre kostnader för den som köper ett fordon med
högre utsläpp och lägre kostnader eller premier för fordon med lägre utsläpp.

h

Mer lönsamt att köpa en miljöbil genom miljöbilspremien, supermiljöbilspremien, den skärpta miljöbilsdefinitionen och det fortsatt nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar.

ård

bränslen – bara de senaste tre åren
har 1,6 miljarder kronor avsatts.

g
Trä

Kraftfullt ökat satsningarna på
forskning och demonstration av
energieffektiva fordon och hållbara

HON BETONAR ATT förutom att fortsätta med de beslutade åtgärderna,
finns det också behov av att addera
fler. Just därför tillsatte regeringen
utredningen om en fossiloberoende
fordonsflotta, som strax före jul
lämnade över sina förslag.
– Nu har vi fått en bred åtgärds
katalog och många förslag på vad
vi kan göra mer för att ställa om till

ick

CENTERPARTIETS SATSNINGAR
FÖR ATT PÅSKYNDA OMSTÄLLNINGEN TILL ETT HÅLLBART
TRANSPORTSYSTEM;

at r

skärpta miljözoner, en gradvis höjning av koldioxidskatten på fossila bränslen och mer av nationell
samordning mellan kommuner och
regioner när det gäller laddinfra-

P
d:

BLAND FÖRSLAGEN finns också

en fossiloberoende fordonsflotta till
2030. Med denna har vi nu ett bra
underlag för att driva omställningen
av transportsektorn vidare, avslutar
Anna-Karin Hatt.

B il

– På partistämman tog vi beslut om
flera förslag som stödjer ett fossilfritt transportsystem. Det handlar
exempelvis om ett bonus-malussystem* när man köper en ny bil, en
miljöpremie för bussar och lastbilar
och en storskalig satsning på andra
generationens biodrivmedel, säger
Anna-Karin Hatt, andre vice ordförande, it- och energiminister.

struktur för elbilar och tankställen
för förnybara drivmedel.
– Förslagen bygger vidare på den
politik Centerpartiet framgångsrikt
drivit i regeringen. Vi ser idag att 11,8
procent av våra samlade transporter
idag går på förnybart och den andelen
väntas växa till 14 procent till 2015.
Centerpartiet är Sveriges första och främsta miljöparti som inte
bara slår fast tydliga visioner, utan
genomför också den gröna omställningen i praktiken.
– Till 2050 ska Sverige vara klimatneutralt, och på vägen dit ska vi
till 2030 ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta. En nödvändig
prioritering för att kunna minska
koldioxidutsläppen, säger AnnaKarin Hatt.

Anna-Karin Hatt gillar miljöbilar och vill se
att fler väljer fossilfria alternativ. Själv kör
hon en Volvo V60, en flexifuel som rullar
på etanol.

Det ska löna sig att tanka förnybart,
genom att även framöver befria
höginblandade biodrivmedel som
E85 och biogas från skatt.
Mer förnybart i tanken – från och
med i vår ökar låginblandningen av
biobränslen i bensin och diesel.
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”Du är Centerpartiets
viktigaste ambassadör”
Vi står inför ett spännande år som ger oss många möjligheter att
synas, höras och prata centerpolitik. Partiledare Annie Lööfs budskap
till partimedlemmarna är solklart: Du behövs! Ge järnet, var stolt över
vår politik, du är Centerpartiets viktigaste ambassadör.
TEXT: Anna-Karin Nyman BILD: Per Pettersson
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Vilka är våra utmaningar
inför valen?
Vi har alla möjligheter att göra en
riktigt bra valrörelse. Vi är en stor
organisation med många ambassadörer, vi är erkänt duktiga valspurtare och vi har en bred lokal
förankring. Vår stora utmaning är
att prioritera våra kärnfrågor inom
jobb och miljö och orka upprepa
detta så att vi kan det i sömnen. Vi
har också en utmaning i att få igång
vår stora rörelse i god tid för att få
genomslag för vår valkampanj.
Vi måste tydligt beskriva vår politik för att skapa jobb i hela landet.
Våra förslag om sänkta kostnader
för småföretag och sänkta trösklar
in på arbetsmarknaden skiljer oss
från andra. Alla snackar om jobben, men få snackar om vem som
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skapar jobben. Det är småföretagen
som skapar 4 av 5 jobb och därför är det så viktigt med en tydlig
agenda för att underlätta för dem
att anställa.
Vår miljöpolitik sätter resultat
före prat. Steg för steg sänker vi klimatutsläppen och jobbar för att nå
vårt mål om etthundra procent fossilfritt energisystem inom en generation. Vi jobbar också systematiskt
för att fasa ut gifter i vardagen. Hormonstörande ämnen i kläder, mat
och leksaker ska bort. Vi som konsumenter måste kunna lita på att det
vi köper i affären inte är giftigt för
oss eller våra barn.
Backa till eftervalsanalysen 2010
– vad kan vi fila på inför
kommande val?

Partiledare Annie
Lööf trivs med att
vara ute i valrörelsen och träffa folk.

Vi gjorde en riktigt bra valspurt
2010 men vi kom igång för sent. I
år är det EU-val i maj som betyder
otroligt mycket för riksdagsvalet
som kommer några månader senare.
Lärdomen från förra valet är att börja i god tid och att orka hålla i våra
budskap under en lång tid innan
valdagen så att väljarna förknippar
oss med våra prioriterade politikområden jobb och miljö.
Vilka mål har vi inför 2014?
I Framtidsagendan 2020 har vi
angett tydliga delmål för 2014. Vi
ska stärka kärnan i vår väljarbas på
landsbygden och småorter, men vi
ska också fortsätta framgången från
förra valet i nya områden i storstadslänen. Att återvinna mandat
i kretsar där vi tappat samt stärka

partiet på lokal och regionalnivå är också av
största vikt.

och upprepas såväl nationellt som lokalt.
På kommundagarna presenterade jag vår
valplattform som är grunden för de budskap och frågor som vi ska kommunicera i
valrörelsen. Väljarna ska känna igen Centerpartiet i hela landet, vi behöver använda
oss av samma budskap och koppla det vi gör
nationellt till lokal nivå. Till exempel kan
frågan om matens ursprung och lokalproducerad mat på skolor och äldreboenden
vara en valfråga både på nationell nivå som
på kommunal nivå.

Hur ska vi nå målen?
Vi ska våga prioritera våra kärnfrågor inom
jobb och miljö och ha ett tydligt perspektiv
om en politik för hela landet. För att nå våra
mål måste vi börja valrörelsen tidigt och dra
åt samma håll, upprepa samma budskap och
ha riktigt roligt under vägen.
Hur ska vi vända opinionssiffrorna?
Genom hårt och envist arbete och genom
vår politik för fler jobb och grön omställning i hela landet. Det finns många väljare
som vill se en grönare Alliansregering och
en mer offensiv jobbpolitik. Det är dessa
väljare som vi måste hitta och berätta om
vår politik för.
Vilka frågor ska vi fokusera på?
Vi ska fokusera på jobbpolitiken och miljö
politiken. Centerpartiet har drivit frågor
som gör det enklare för småföretag att
växa och skapa jobb i alla tider. Denna
politikär lika aktuell i dag som någonsin.
Vi har också drivit en långsiktigt hållbar
miljöpolitik i decennier. Vi har en tradition av att värna ekosystemet och de gröna
näringarna på landsbygden lever av jorden
och skogen.
Landsbygden är också nyckeln till den
gröna omställningen. Här finns råvarorna
till den förnybara energin, här skapas maten, kolsänkorna finns i skog och mark och
de livsviktiga ekosystemtjänsterna finns i
stor utsträckning på landsbygden. Omställningen till ett hundra procent förnybart energisystem går via landsbygden. Vår politik
för att hela landet ska leva, att skapa jobb i
små företag och den gröna omställningen
hänger ihop. Därför är det naturligt att vår
politik fokuserar på jobben och miljön för
att hela landet ska leva och växa i takt.
Hur kan vi bedriva en samlad
valrörelse under supervalåret?
För att få en samlad valrörelse handlar
det om att vår politik måste kännas igen

Vår stora
utmaning är
att prioritera
våra kärnfrågor
inom jobb och
miljö och orka
upprepa detta
så att vi kan
det i sömnen.

Vad skulle du vilja säga till var och en av oss
medlemmar?
Du behövs! Ge järnet, var stolt över vår politik, du är Centerpartiets viktigaste ambassadör.
Dina samlade erfarenheter från tidigare
val?
Jag tycker att valrörelser är det
roligaste som finns! Det är nu
man får träffa massor med människor, media är intresserade av vad
vi säger, människor är mer insatta och nyfikna och man får skamlös vältra sig i politik
dagarna i ända.
På minussidan ligger sömnbrist,
försakad familjetid och kompistid, men det
brukar vara förlåtet på valdagen.
Vilket är ditt bästa, roligaste minne från
tidigare valrörelser?
Oj, det är många! Skolbesök, företagsbesök och knasiga intervjuer på scen har jag
många minnen av. I valet 2006 plåstrade
vi om arbetsförmedlingen med jättestora
plåster och skrev att Sverige var sjukt. Unga
fick inte jobb. Det blev skriverier och rubriker som gjorde att vi fick prata om hur vi
ville förändra systemen för att unga skulle
få komma in.
Har du några tips till våra nya
toppkandidater?
Våga ta för dig, ha roligt och sticka ut
hakan! Gör oväntade saker och gör saker
tillsammans.
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FRÅGAR

4

4 röster om en

lyckad valrörelse
1. Hur kan vi öka samarbetet inom partiet
under året?
2. Jobb i hela landet och resultat för miljön är
prioriterade politikområden. Hur väver du in
dem i den lokalapolitiken?
3. Vad är dina bästa tips för en lyckad valrörelse?

MARTINA JOHANSSON,
gruppledare, Trosa

ANNA MYRHED, gruppledare, Sollentuna

1. Det är viktigt att kretsen
får den hjälp man behöver
från distriktet, regionenheten och riksorganisationen.
Vi kan också sprida tips och
idéer mellan kretsar.

1. Genom att ingen uppfinner hjulet på nytt. Det frigör
tid och ökar sammanhållningen.

2. Vi har jobbat med vår valplattform sedan tidigt i höstas. Vi har landat i närproducerad mat, smart energiproduktion, bredband i hela
kommunen och en positiv
syn på företagande. Där
ingår allt!
3. Att vara ute och prata
med folk. Bjuda in till dialog
och ställa frågan vad tycker
du istället för att sticka en
broschyr i näven. Så ska vi
komma ihåg att ha roligt
också!
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2. Genom konkreta förslag.
För företagande och jobb
satsar vi på ett kommunalt
företagsnyhetsbrev, SFI för
företagare och ökat företagsfokus i vänortssamarbeten. På miljöområdet arbetar
vi mot partiklar, buller och
gifter, samt för cykling och
användande av tak som en
resurs.
3. God planering och att ha
roligt! Avgörande för valresultatet är att visa engagemang, driv och passion i frågor som har stor betydelse
för medborgarna.

KJELL BERGKVIST,
fullmäktigeledamot,
Sundsvall

KERSTIN
HERMANSSON,
gruppledare, Borås

1. Vi måste bli mer konkreta,
välja ut kanske tre frågor
som sitter i ryggmärgen och
komma med tydliga förslag
på hur vi ska förverkliga
dem.

1. Vi behöver förbättra
informationsflödet från riksorganisationen och distrikt
ner till kretsnivå. Här spelar
valkommittéerna en viktig
roll. Jag skulle också vilja se
en digital idébank där vi
delar kampanjtips.

2. Vi måste förbättra vill
koren för småföretagarna
för att kunna finansiera
skolanoch bostadsbristen.
Störstahindret idag är
sjuklöneansvaret.
3. Ut och träffa väljarna.
Valaffischer i all ära men
den personliga kontakten
är oöverträffad. Sammanfatta de frågor som är lokalt
viktiga och presentera lösningar hur ni ska nå målet,
då är segern är given.

2. Det gäller att hitta mjuka
ingångar som känns angelägna lokalt. Jobb i välfärdssektorn som till exempel
hemtjänsten och en giftfri
vardag är bra exempel där
vi landat rikspolitiken hos
oss.
3. Att vi håller samman
budskapet i de olika nivåerna och över tiden. Och att
vi hjälps åt och har roligt!

Tierp satsar på
rätt aktiviteter

TEXT: Pernilla Melander

Tierpcenterns främsta mål inför
kommunalvalet 2014 är ett makt
skifte. Ganska kaxigt, med tanke
på att det s-märkta kommunal
rådet har suttit i 21 år. Eller är det
just därför det är hög tid för det
största oppositionspartiet att
träda fram?
– MED 17 PROCENT av rösterna är vi det

näst största partiet. Det är bra, det gör oss
starka och ger oss insyn i politiken, säger
Sara Sjödal, ordförande i kommunkretsstyrelsen i Tierp.
I förra valet snubblade de på mållinjen.
Men att upprepa sina misstag är inte vägen
fram och efter en rejäl utvärdering känner de idag sina styrkor och brister. Med
hjälp av en professionell analysmetod har
de mejslat fram vem som kan tänka sig att
rösta på Centerpartiet, vilka frågor väljarna tycker är viktigast plus annan matnyttig
fakta som utbildningsnivå och hur deras
mål i livet ser ut.

UTIFRÅN ANALYSARBETET ordnades en
”Ett år före valet kick-off ” i augusti och en
kommunikationsplan tog form med hjälp
av regionenhetens kommunikatör. Sara
menar att planering av till exempel annonsering, utåtriktade aktiviteter, debatt-

Saras bästa
tips inför
valen 2014
• Analysera och
dra slutsatser av
hur den lokala
verkligheten på
din ort ser ut.
• Planera – kommunikationsaktiviteter och politisk agenda. Det
tar tid och kan
vara jobbigt att
planera, men
lönar sig i långa
loppet. Var inte
rädd att ta hjälp
av regionenheten, externa konsulter eller vänner med rätt
kompetens som
inte finns i
arbetsgruppen.

artiklar, motioner och interpellationer är
nödvändig för en lokal valseger.
– Vi har också skruvat på organisationen som vi ser tydligt hänger samman med
politiken och vi har jobbat med en tydligare ansvarsfördelning mellan oss aktiva
medlemmar, säger hon.
Av erfarenhet vet Sara vilka fällor de ska
undvika.
– Många av oss har krävande arbeten
och ont om tid. Därför är det viktigt att
lägga krutet på rätt typ av aktiviteter. Se till
att dela upp arbete mellan er så inte en person gör allt, det är inte hållbart.
ATT VARA AKTIVA I EU-VALET är självklart i

Tierp. Redan i våras när nomineringslistorna sattes startade en rad med aktiviteter. Carola Gunnarsson, vice ordförande i SKL var
gäst vid ett tillfälle, en annan gång bjöd de
in kandidater till EU-listan till utfrågning.
Nu satsar de på att hålla intresset uppe
fram till EU-valet i maj med aktiviteter en
gång per månad. För att nå sina egna tänker Tierpscentern också att informera via
brev och telefonsamtal.
– Tänk om vi får alla centerpartister att
gå och rösta – då har vi ett riktigt bra underlag. Om var och en dessutom tar med
sig en släkting, vän eller granne, då får vi
dubbelt så många röster, säger Sara med
ett leende.
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Tomelilla bjuder på bananer
I Tomelilla gjorde man en eftervalsanalys efter valet 2010
som varit vägledande under mandatperioden. De lyckades
att behålla sin röstandel med råge.
TEXT: Ulla Sigfridsson BILD: iStock

ISTÄLLET FÖR ATT ANNONSERA

var de ute och mötte väljare och det
fungerade väldigt bra. En aktivitet
var att dela ut bananer med informationslapp till pendlare eftersom
de har tid att läsa medan de sitter på

tåget eller bussen.
Kretsen har haft problem med
medlemsantalet senaste året, men har
nu fått flera nya politiskt intresserade.
– Vi ska skapa förtroende för centerpartister i kommunen och vi ska

Tomelillas bästa tips inför valen 2014
• De första 15 på kommunlistan får
disponera 2000 kr var i Pryl
shopen för egen kampanj

• Dela ut bananer med en informationslapp till pendlare.

ha kul, säger Anders Larsson, kretsordförande i Tomelilla.
– De små nära frågorna som
berör– ”cykelställsfrågor”, – är
viktigast. Målet i valen är att öka,
både antalet som röstar och antalet
röster i procent.
För att få väljare till valurnorna
kommer de att vara ute och träffa folk
där det finns naturliga mötesplatser.
ANDERS BERÄTTAR STOLT att de

tagit beslut att de första 15 på kommunlistan får disponera 2000 kr var
från vår centrala prylshop för egen
kampanj, för att alla ska känna sig
lika engagerade och sedda.

Utmanare tar plats i Orsa
Centerpartiet i Orsa är starkt,
med 30 procent av rösterna
i kommunalvalet 2010 nu
siktar man på att öka med
5 procentenheter i valet
2014. En väg till målet är
att engagera nya människor
i partiarbetet.
TEXT: Pernilla Melander

KRETSORDFÖRANDE Mikael

Thalin såg att han och de andra
centervännerna som arbetade med
partiets utveckling behövde vidga
sina perspektiv. Ett modigt beslut
landade i att de bildade Framtidsgruppen med en kärna av fyra
personer som var nya partimedlemmar eller stod på tröskeln att
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lösa medlemskap. Med uppdrag att
utmana i partiarbetet har de varit
en ovärderlig tillgång.
– Det har varit en enorm vitamininjektion för oss att bli utmanade av
Framtidsgruppen. De har ifrågasatt,
gett oss nya vinklar
och perspektiv. Ett
konkret resultat
är arbetet med
valprogrammet

Mikaels
bästa tips
inför valen 2014
• Lyssna på nya medlemmar
• Vara ute bland folk med glädje
och engagemang

där Framtidsgruppen varit drivande
och aktiv, säger Mikael Thalin.
FRAMTIDSGRUPPEN är ett led i am-

bitionen att vara Orsas mest öppna
parti. Alla gruppmöten i kommunen
är exempelvis öppna för allmänheten och man förstår vikten av att
bjuda in folk som inte är medlemmar i partiet.
Mikael menar att en stor utmaning ligger just i att attrahera fler, nya
människor som vill jobba politiskt.
De nya medlemmarna i Framtidsgruppen kom han i kontakt med via
Politikerskolan som anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan. Där samlas politiskt nyfikna människor för att
lära känna rollen som politiker och
den kommunala politiken.

Visionen styr
valarbetet i Ljungby

TEXT OCH BILD: Ulla Sigfridsson

Det märks direkt, när vi slagit oss ner runt fikabordet för denna intervju,
att visionsgruppen i Ljungby är en mycket hoppfull och glad samling
centerpartistersom vill skapa förändring i sin kommun.

E

FTER VALET 2010 såddes

ett frö till en visionsgrupp
i Ljungbycentern. Det
fanns så många frågor som
man ville analysera att beslutet om
visionsarbete togs redan år 2011. Visionsgruppen består av både välkända och nya personer och har ökat
från 5-6 personer till ungefär 20.
– Vi ska föra fram vår egen politik. I dagsläget syns och hörs vi för
lite i Ljungby kommun och vi behöver bli fler som jobbar med att förändra detta, säger Kent Danielsson.
Vi måste bli bättre på att ta hand om
nya medlemmar, lyssna på dem och
vara tysta själva.

LJUNGBYGRUPPEN TYCKER OCKSÅ

att det är viktigt att de är många som
för fram politiken och många kandidater, inte bara en toppkandidat.
Under interna och externa möten
har det varit viktigt för dem att skapa
ett utifrånperspektiv i diskussionerna och har därför fokuserat på olika
teman. Skola, vård, omsorg, kultur –
teman har följt kommunens nämnder. Gruppen har haft många interna
möten under åren, men även caféträffar där de har diskuterat olika frågor med folk ute på landsbygden.
Resultatet av gruppens arbete
formulerades i ett visionsdokument

Med visionen om ett framtida Ljungby
Irene Olofsson, Stefan Wilforss,
Tommy Andersson, Anneli Ahlqvist,
Kent Danielsson och Anders Olsson.

Ljungbys bästa
tips inför valen
• Att leva som man lär och att
föregåmed gott exempel
• Att brinna, vara engagerad och
stå för den politik som Center
partiet formulerar
• Det goda samtalet – prata
centerpolitik istället för att klanka
på andra
Här hittar du Ljungby-visionen:
www.centerpartiet.se/Lokal/Ljungby

som blev klart precis innan nyår
och som gäller fram till 2025. Nu
börjar förankringsarbetet ute bland
medborgarna i samband med valrörelsen. De har märkt att det kan
vara svårt att få folk att tänka i visioner, att ”måla” samhället så som
man vill ha det. Många blir snabbt
konkreta och vill ha svar på ”hur”
genast.
Två utmaningar inför valet är att
hitta balansen mellan Centerpartiet
och alliansen och att få allmänheten
att lita på politiker.
– Det som är viktigt för en lyckad valrörelse är att leva som man
lär och att föregå med gott exempel,
menar Irene Olofsson.
DE KONKRETA MÅLEN inför valet
2014 är ännu inte satta, men ett mål
är att bli det största partiet i kommunen år 2025.
– Inför valen kommer vi att ta
fram lokala frågor för att visa hur det
påverkar folk just i Ljungbyoch på
så sätt locka väljare till valurnorna.
Pratamed folk hela tiden och ta
dialogen, säger Kent Danielsson.
Tommy Andersson håller med om
att samtalet är vägen fram:
– Det goda samtalet och prata
Centerpolitik fungerar bättre än att
klanka på andra.
TIDNINGEN C • 13
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Närodlad politik –

Centerpartiets valplattform 2014
Partistyrelsen tog nyligen beslut om en samlad valplattform för valåret 2014. Tanken med
valplattformen är att ge underlag för debatt, dialog och opinionsbildning. Här bjuder vi på
en kortare version av valplattformen, helheten finner du på centralen.centerpartiet.se.
– VI GÅR 2014 TILL VAL på två huvudfrågor

som rör själva hjärtat i Sveriges framtida utveckling. Det ena är jobb i hela landet, säger
Michael Arthursson, partisekreterare.
Sverige behöver fler människor som arbetar. Detta är själva grunden för självbestämmande, trygghet och framtida välfärd. För
att vi ska ha råd med en bra skola, tillgänglig
vård och trygg omsorg.
Två områden är huvudnycklar till nya
jobb.
• Bättre villkor för jobbskaparna. Småföretagen måste få möjlighet att växa och anställa fler. Småföretagen står för 4 av 5 nya
jobb. Utan jobbskaparna stannar Sverige.
• Sänk trösklarna till arbetsmarknaden. Vi
behöver göra upp med onödiga utestängande lagar och regler. Det gäller inte minst
för att unga ska få jobb.

DET ANDRA OMRÅDET HANDLAR om resul-

tat för miljön:
– Centerpartiet vill att Sverige ska
ha täten i miljö- och klimatarbetet. Vi
har visat att det går att nå omfattande
resultatför en hållbar utveckling, betonar Michael, för en grön omställning
behövs fler gröna jobb.
Två helt centrala miljöfrågor är:
• Hundra procent förnybart. Den gröna omställningen av hur vi producerar energi, reser och transporterar
gods måste målmedvetet fortsätta.
• Giftfri vardag. Giftiga och hor-
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monstörande kemikalier måste bort.
Ingen ska behöva oroa sig för att maten
man äter eller badankan barnet tuggar på
är giftiga.

Samtidigt har
utanförskapet
minskat med
mer än
200 000
personer i
sysselsättning.

NYCKELN TILL UTVECKLING i hela landet är

fler livskraftiga småföretag som skapar jobb.
– Vår viktigaste naturresurs är människors drivkraft oavsett var man bor i landet.
För att ta tillvara denna drivkraft behövs
närodlad politik.
Den snabba urbaniseringen är en stark
global trend som får stora konsekvenser. Samtidigt har många platser i Sverige en outnyttjad potential. Små bruksorter
har drabbats särskilt hårt av den ekonomiska krisen. I kommuner på landsbygden som
lyckas öka sysselsättningen och inflyttningen spelar livskraftiga och växande småföretag en nyckelroll.
Därför vill Centerpartiet se att jobb och
utveckling skapas i hela landet av
människor och företag i de gröna
näringarna.
– Vår jobbskaparlinje är oerhört central med bättre villkor
och lägre kostnader för små
och växande företag en av politikens främsta uppgifter.
MINDRE BYRÅKRATI för att

stimulera bostadsbyggandet
är en annan viktig möjlighet.
Precis som utbyggd infra-

Bättre villkor
för jobbskaparna
Sänk trösklarna
till arbets
marknaden

struktur – vägar, järnvägar och
bredband.
Begreppet närodlat politik sätter
ord på vad Centerpartiet är och vilken politik vi står för. Det handlar
om närhet till beslut och att kunna
påverka sin vardag. Det fångar vårt
ursprung på landsbygden och vår
jordnära identitet. Och det beskriver vår syn på var jobben skapas, var
makten ska ligga och på en småskalig
och tillväxtvänlig grön omställning.
Närodlat politik är plattformen för
Centerpartiets valkampanj 2014.
Michael ser politiken som en central roll för att skapa de goda förutsättningarna och villkoren för människor
i hela landet – i EU, i staten, i kommunen och regioner och landsting.
– Med facit i hand kan jag med
stolthet säga att Sverige har lyckats med den kombination som ingen förut trodde var möjlig. Att skapa
fler jobb, ökad tillväxt och samtidigt
minska utsläpp och negativ miljöpåverkan, säger Michael, och menar att
denna utveckling måste få fortsätta.
Centerpartiet har nu varit med
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Hundra
procent förnybart
Giftfri vardag

och tagit regeringsansvar under
snart åtta år. Det har varit en tid
som präglats av intensiv krisbekämpning av svensk ekonomi. Samtidigt har vi bedrivit långsiktig, systematisk reformpolitik. När andra
länder i Europa tvingats göra dramatiska nedskärningar i välfärden
har Sverige kunnat göra nya satsningar på bättre sjukvård, utvecklad
omsorg och god utbildning.
IDAG FÅR MÄNNISKOR med van-

liga jobb och löner behålla betydligt
mer av sin inkomst jämfört med år
2006. Det handlar om mellan 1500
och 2000 kronor i månaden. RUTavdraget har gjort svarta tjänster vita,
skapat nya jobb och ger familjer möjlighet att få avlastning i sin vardag.
– Samtidigt har utanförskapet
minskat med mer än 200 000 personer i sysselsättning, säger Michael.
Tack vare Centerpartiets insatser i regeringen kommer idag över
hälften av all energi som används i
Sverige från förnybara energikällor.
Nya mål till 2020 har slagits fast för

klimat- och energipolitiken:
• minst 50 procent av den svenska
energin ska vara förnybar
• utsläppen av växthusgaser i Sverige ska ha minskat med 40 procent
jämfört med år 1990
• energieffektiviteten ska ha ökat
med 20 procent
ÖKAD VALFRIHET och självbestämmande är andra frågor som Centerpartiet driver. Idag kan många äldre
själva bestämma vem som ska hjälpa
till med dusch, matlagning och städning. Så måste det få vara.
Ja, det är mycket som står på spel
valåret 2014. Centerpartiet går till val
tillsammans med Alliansen för en
tredje mandatperiod. Mot oss står en
splittrad opposition med fel recept
för jobben och den gröna omställningen, och med en politik som skulle slå särskilt hårt mot landsbygden.
– Centerpartiets väg framåt är tydligt. Vi vill fortsätta stimulera jobbskaparna, utveckla landsbygden, öka
självbestämmandet och den gröna
omställningen, avslutar Michael.
TIDNINGEN C • 15
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Så här driver du en framgångsrik

personvalskampanj

Centerpartiets politiker och kommunikationsexperter bjuder här på 10 steg mot drömuppdraget som förtroendevald. Vägen till att skapa förtroende hos folket går kort och gott via ett
starkt personligt varumärke, sociala media och nätverk. Här hittar du genvägarna.
TEXT: Pernilla Melander ILLUSTRATIONER: Kid Falk

1. Tänk till innan

Ta fram en kommunikationsplan. Hur vill du att ditt
personliga varumärke ska uppfattas? Fila fram en
smart strategi, vart ska du lägga krutet – tid, pengar och
energi? Vilka styrkor och svagheter har du? Hur kan du
nyttja dem? Sätt mål på din satsning. Bestäm hur vägen
till målet ska se ut innan du drar igång. Då är stor del av
arbetet redan gjort och du har en konsekvent ledstång
att hålla i. I varje region finns kommunikatörer som kan
hjälpa dig att skapa en skarp plan.

2. Bygg ditt förtroendekapital

Du bygger inte en personvalskampanj själv – du skapar
ett nätverk. Det gäller att ha många personer lokalt och
regionalt som för din talan och skapar ringar på vattnet. Människorna som vill stödja dig kan finnas inom
partiet, men du kan också hitta dem på andra ställen.
Nyckeln är det ömsesidiga förtroendet mellan dig och
medlemmarna i nätverket.

3. Berätta vad du tycker och vad du gör

Underhåll ditt nätverk – ge dem information om dina
åsikter och berätta vad du gör. Förutom sociala medier
och bloggar är vanliga mejl och brev en väg framåt. Det
personliga mötet är oslagbart, men tidskrävande. Ge
dem material med dina budskap att sprida vidare.
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4. Hitta din profilfråga

Bestäm dig för på en politiska fråga som du vill profilera – vill du bli en miljö-lisa eller den som alltid pratar
om skolfrågorna? Profilfrågan ska vara engagerande och
aktuellt – många ska tycka att den är viktig. Se till att du

syns och hörs i just den frågan i relevanta sammanhang.
Snart ringer media och du blir experten på området.
Många gör felet att greppa över flera områden, med ett
otydligt resultat. Våga välja och våga välj bort!

du att skriva längre texter? En blogg, med kombinerad
kampanjsajt, kan fungera om du aktivt delar dina inlägg
och driver trafiken via Twitter eller Facebook. Om din
målgrupp exempelvis är föräldrar till skolbarn och du
brinner för skolfrågor – ja, då är skolforum också värt
att vara aktiv i.

8. Se till att du är träffbar på nätet

Om du heter Maria Johansson eller Karl Andersson bör
du fundera över hur du kan skapa ett unikt namn för att
hamna högt när folk söker efter dig på internet. Tryck
exempelvis in en initial, lägg till hemortens namn eller
ditt profilområde. Som Maria F Johansson eller KöpingKarl, eller Skolmat-Maria, testa med närmaste vännerna
innan du bestämmer dig. Undvik namn med konstiga
associationer.

9. Upprepa dina budskap

5. Bjud media på nyheter

Slipa dina budskap utifrån valkampanjens huvudfrågor
jobb i hela landet och resultat för miljön. Träna på dina
huvudbudskap. Upprepa dem oavsett vem du pratar
med – ditt nätverk, journalister, folk på nätet. Det ska
aldrig vara en tvekan om vad du tycker eller vilka frågor
du brinner för. Upprepa, upprepa, upprepa även om du
själv har tröttnat för länge sedan.

Skapa goda kontakter med lokal och regional media. Ge
dem exklusiva nyheter om din profilfråga. Tänk nyhetsvärdering – nära, annorlunda, beröra målgruppen.
Det gäller att få redaktionellt utrymme om du ska bli en
lokal kändis. Ring upp utvalda journalister och bygga en
personlig relation. Insändare och debattartiklar i all ära
– men de har lågt läsvärde.

6. Var social i sociala medier

Sociala medier är faktiskt just sociala – det betyder att
du måste ta dialogen, vara relevant och aktiv. Gör inlägg
varje dag, svara på frågor och gör inlägg som folk vill
dela med sig av. Bjud på dig själv och blanda personliga
inlägg med centerfrågor och politik. Bilder delas nästan
alltid oftare än texter.

10. När du träffar folk

Svårt att bestämma var du ska synas? Svaret är enkelt
– du ska finnas där din målgrupp finns. Facebook är
toppen för kontakter med vänner och nätverk. Den
innersta truppen kan du samla i ett stängt Facebookrum och bjuda på exklusiv information. På Twitter når
du framför allt opinionsbildare och journalister. Gillar

LYCKA TILL!

7. Var finns din målgrupp på nätet?

Det gäller att du får ut ditt budskap, men var lite smart.
Lyssna först och ställ frågor till personen du pratar med.
Snart kommer det fram varför hen ska rösta på Center
partiet och kryssa just dig. Var personlig och berätta
varför just du har valt Centerpartiet och din profilfråga.
Ditt eget engagemang inspirerar andra.
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Verktyg
för valvinst
Nu går vi in i en intensiv och rolig fas med fullt fokus på
valvinst 2014. Det kommer att vara många bollar i luften
och det är mycket information att hålla reda på. Här följer
några av de förändringar som sker och tips på var du hittar
information för att kunna bidra till en effektiv och sammanhållen valrörelse.
TEXT: Hanna Östberg BILD: Patrick Trägårdh

F

ÖR ATT NÅ framgång i

valen är det nödvändigt
att fokusera på de grupper där sannolikheten att
nå framgång är störst. Därför har vi
valt ut tre prioriterade målgrupper
- Sökare, Utmanare och Värdefasta.
Tillsammans utgör de lite knappt
hälften av väljarkåren på riksnivå.
Gemensamt för målgrupperna är
deras värdegrund. De attraheras av
gröna, liberala värden där frihet, öppenhet och självbestämmande. Viktiga frågor är satsningar på utveckling och företag i hela landet, miljö
och klimat, livsmedelskedjan, öppenhet och tolerans. Läs mer om målgrupperna på centralen.centerpartiet.
se/Organisationsstod/Val-2014/Malgrupper/.
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FÖR ATT KUNNA BEDRIVA en

effektiv valrörelse ska det bli lättare
att få rätt information när du ska
ut och kampanja. Därför skapar vi
kampanjcentralen på Centralen.
Här kommer att finnas information med fokus på kampanj och
möjlighet att diskutera. Varje vecka
samlas också kampanjnyheterna i
ett nyhetsbrev.
EN MOBIL KAMPANJHANDBOK in-

tegreras med kampanjcentralen för
att fungera som ett kampanjverktyg
för valarbetare på språng. Här kommer det att finnas räknare för personliga väljarsamtal, fakta, argument
och kontakt- och krisinformation,
lättillgängligt för smartphone eller
läsplattor.

Med start i januari gick riksorganisationen in i en valorganisation där bland annat
följande delar ingår:
POLITISK VERKSTAD tar fram och

utformar vår politik.
VALREDAKTIONEN arbetar med
att besvara nationella enkäter från
media och organisationer, telefonsamtal, mail och brev från media.
ORGANISATIONSSTÖD stödjer

kretsar och distrikt genom material,
inspiration och kampanjkoncept
och mycket mer.
KANDIDATSTÖD ger medialt stöd

regionalt och lokalt. De ger även
medialt stöd för toppkandidater till
riksdag, landsting/region, kommun
och bryter ner nationella frågor till
lokal och regional nivå.
KOMMUNIKATION hanterar
mediekontakter nationellt samt
våra plattformar som centerpartiet.
se, Tidningen C, Centralen,
Facebook, Youtube, Instagram
och Twitter.

Gröna fonden – Hållbar klimatfinansiering
VID DET INTERNATIONELLA klimattoppmötet COP15 i Köpenhamn
2009 beslutades om gemensam
finansiering av klimatåtgärder till
utvecklingsländerna. FN:s Gröna
Klimatfond (GCF) väntas bli en
central kanal där 100 miljarder
USD årligen ska mobiliseras från
2020. Det är fortfarande oklart hur
finansieringen ska lösas och vilka
som ska betala mest. Vid höstens
klimattoppmöte, COP19 i Warszawa
diskuterades GCF:s uppgifter och
utmaningar.
Miljörörelsen beskrev toppmötet

som en besvikelse, men miljöminister Lena Ek (C) kammade hem en
stor seger i arbetet om skador och

Centerpartiets förslag
för finansiering av
klimatåtgärder
1. Separat klimatanslag i budgeten
2. Öronmärk auktionsintäkter från
EU ETS
3. Skapa ett internationellt utsläpps
handelssystem för flyget och nyttja intäkter till klimatfinansiering

förluster. Efter dygnslånga förhandlingar lyckades parterna enas om
att drabbade länder ska kunna söka
bistånd från FN:s klimatfonder för
hantering av skador orsakade av
klimatförändringar.
Centerpartiet vill att Sverige ska
vara bland de första att stödja GCF
med medel och finansieringsförslag. Partiet ser också möjligheter för fler aktörer än staten att bidra och anser att hela samhället bör
kvunna mobiliseras för att bidra till
klimatanpassning av utvecklingsländer.

Fler nya
centerpartister
Följ Centerpartiet
i sociala medier

Centerpartiet
@Centerpartiet

Under valrörelsen är det extra viktigt att
vi hjälps åt att synas och höras. Dela
gärna på inlägg, bilder, texter eller filmer
som du gillar!
Twitter: @centerpartiet och @annieloof
Instagram: @centerpartiet
Facebook: facebook.com/centerpartiet
och facebook.com/loofannie
Youtube: Youtube.com/Centerpartiet

Att ta på sig ledartröjan är inte att
ta på sig tagelskjortan. Vi ska fortsätta ha en offensiv miljö- och klimatpolitik. #pldebatt
Annie Lööf i årets första partiledar
debatt i riksdagen

Kalender för supervalåret 2014
25-26 april
Centerpartiets
Europadagar, Göteborg
Jan

Feb

Mars

April

Mars – april
Distriktsstämmor

Maj
Valrörelse inför
EU-valet
Maj

Juni

25 maj
Valdag EP-valet

Centerpartiet har fått strax över 2000 nya
medlemmar under 2013. En riktig framgång som kan jämföras med 2012 då
siffran var 1140 nya medlemmar eller
med 2009 då siffran var 914.
Det finns många som väntar på att få
frågan ”Vill du bli medlem?”. Du vet vilka
de är – grannen, kusinen eller föräldern i
barnens fotbollslag. Helt enkelt all de
som delar Centerpartiets värderingar
men aldrig har fått frågan om de vill bli
medlemmar. Ha ett personligt samtal
med dem nästa gång och ställ frågan.
Du kommer att få många givande samtal!

V 27 Almedalsveckan
6 juli Centerpartiets dag i
Almedalen
Juli

Aug

14 september Valdag

Sept

Okt

Nov

8-9 augusti Valkonvent i Solna
7 augusti Förtroenderådet
beslutar valprogrammet
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Annie Lööf

tar landsbygdsdebatten

Debatten om landsbygden mellan partiledare Annie Lööf och miljöpartiets
språkrör Gustav Fridolin stärker Centerpartiet. Runt 200 lokalbor mötte upp
när de nyligen träffades i jämtländska Ås. Att Centerpartiet är landsbygdens
röst sedan 100 år var det ingen som tog miste på.
– KÄRNAN FÖR MITT poli-

tiska engagemang ligger i
lika villkor för alla oavsett var man bor i landet,
inledde Annie Lööf och
pekade ut de tre viktigaste
landsbygdsfrågorna för
Centerpartiet:
– Jobben är grunden
för en levande landsbygd.
Jag vill se fortsatt minskat regelkrångel och sänkta kostnader för företagare. Decentralisering och
lokalt självbestämmande är helt avgörande för
att landsbygden ska kunna utvecklas. Om besluten bara utgår ifrån Stockholm kommer vi att få
problem med strandskydd
och rovdjursförvaltning
till exempel. Sverige ser
olika ut och då krävs lokala lösningar. Den gröna omställningen är också
en viktig landsbygdsfråga. Utan landsbygdens
resurser och utveckling kan vi aldrig nå
ett 100 procent förnybart energisystem som Centerpartiet vill.
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Landsbygden har en stor
potentialen att skapa jobb
genom att öka andelen
gröna drivmedel, säger
Annie Lööf.
I DEBATTEN med Gustav

Fridolin är bensinskatt
och lastbilsskatt en tydlig
konflikt. Den klimathundring som Gustav Fridolin
väljer att kalla sin bensinskattehöjningen på 70
öre litern, oroar många
landsbygdsbor. Avstånden
är långa och priset vid

pumpen ligger redan över
14 kronor. Alternativ till
bilen är få utanför tätorterna.
– Jag ser gärna stora
satsningar på järnvägen,
det driver Centerpartiet
hårdast av Allianspartierna. Men vi måste inse att
järnvägen aldrig kan ersätta alla vägtransporter som
Miljöpartiet tycks tro. Vi
kan inte bygga järnväg till
varje skogsbryn, lanthandel eller pappersbruk. Vi
har mycket gods att frak-

ta som kräver lastbil. En
kilometerskatt slår rakt
emot jobben på landsbygden. Den straffar heller
inte utsläppen eftersom en
biogaslastbil beskattas lika
hårt som en dieseldriven
lastbil. Det är en skatt på
avstånd helt enkelt. Vilket
är ganska korkat i ett land
som har gott om långa avstånd, säger Annie Lööf.
EN ANNAN KONFLIKT

mellan Centerpartiet och
Miljöpartiet är strandskyddsreglerna. Förbudet
att bygga strandnära
kom till för att skydda
exploaterad mark vid
tätt bebodda strandremsor och skärgårdar.
Men samma regler gäller
i områden där det finns
två sjöar per person
i kommunen.
Återigen tar
Annie Lööf
upp decentraliseringsperspektivet.
– Det är helt
orimligt att samma regler ska gäl-

la i glesaste glesbygd som i tättbebodda kuststäder. Sverige ser olika
ut och då måste vi kunna fatta beslut
som passar lokalt, säger Annie Lööf.

med hoten från Socialdemokraterna
om att fördubbla restaurangmomsen
är detta det största hotet för jobb till
unga, säger AnnieLööf.

FRÅGAN OM JOBBEN får mycket

EFTER DEBATTEN är det många som

utrymme i de politiska debatterna.
Även i landsbygdsdebatten är jobben den centrala frågan. När Gustav
Fridolin argumenterar för tredubblade arbetsgivaravgifter för unga ser
Annie Lööf rött.
– Ni har gått från grön skatteväxling till röd skattehöjning. Hur skapar det fler jobb för unga om det blir
tre gånger så dyr avgift för att anställa
dem? När jag möter företagare med
unga anställda är detta den fråga de
är mest oroliga för. Vi har många små
företag i det här landet, de flesta har
mindre än tio anställda. Tillsammans

kommer fram och vill prata med
Centerledaren. Lokalen är fullsatt
och det är trångt kring kaffebordet på
Naturbruksgymnasiet i Ås där debatten äger runt. Många har rest långt för
att lyssna på debatten. Få partiledare
reser runt i landet för att debattera
landsbygd. Men Annie Lööf gör det
gärna.
– Jag får så mycket energi av människorna jag möter. De ger mig både
argument och stärker min övertygelse om att Centerpartiet behövs och
att landsbygdsfrågorna är hetare än
någonsin. Jag gillar debattera med

Gustav. Vi har väldigt olika perspektiv, men han är en skicklig debattör
och vi har ofta roligt när vi debatterar. Jag hoppas att många centerpartister tar chansen att bjuda upp
miljöpartiet lokalt för att ta landsbygdsdebatten. Det är så mycket som
står på spel i årets val. Inte minst för
landsbygden, säger Annie Lööf.
DEBATTEN GÅR VIDARE om bland
annat offentlig upphandling av mat
och landsbygdsprogrammet och
finns som webbsändning på
centerpartiet.se.

Vissa partier gör allt
för att få bestämma mer.
Vi vill bestämma mindre.
Och vi vill att du ska få bestämma mer själv.
Över vilken skola dina barn ska få gå i, var du vill
bo, hur du vill arbeta.
Närodlad politik, kallar vi det.
Vi vill att det ska bli enklare, roligare och mer
lönsamt att starta nya företag. På så sätt skapas
också nya jobb.
Vi vill ge utrymme för alla goda idéer som finns
när det gäller gröna näringar.

Och vi vill att du ska ha en bra skola och omsorg.
Oavsett var du bor.
Så låt oss kavla upp ärmarna och sätta igång.
Tillsammans kan vi skapa ett hållbart Sverige.
Det är du som bestämmer.

FÖRHANDSTITT! Valkampanj 2014 – läs mer i nästa nummer
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Här skapar
kulturen nya jobb
Tyska barn på Astrid Lindgrens Värld och amerikanska Milleniumturister på Södermalm i Stockholm, kulturturism kan kännas som ett nytt fenomen. Men gammal är
äldst. 1909 fick Selma Lagerlöf sitt Nobelpris i litteratur, sedan dess har turisterna
hittat till Sunne. Och med turisterna kommer jobben.
TEXT: Annika Eriksson BILD: Patrick Trägårdh (Ola Persson), Sunne kommun

M

EN NÄR JAG RINGER Ola

Persson, kommunstyrelsens
ordförande i Sunne, för att
fråga hur kulturen skapar jobb

tvekar han.
– Varför ska man bryta ut kultur och skilja den från annat? Skola, vård, omsorg, jobb,
allt hänger ihop. Det som är bra för kulturen
är bra för samhället och tvärtom.
I EN BYGD SOM SUNNE är det kanske

särskilt tydligt. När Selma Lagerlöf fick sitt
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Ola Persson, kommunstyrelsens ordförande i
Sunne och ledamot i
Centerpartiets parti
styrelse, gör ingen skillnad mellan kultur och
näringsliv.

Nobelpris i litteratur blev Gösta Berlings
saga känd över hela världen, och nästan
genast uppstod en spontanturism som hållit
i sig sedan dess.
Turisterna sökte sig dels till Mårbacka,
Selma Lagerlöfs hem, och Rottneros park,
det järnbruk som är den centrala platsen
för berättelsen om den avfallne prästen. När
den dåtida ägaren av Rottneros Park, Sven
Pålson, gjorde stora vinster under världskrigen ville han göra något för spontanturismen som uppstått kring Selma Lagerlöf och

skapade en trädgård med skulpturpark i anslutning till bruket. Idag
har kommunen tagit över driften av
Rottneros, medan Mårbacka drivs
av en egen stiftelse. Varje år återkommer dessutom en kulturvecka
med centrum på Mårbacka, som avslutas med en litteraturfestival.
MEN ALLT KRETSAR INTE kring

Selma Lagerlöf. I kommunen finns
också Ransbysätter, en by med ett
100-tal invånare som ordnar Gröna
Dalen-veckan varje år. Där försöker
man ta till vara de olika intressen
som finns, motorcyklar, viskvällar,
läsarsånger, allt får plats.
– Jag tror man vinner mest på att
inte dra så mycket gränser mot kulturen, att låta det vara öppet och inkluderande. På 60-talet var Beatles kulturens största fiende. Det kan
vara bra att komma ihåg det.

BÖCKER, FÖRESTÄLLNINGAR och
sånger är inte bara underhållning.
De förmedlar varje plats egna berättelse, de värderingar och föreställningar som präglat orten. Samtidigt
är Ola Persson mån om att det inte
är samma sak som att hålla fast vid
det gamla.
– Selma Lagerlöf ska inte ligga
som en våt filt över bygden. Hennes
gärning ska vara gödning för det nya
som gror hela tiden.
En viktig del i det arbetet är omvärldsbevakning, för att se hur andra
svenska kommuner och kommuner
i andra länder arbetar med kulturområdet. Ola Perssons erfarenhet är
att andra länder ofta gör det bättre
än vi, och han tycker det är svårt att
förklara varför det är så.

– Det är lätt att förstå att länder
med lång historia och många krig
tycker att den egna identiteten är viktigt. Men även USA, med sin korta
historia, arbetar mycket mer medvetet med lokal historia och identitet.
OLA PERSSON HAR ingen förkla-

ring till varför det är så men han
är säker på att vi behöver lära oss
det, inte bara för att skapa arbetstillfällen. Kulturen kan förmedla ett
samhälles identitet, men varken för
att utesluta någon eller hålla fast vid
det förflutna. När det fungerar som
det ska är kulturen en brygga mellan
människor.
– Ett rikt kulturliv skapar plats för
alla. Det är bara så vi tillsammans
kan förmedla vår tids berättelse.

SJÄLVKLART SKAPAR DE här akti-

viteterna jobb. Bara till Rottneros
kommer drygt 30 000 besökare varje
sommar. I Sunne tätort med 5 000
boende finns 1 200 hotellbäddar
och många fler butiker än antalet
invånare ger grund för.
Ola Persson berättar med stolthet om de jobb kulturveckor, litteratur och konst skapar. Samtidigt tvekar han och tycker själv att det är en
förenkling. Antal besökare, arbetstillfällen och omsättning är lockande tydliga siffror, men de visar bara
en del av helheten. Ola Persson pekar på att Sunne inte har lika stora
problem med vikande befolkningsunderlag som andra kommuner i regionen, och att man vissa år har nettoinflyttning. Sunne är också en av
de fem kommuner i landet som har
flest företag i relation till antalet invånare.
– En ort måste arbeta för att behålla sin attraktionskraft, och kulturen
är en del av det. Det är ett paket.

Kultur i Sunne
Kulturveckan i Sunne
Hålls i augusti, med ett brett program som rymmer många former av kultur för
alla åldrar. Stiftelsen Selma Lagerlöf delar ut litteraturpris på 100 000 kronor.
Nordisk barn & ungdomsfestival
Festivalen pågår under två dagar och ger plats för både teater, konst, litteratur, musik och dans.
Västanå Teater
Teatern har en fast scen i Sunne med sommarsäsong, där man arrenderar
Berättarladan vid Rottneros park. Förutom ett mindre bidrag från kommun
och stat finansieras den av sina egna biljettintäkter. Premiär till midsommar
med fortsättning till slutet av sommaren.
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Nu går vi till val
med närodlad politik

Under kommundagarna i Malmö lanserades Centerpartiets valkam
panj Närodlad politik. Vägen till närodlad politik gick via en ett gediget
analys- och idéarbete, tester på våra målgrupper och slutligen beslut i
partistyrelsen. Kommunikationschef Ola Spännar berättar mer.

Hur närodlar du?
Röster från kommundagarna i Malmö
Bredbandsfrågan och
cykelbanor är väldigt
närodlad politik

TEXT: Pernilla Melander

Vad menas med närodlad politik?
Begreppet sätter ord på vad Centerpartiet är och vilken politik vi står
för. Det handlar om närhet till beslut
och att kunna påverka sin vardag.
Det fångar vårt ursprung på landsbygden och vår jordnära identitet.
Och det beskriver vår syn på var
jobben skapas, var makten ska ligga
och på en småskalig och tillväxtvänlig grön omställning.
Hur landade vi i närodlad politik?
Utgångspunkten är valplattformen,
idéprogrammet och våra prioriterade frågor jobb och miljö. Sedan
har vi gjort en rad analyser och undersökningar bland de väljare som
kan tänka sig att rösta på oss, vad
de tycker om oss och hur vi skildras
i media. Vi tog fasta på ett område
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där vi har stor trovärdighet och det
handlar om decentralisering och
utveckling i hela landet.
Vi sökte efter ett kampanjtema
som fungerar på alla nivåer – från
lokal nivå och ut i Europa. Det är
viktigt att både medlemmar och väljare gillar kampanjen och att det
hänger samman med vår långsiktiga
profilering Ett hållbart val.
Vad betyder närodlad politik?
Närodlad politik handlar om makt,
om närhet till beslut. För oss är vårt
ursprung på landsbygden inte bara
en fråga om geografi utan även om
värderingar, som är lika relevanta i
hela landet. Närodlad politik fångar
vår själ på ett modernt vis samtidigt
som det knyter an till våra landsbygdsrötter.

I Stockholm handlar
det om att bygga
en hållbar stad
Genom att utgå
från folk lokalt
Vad händer nu?
Nu jobbar vi med att ta fram kampanjmaterial för både EP-valet och
valen i september. Material, mallar
och underlag att göra eget lokalt material kommer att finnas via mediegeneratorn på Centralen.
Mer information kommer i nästa
nummer av Tidningen C den 9 maj.
Smygtitta gärna på annonserna
på sidornasidan 2 och 19 i detta
nummer.

Så minns vi

Nelson Mandela

Nelson Mandelas långa kamp för frihet och lika rättigheter i Syd
afrika var helt unik. Karin Söder och Helena Nilsson Lannegren fick
förmånen att träffa honom och deltog aktivt i kampen mot apartheid.
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Karin Söder minns
sina möten med
Nelson Mandela
under 70- och
80-talen.

UNDER 1980-TALET TRÄFFADE

dåvarande utrikesminister
Karin Söder frihetskämpen
Nelson Mandela både i Sverige
och Sydafrika.
– Vid ett tillfälle hade jag förmånen att sitta bredvid honom
under en lunch och fick uppleva hans stora personlighet. Jag
var också i Sydafrika på besök i
parlamentet när han höll sitt tal
efter 100 dagar vid makten, berättar Karin Söder.

KARIN MINNS hur hon samlade sina nordiska kollegor i

kampen för alla människors lika rättigheter. Centerpartiet stred för att införa sanktioner mot Sydafrika, vilket

1978 resulterade i ett investeringsförbud för svenska
företag i Sydafrika. Det följdes 1985 upp med ett förbud
mot leasing och krediter till sydafrikanska staten.
Helena Nilsson Lannegren, aktiv i Centerpartiets ungdomsförbund under 1970-talet och senare ambassadör i
Sydafrika, berättar:
– På partistämmorna under 1970- och1980-talen
hade vi ofta besök från någon av rörelserna som slogs
för demokrati och frihet i Afrika.
Nelson Mandela var en kämpe som förtjänar all respekt, inte minst för sin förmåga att förlåta de skyldiga
och ena sitt land när tiden till sist kom. Han är saknad
av en hel värld.
– Jag hoppas att hans ideologiska grund bibehålls nu när
risken för andra krafters inflytande ökar. Man ska komma
ihåg att demokrati inte kommer plötsligt, det är en lång
kamp som måste underhållas, säger Karin Söder.

Investeraravdrag för fler växande företag
Det nya investeraravdraget
är ett viktigt steg i Center
partiets politik att stärka
aktiva entreprenörer och på
sikt skapa fler jobb.

att vi kan fortsätta att växa, säger
ChristerLindström, VD på 4Dialog.
Investeraravdraget innebär att du
som fysisk person och förvärvar andelar i ett mindre företag får dra av hälften av investeringen. Ett konkret exempel på centerpolitik som gynnar
småföretagare och bidrar till en växande arbetsmarknad - fyra av fem nya
jobb skapas idag i mindre företag.

TEXT & BILD: Per Pettersson

ETT AV DE MÅNGA småföretag som
kan växa tack vare investeraravdraget är 4Dialog, ett företag som skapar interaktiva verktyg för medborgardialog. Företaget har bland annat
tagit fram en simulering av hur ett
framtida Sundbyberg kan se ut, för
att politiker och tjänstemän ska kunna utveckla idén tillsammans med
kommuninvånarna.

Christer Lindström, VD och Johan Magnusson, marknadschef på 4Dialog är riktigt nöjda med det nya investeraravdraget.

– Vi behöver få in ytterligare kapital i företaget för att kunna växa och
planerar en nyemission. Vi är säkra på att investeraravdraget kommer
att underlätta denna vilket innebär

SOM HÖGST FÅR du dra av 650 000

kronor per år, vilket motsvarar
förvärvade andelar om 1,3 miljoner
kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och
samma företag får uppgå till högst
20 miljoner kronor per år.
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Raka

1. Varför blev du centerpartist?
Det var högt i tak och man lyssnade
på medlemmarna.

2. Varför tog du strid mot ett
kommunalt snusförbud?
Man skulle utvärdera policyn för
personalen med ett år kvar, plötsligt
förde man in politikerna i samma
policy. Helt utan att ha gjort utvärderingen.
Dessutom gav man bara kostnadstäckning, för exempelvis nikotinplåster, till personal. Man gjorde
skillnad på folk.

3. Vad fick du för respons?

Enormt mycket. En professor i Belgrad kontaktade mig och stöttade
min linje och gav mig forskningsunderlag. Det blev också mycket snack
om det på nätet i samband med den
tv-sända debatten i SVT.
Jag upplever att partiet slöt upp
och hjälpte mig.
4. Lever diskussionen ännu?
Då och då träffar jag folk som kommer ihåg mig just för den frågan.
Nästan alla håller med om att man
ska kunna välja själv.
Kommunchefen utvärderar policyn och jag håller fast vid att valfriheten måste få råda. Jag menar att
Centerpartiet ska hålla stenhårt på
människors rätt att välja själv i valrörelsen.
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med

Ulf Ottosson

TEXT: Robert Östholm BILD: Bertil Sundkvist

5. Vad krävs för att utveckla din
kommun?
Arjeplog är en glesbygdskommun så
det krävs att flera hjälps åt. Vi har en
guldgruva av potential, problemet
är att länsstyrelsen bestämmer över
största delen av kommunen då det
ligger ovan odlingsgränsen.

6. Är du en frihetskämpe?

Jag använder sunt förnuft. Vi är
uppvuxna med att samhället ska fixa
allt åt oss, men jag tror den tiden är
förbi. Dagens ungdomar ser framåt,
har egna visioner och har möjligheter
som vi inte hade som unga. Det gör
att de på ett annat sätt lär sig att välja
själv, utvärdera och blir självgående.
7. Hur är relationen i dag till Britta
Flinkfeldt Jansson (S) som var din
meningsmotståndare?
Kanonbra. Vi skiljer på politik och
person, så det är inget problem.

8. Vid sidan om snuset, vad

engagerar dig?
En mer effektiv politisk organisation
så man får en helhetssyn. Region
med Västerbotten. Lokalt så är det
äldreomsorgen där man ska strukturera om, jag vill att möjlighet till
parboende ska finnas.
9. Hur ser du på partiets utveckling?
Det har sett lite mörkt ut, men vi
kommer att klara oss. Vi ska driva
centerfrågor och inte fokusera för

mycket på Alliansen, för alla vet
redan att vi tillhör det blocket.
Vi kan och ska vara ett av de
största partierna.

10.. Vilka framtidsfrågor är

viktigast?
Jag tror på större satsningar på barn
och ungdomar, redan från förskoleåldern, för att de inte ska hamna i
utanförskap.
11. Du höll en traktor
i drift under 400
timmar. Varför?
Ja, jag jobbar inom biltestbranschen.
Vi skulle hålla igång en traktor
dygnet runt i 400 timmar, bland annat för att den inte skulle släppa ut
några avgaser, bara vattenånga. Man
ville också kolla hur det fungerade i
de temperaturskillnad som sker här
under natt och dag.

12.. Hur gick det då?

Tillverkaren fick skicka upp en
ingenjör från England för att utreda
ett haveri. Det är ju det som är meningen, att man ska hitta bristerna
genom tester.
13. Hur ser du på supervalåret?
Om vi snackar centerpolitik och är
tydliga så kommer det att gå bra.
Jag vill gärna se uppåt 10 procent i
riksdagsvalet. Det är viktigt att en
starkare center ger Borg mindre
chans att bestämma själv.

ULF OTTOSSON
Familj: Singel
Politiska uppdrag: Fullmäktige,
ersättare kommunstyrelsen
Jobb: Allsidig, testarbetare på
vintern, skogsinventering sommar,
jaktarrangör höst
Bor: Villa en bit utanför Arjeplog
Gillar: Jakt och hundar.
Kreativa  personer
Ogillar: Avundsjuka människor

TIDNINGEN C • 27

Politiska nyheter 2014

Ett nytt år och därmed nya lagar, regler och nya möjligheter. Här kommer ett urval
av de förändringar som Centerpartiet har drivit på och genomfört tillsammans med
alliansregeringen. Ändringarna gäller från 1 januari om inte annat datum anges.

Jobb
& företagande

rätten till graviditetspenning vid risker i
arbetsmiljön.

Investeraravdraget
Skattelättnad för privatpersoner som
investerar i växande företag.

Sänkt arbetsgivaravgift för unga
Ytterligare sänkningar av anställningskostnaden för de yngsta som är allra
mest utsatta. Den som anställer personer under 23 år kommer därför att
få socialavgifterna nedsatta till 10,21
procent.

Infördes 1 december 2013

Sänkning av företagares
egenavgifter
180 000 företagare får sänkta
avgifter med totalt 509 miljoner kronor
om året.
Sänkt arbetsgivaravgift för
forskning & utveckling
Arbetsgivaravgiften sänks för företag
som arbetar med kommersiell forskning och utveckling.
Stöd till yrkesintroduktions
anställningar
Ett nytt stöd vid anställning
av unga, kostnaden för arbetsgivaren
minskar med mer än 10 000 kronor i
månaden.
Gäller från 15 januari 2014.

Ändrad deklarationstidpunkt
för mervärdeskatt
Tidpunkten för att lämna mervärdeskattdeklaration för redovisningsperiodens beskattningsår samordnas med
tidpunkten för att lämna inkomstdeklaration. Syftet är att underlätta
skatteredovisning för småföretagare.
Frivillig skattskyldighet
vid uthyrning av verksamhetslokaler
Nuvarande förfarandet med
ansökan, beslut och anmälan
vid frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler slopas.
Gravida egenföretagare
Nu omfattas gravida egenföretagare, i
likhet med gravida arbetstagare, av
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Miljö
Miljöbilspaket
Centerpartiet har drivit på frågorna om
fortsatt nedsatt förmånsvärde för miljöbilar och fortsatt skattebefrielse för
höginblandade biodrivmedel, nu förlängs båda möjligheterna fram till 2016.
Samtidigt införs ett nytt kvotpliktsystem
för att öka andelen låginblandade förnybara drivmedel i bensin och diesel.
Sista punkten gäller från 1 maj 2014.
Satsning på biogas
Regeringen satsar 240 miljoner kronor på ett pilotprojekt i södra Sverige
för dubbel miljönytta då biogasen
både ersätter fossilt bränsle och leder
till minskade utsläpp av metangas.
Fortsatt satsning för
en giftfri vardag
Regeringen satsar 205 miljoner
kronor under sju år för en fortsatt satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag.
Grön investeringsfond
Regeringen satsar cirka
700 miljoner kronor med
start 2014 fram till år 2020 i
en ny, grön investeringsfond
för små och medelstora företag.
Skattereduktion för viss
egenproducerad förnybar el
Sänkt skatt på egenproducerad
förnybarel. Skattereduktionen kom-

mer motsvara dubbelt så mycket som
energiskatten. För en mikroproducent
som levererar ut 20 000 kilowattimmar motsvarar det ungefär 12 000
kronor om året.
Ekologisk produktion
Nu får kommuner samverka vid kontrollen av ekologisk produktion, varor som
inte uppfyller reglerna beslagtas.
Lokala vattenvårdsprojekt
Regeringen satsar 75 miljoner kronor
årligen för att stödja det lokala arbetet
för bättre vattenkvalitet, framför allt när
det gäller åtgärder mot övergödning.

Landsbygd
Lag om kontroll av ekologisk
produktion
Den nya lagen ersätter lagen om EG:s
förordning om ekologiskt framställda
produkter och är en anpassning till nya
EU-förordningar på området. Kontrollorgan ska utföra huvuddelen av kontrollerna över att det ekologiska regelverket
följs. Enligt den nya lagen kan beslut
som fattas av kontrollorgan överklagas.
Förbud mot sexuella handlingar
med djur
Påföljden för den som bryter mot förbudet är böter eller fängelse i högst
två år. Överträdelser ska också kunna
leda till djurförbud eller att länsstyrelsen omhändertar djuren.
Gäller från 1 april 2014.

Ändrat kontrollansvar
för vissa livsmedelsanläggningar
Kontrollansvaret ska flyttas från kommunerna till Livsmedelsverket för de
mindre livsmedelsanläggningarna.
Läs mer på regeringen.se

Den 5 april 1995 är nog inte ett datum som säger många något särskilt, men
för Sverige och Centerpartiet är det en dag att minnas. Det var då som Cen
terpartiet skapade ordning i statsfinanserna.
TEXT: Niels Paarup-Petersen BILD: Scanpix

Historiska ramar för ekonomin
ÅR 1991 hade Fyrklöver-

regeringen med tagit över
makten i ett Sverige på väg
in i ekonomisk kris. Låg
tillväxt, stigande arbetslöshet, en begynnande
fastighets- och finanskris
samt försämrade offentliga
finanser var arvet från
Ingvar Carlssons Sregering.
Regeringen hanterade
akuta åtgärder som bankkriser och valutaförsvar,
men mer krävdes.
När Socialdemokraterna vann valet i september 1994 krävde Center
partiet i en motion
i början av 1995 att
Sveriges statsfinanser
skulle saneras. Enligt
Rolf Kenneryd, dåvarande
riksdagsledamot och
ordförande i partiets
skatte- och finanskommitté, var läget tufft:
– 80-talets lättsinne
var på väg att upprepas
med höga löneökningar
och ännu högre inflation.
Risken för devalvering
och framför allt politisk
instabilitet med V som
regeringens stödparti
hotadeekonomins tro
värdighet.

MOTIONEN VAR TYDLIG.

Systemförändringar behövdes. Det var ingen ny

med S och inom partiet.
– Vi diskuterade hur
lösningarna skulle se ut,
men också den politiska
risken vid ett samarbete
med S. Det var viktigt att
kombinera saneringen av
ekonomin med tydlig centerpolitik som sänkt matmoms, fortsatt stark kommunal skatteutjämning
och fler pengar till landsbygdsutveckling.
År 1995 skapade Centerpartiet ordning i stats
finanserna genom att införa det finanspolitiska
ramverket. Per-Ola Eriksson var en av
Centerpartiets riksdagsledamöter
vid tidpunkten och satt i
finansutskottet.

inställning för C, men M
hade inte velat diskutera
grundläggande förändringar av den ekonomiska
politikens styrning i Fyrklöverregeringen.
Även S började inse
att bara ett blocköverskridande avtal kunde återfå
marknadens förtroende.

DE FÖRSTA STEGEN MOT

ett avtal togs i hemlighet
på LRFs huvudkontor.
Ordförande Bo Dockered
hade naturliga band till
Centerpartiet och bra relation med finansminister
Göran Persson.
Kenneryd minns diskussionerna som fördes

Finanspolitiska ramverkets grundpelare:
1. Ny beslutsprocess för statsbudgeten sätter budgetens
totalsumma innan detaljerna förhandlas på plats.
2. Ett utgiftstak på tre år åt gången sätter ekonomiska
ramen.
3. Överskottsmålet på 1 procent per konjunkturcykel
införs.
4. Kommuner och landsting får ett balanskrav och måste
hålla sina budgeter.

TILLBAKA TILL den 5 april
1995. I riksdagen ska det
vara debatt om det ekonomiska läget. Men innan debatten ens hinner komma
igång tar Göran Persson
plats i talarstolen och överraskar hela nationen genom
att berätta om överenskommelsen med Centerpartiet.
Tack vara Centerpartiet
blev det ordning på statsfinanserna och inom ett
par år hade räntorna på
statsskulden nästan halverats och budgeten övergått i plus.
– Det finanspolitiska
ramverket var utomordentligt viktigt för att skapa förtroende för såväl viljan som
förmågan att långsiktigt
stabilisera ekonomin, säger Rolf Kenneryd, och ser
överenskommelsen som ett
exempel på Centerpartiets
ansvarstagande.
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Säg Lagen om offentlig upphandling (LOU)
och de flesta suckar över ändlösa offerter
där billigast vinner. Men i Hörby suckar
ingen. Där har LOU blivit ett verktyg för
bättre hälsa och miljö. På köpet har det
lokala näringslivet fått ett uppsving.
TEXT: Annika Eriksson

Höjd kvalitet
på skolmaten
– JAG SKULLE ÖNSKA att fler politiker kunde se vilken
betydelse den offentliga maten har, säger Eva Bramsvik
Håkansson, kostchef i Hörby och kommunpolitiker i
Ystad.
Själv är hon uppväxt med matlagningen på hemgården, och hjälpte till att röka
köttet i källaren, sköta långkok och
rensa höstrovorna. Under studierna
till kostekonom arbetade hon extra
på caféer och krogar, och i slutet av
80-talet började hon arbeta som kostchef.
– På den tiden gjorde vi många upphandlingar med små leverantörer. Men i
samband med 90-talskrisen hände något.

introducerades vakuumförpackningar och för att pressa
priset importerade man allt mer utländskt kött.
– Samtidigt stod vi utan erfarenhet och juridiskt kunnande i hur man kan tolka LOU och göra bra
upphandlingar.
Till sist uppstod en situation Eva Bramsvik Håkansson närmast liknar vid oligopol, med tre grossister som dominerade upphandlingarna. I Skåne fanns
en grupp kostchefer som börjat diskutera sina tankar kring kvalitet och
upphandling, och när Eva Bramsvik
Håkansson blev kostchef i Hörby anslöt hon till gruppen.

JAKTEN PÅ KOSTNADER ledde till att allt fler sökte
stordriftsfördelar, och grossisterna fick mer makt över
upphandlingarna. Trenden förstärktes när Scan köpte
transporttjänsten i Skåneregionen. Som kostchef upplevde Eva Bramsvik Håkansson att arbetet förenklades
med få och stora leveranser, och i början var kvalitetsskillnaden liten. Men för att förlänga hållbarheten

skrämdes av alla krav som ingår i en upphandling,
därför bestämde de sig för att bryta ut ett produktområde, nämligen färskt kött. De ställde kvalitetskrav som
tidigare, men gjorde kraven mer specifika.
– Vi ville exempelvis ha kött som inte vätskade sig,
som luktade gott och smakade mycket, och det fick vi
inte med vakuumförpackade produkter.
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DE HADE FÖRSTÅTT att små leverantörer

Men trots förberedelserna var
det ingen som svarade. När de
ställde krav på naket kött - inte vakuumförpackat - var inte de stora grossisterna heller intresserade.
Det var först när de löste transporterna gemensamt för de fem största köken som de fick napp.

Är LOU miljövänlig?
Dumsnål och krånglig eller hållbar och framåtsyftande.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) blir vad man gör
den till. Rätt använd ger den en bra bild av Centerpartiets
miljöarbete.
TEXT: Annika Eriksson BILD: Riksdagen

DET ÄR NU TVÅ ÅR SEDAN och

antalet kök som ingår har växt.
Samarbetet med mindre producenter har gjort att de fått anpassa
menyerna. Om en leverantör slaktar på måndag ska köttet hänga
under tisdag, malas på onsdag och
kan levereras först på torsdag. Det
betyder att matsedeln måste anpassas med andra produkter under
veckans första tre dagar.
Som en bonus har verksamheten både blivit mer klimatsmart
och gett det lokala lantbruket nya
möjligheter.
– Det krävs engagemang och
tid, men belöningen är stor. Både
för våra skolkök och samhället.
Tips för offentlig upphandling
1. Bestäm vilken kvalitet ni vill ha.
När det gäller skolmat bör varje
kommun ha en kostpolicy.
2. Gör en marknadsundersökning.
Vilka potentiella leverantörer finns?
Hur arbetar de? Vad krävs för att
de ska kunna leverera?
3. Utforma förfrågan så att så
många som möjligt kan delta. Prioritera och bryt ut varugrupper som
är särskilt viktiga. Bryt även ut
transporterna till en separat upphandling som berör mer än bara
mat.
4. Arbeta med att bli flexibla i den
egna organisationen och de egna
arbetssätten, se över rutiner,
beställningssystem etc
5. Följ upp upphandlingar, håll
kontakt med leverantörer, samla in
feedback från leverantörer.

– LOU HAR FÅTT OFÖRTJÄNT dåligt

rykte, säger Roger Tiefensee, riksdagsledamot för Centerpartiet och
miljöpolitisk talesperson. Men så
rättar han sig själv:
– Eller LOU har väl det rykte den
förtjänar. Men det är synd att det har
färgat av sig på upphandlingarna.
MÅNGA ÖVERSÄTTER LOU med
långa och krångliga upphandlingsförfaranden som ändå alltid slutar
med att lägsta pris vinner. Roger
Tiefensee menar att det framförallt
beror på en onödigt tillkrånglad
lagtext. Den som sätter sig in i lagen
och lär sig använda den får däremot
ett effektivt verktyg för att nå alla tre
hållbarhetsmålen, ekonomiska såväl
som ekologiska och sociala.
– Centerpartiet vill
förtydliga och förenkla skrivningarna, men
också höja kunskapen
om lagens möjligheter.
Inte minst bland politiker.
LOU GENOMFÖRDES

i samband med EU-inträdet i mitten av 90-talet.
En överdriven rädsla för att
göra fel tillsammans med
90-talskrisen
ledde

till ett ensidigt fokus på pris. Men
med tiden har upphandlingskompetensen fördjupats och kraven på
kvalitet och hållbarhet ökat. Allt fler
tillämpar idag ett livscykelperspektiv
på sina upphandlingar, med krav på
hur en produkt tillverkas, används
och avvecklas.
Men man hör också allt oftare
röster, inte minst bland nationalekonomer, som hävdar att det här är fel
metod. Istället förespråkar dessa att
miljöpolitik enbart ska bedrivas via
koldioxidskatter.
ROGER TIEFENSEE TROR att det

handlar om en strävan efter att
översätta komplicerade samband till
kronor och ören, en strävan som
riskerar att leda tillbaka
till en situation med ensidigt krav på lågt pris.
Inte minst eftersom
samma personer är
ovilliga att höja skatterna så att det får
någon miljöeffekt.
– Arbetet för ett
hållbart samhälle är en
väv med många trådar,
men via LOUs kvalitetskrav kan kommunerna
arbeta med alla
samtidigt.
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		Nu laddar
					toppkandidaterna
Under utbildningen är det
handuppräckning som gäller. Riksdagsledamot Ola
Johansson från Kungsbacka praktiserar medan
Lisa Blochmann, Gotland
lyssnar och lär.

Algot Thorin är djupt koncentrerad
under ett utbildningspass
om Centerpartiets
målgrupper.

Ett hundratal toppkandidater till
riksdagen, EU, region och landsting
samlades i Solna för att slipa sina
kunskaper inför valrörelsen. En rad
med workshops om politik som ”Sänk
trösklarna till arbetsmarknaden” och
”Hållbara transporter” hölls av riks
dagsledamöter och politiskt sakkun
niga. Vässad kommunikation med det
senaste inom sociala medier, tips om
hur man bedriver personvalskampanj
och mediehantering är nycklar till
framgång för blivande toppolitiker.
TEXT & BILD: Mattias Borrelid

KRISTINA YNGWE, andranamn på både EU-

vallistan och riksdagslistan för södra Skåne,
är nöjd:
– Det var en jättebra utbildning! Det var intensivt, men ett bra upplägg. Jag gick därifrån
och kände mig väldigt peppad. Det var också
roligt att träffa och lära känna andra centerpartister från olika regioner.
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Det fanns mycket att
hylla under utbildningshelgen. Lars Kallsäby,
Västerås, visade sin
uppskattning med en
rejäl applåd.

Riksdagskandidaten
Johan Hedin, Stockholm, får reda på hur
man skapar en nyhet.

Det fanns fri tillgång till
mjukglass på hotellet. EUkandidaten Fredrick Federley blev påkommen med
en bägare i handen.

Det nya stjärnskottet Kristina Yngwe och veteranen
Mattias Larsson lyssnar på
inledningstalet som gavs
av vice partiordförande
Anders W Jonsson.
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Ihärdig kamp ger
förnybar el till 1000 villor
Ge aldrig upp! Efter tolv års kamp fick Christer Laurell med sina
kollegor Håkan och Tomas Pålsson i Tarstad Kraft AB äntligen
inviga två toppmoderna vindkraftverk på slätten utanför Svalöv.
TEXT: Annette Linander

KAMPEN ATT FÅ SÄTTA UPP vind-

kraft i Svalövs kommun började för
tolv år sedan då de tre lantbrukarna
ville utveckla sina lantbruk genom
att satsa på miljövänlig energiproduktion. Svalövs kommun har gjort
sig känd i Skåne för att vara restriktiv till vindkraftsetableringar och
bygglovsprövningen tog rekordlång
tid. Etableringen kantades av en lång
rad rättsliga processer, varav en ända
upp Miljööverdomstolen.
– Trots en till synes hopplös kamp
gav ägarna aldrig upp och idag kan de
två vindkraftverken försörja 1000 villor med förnybar el. Det vittnar om
en envishet och ett jäklar anamma
som är beundransvärt, sa Roger Tiefensee, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, vid invigningstalet.
Helena Lindahl, riksdagsledamot
och energipolitisk talesperson håller med:
– Jag känner en otrolig stolthet
över de här tre lantbrukarna som i
12 år kämpat mot myndigheterna
för att få de här vindkraftverken på
plats. Det är också symboliskt viktigt
att visa att privatpersoner kan bidra
till klimatomställningen.
Roger Tiefensee påminde om den
energiöverenskommelse som gjordes inom Alliansen där Centerpartiet idag kan ses som den stora vinnaren. Sedan 2006 har vindkraften
till exempel sju dubblats och inget
nytt kärnkraftverk är ens i närheten
av att byggas.
– Det faktum att de här vindkraft-

verken är placerade i just Skåne,
som ligger i elprisområde 4, är extra
viktigt. Det minskar behovet av im-

porterad el från kolkraft från
Danmark och Tyskland, avslutar
Roger Tiefensee.

Med på invigning var ett 100-tal grannar, entreprenörer, vindkraftsentusiaster och representanter från turbinleverantören EWT. Fr v. Christer Laurell, ägare, Roger Tiefensee,
riksdagsledamot, Glenn Oredsson, LRF Skåne, Helena Lindahl, riksdagsledamot,
Håkan Pålsson, ägare, Tomas Pålsson, ägare samt Lennart Pettersson, ordförande
Centerpartiet i Skåne.

Skatteavdrag för egenproducerad el
• I år blir det möjligt för privatpersoner att göra avdrag för egenproducerad
el, en reform Centerpartiet drev igenom i budgetförhandlingarna.
• De exakta detaljerna om skatteavdraget kommer att presenteras under våren.
Avsikten är att de nya reglerna ska kunna träda i kraft den 1 juli 2014.
• Avdraget ska stimulera fler privatpersoner att installera småskaliga
elkraftverk, som vindsnurror eller solceller, på sina fastigheter.
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Annie

MÄNNISKOR KAN TÄNKA SJÄLVA
NÄR HUNDRAÅRINGEN Allan Karlsson
tog på sig tofflorna och klev ut genom fönstret på äldreboendet i Malmköping chockade
han omgivningen. Allans revolt var, i alla fall i
mina ögon, en manifestation för självständigheten, för egenmakten och för att man
fortfarande kan själv. Även om man råka vara
hundra år.
Tyvärr går Allan och alla andra människor
som vill ha mer att säga till om i otakt med
politikerna. För hur ska man annars förklara
att valfriheten har blivit ett villebråd? Hur ska
man annars förklara att politiker ägnar tid åt
att jaga lakritspipor och tillsatser i snus samtidigt som högerextremistiska grupper vinner
mark, skolresultaten sjunker, isarna smälter
och den ekonomiska krisen biter sig
fast i Europa?
IBLAND TROR JAG att vi har tappat tron på att människor kan tänka
själva – och fatta kloka beslut. Faktum är att människors val underkänns på daglig basis av både politiker och samhället i stort. Det där är
motsatsen till centerpartism och
decentralism. Det behövs helt enkelt mer närodlad politik, en politik
som går ut på att besluten fattas
nära dem det berör.
Sverige behöver en närodlad
politik. Och det är knappast någon nyhet för oss. I över hundra
år har vi slagits för att besluten

ska fattas så nära människor som möjligt. Att
jag som minister ska få mindre att säga till
om och att mer ska bestämmas i kommunerna, men helst vid köksbordet.
För oss betyder en närodlad politik att tillväxt skapas bäst på den lokala nivån och att
vårt jobb är att ge förutsättningar för det.
Det kan handla om bredband, om vägar, om
sänkta kostnader eller om bekämpande av
regelkrångel.
EN NÄRODLAD POLITIK betyder att besluten ska ligga i din hand. Att du, eller din
farmor, ska kunna välja eller välja bort hemtjänsten. Att våra barn ska kunna välja vilken
skola de vill gå på.
Närodlad politik är också den lokala företagarens möjligheter att anställa en till och
skapa jobb där du bor, det skolans möjligheter att köpa mat ifrån den lokala bonden och
det är elevernas rätt att påverka sina skola.
Det betyder att EU ska syssla med de stora frågorna som klimat och gränsöverskridande brottslighet, men låta bli det som vi
klarar bättre själva här hemma hos oss, som
rovdjurspolitik eller lekplatsers utformning.
SUPERVALÅRET 2014 har precis börjat
och det är helt uppenbart att Centerpartiet
behövs i den politiska debatten. Gång på
gång måste vi stå upp för människors rätt att
välja själva, för att beslut ska fattas lokalt.
För att politiken ska vara närodlad. Om inte
vi gör det så gör ingen annan det.

