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Jaga inte jobbskaparna!

J

obb, jobb, jobb. Jobbfrågan kommer att vara i
rampljusetunder valåret 2014. På mycket goda
grunder. Arbete är vägen till både frihet och trygg
het. Att många har arbete är nyckeln till att vi gemen
samt ska kunna betala utbildning, vård och omsorg
av hög kvalitet.

EN JÄMFÖRELSE MED ANDRA LÄNDER visar hur

avgörande frågan om jobben är. Ungefär 200.000 fler
människor har arbete idag än när Alliansen tillträdde år
2006. Arbetslösheten i Sverige är fortfarande alltför hög.
Men det är en dramatisk skillnad på en arbetslöshet på
runt 8 procent, som i vårt land, eller över 25 procent,
som i Grekland och Spanien.

SOCIALDEMOKRATERNA OCH RESTEN AV VÄNSTERN

kommer att lyfta fram arbetslösheten. De har höga mål.
Men de har totalt fel recept. De vill chockhöja arbets
givaravgiften för ungdomar. De vill höja egenavgifterna.
De vill höja restaurangmomsen.
VÄNSTERNS SKATTEHÖJNINGAR slår hårt och träff
säkert mot de som står för jobben i Sverige: Småföre
tagen. Vi vet att 4 av 5 nya jobb skapas i små företag.
Vi vet att dessa behöver sänkta, inte höjda kostnader.
För att utvecklas. För att kunna anställa fler.
DENNA INSIKT HAR ÄNNU INTE nått det socialdemo

kratiska högkvarteret på Sveavägen 68. Där verkar man
tro att det är regering, arbetsförmedling och LO som
kan plocka fram nya jobb som Joe
Labero trollar fram kaniner. Där ser
man inte de tuffa villkor som många
småföretag har.
VÅRT BUDSKAP TILL LÖFVEN och

andra socialdemokrater är tydligt:
Sluta jaga jobbskaparna!
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Hittar du till
Centralen?

Centralen är Centerpartiets
intranät och en stor källa till information för alla partimedlemmar. Förutom en snudd på daglig uppdatering
av talepunkter och frågor och svar i
aktuella ämnen, hittar du organisationsstöd som stadgar, mallar,
utbildningar och medlemsservice.
Men också det du kan behöva för
att vässa din kommunikation, personsök med kontaktuppgifter och
ett bibliotek med äldre material.

Gör ett besök på Centralen! Adressen är centralen.centerpartiet.se.
Inloggningsuppgifter beställer du här medlemsservice@centerpartiet.se.

Och vinnaren är Åsa Runander…
Hej Åsa! Du vann tävlingen om en
lunch med Annie Lööf!
– Nej det är inte sant, nu ryser jag i hela
kroppen, oj vad roligt, säger den glada
rösten i andra sidan luren från Lund när
hon får meddelande om den kommande
lunchen med partiledare Annie Lööf.
Vad ska ni prata om?
– Då ska jag passa på att berätta för henne om mina visioner. Jag är lite föregångare som drar i saker som kanske
inte är omsättningsbara just nu, men på längre sikt. Det
ska bli kul att höra hennes tankar.
LÄS I KOMMANDE nummer om hur lunchen blev.

Topplista drivkrafter för
att starta eget företag

1. Att bestämma över min egen tid – 53 %
2. Att jobba med det jag vill – 34 %
3. Att få ta mina egna beslut – 28 %
4. Att förverkliga mina drömmar – 25 %
5. Det är roligare än att vara anställd – 19 %
6. Att få jobba med min hobby eller passion – 16 %
7. Att tjäna mer pengar – 14 %
Källa: Företagarna
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Hej Anders!
Vad gjorde du på Systembolaget?
Jag ser försäljningsmonopolet som det viktigaste redskapet i den svenska alkoholpolitiken och tog därför initiativet till besöket för att få inblick i hur vardagen fungerar i
en butik. På samma sätt som när det gäller sjukvården
anser jag det viktigt att politiker är ute och ser hur verksamheten fungerar i vardagen.
Vad har du för frågor?
Jag har ställt frågor kring hur personalen hanterar berusade personer som kommer in i butiken och vad man gör
för att hindra snatteri i butiken.
Några lärdomar att ta med till socialutskottet?
Jag är imponerad av hur väl Systembolaget lyckas hantera kombinationen av att vara en viktig del i den restriktiva
svenska alkoholpolitiken samtidigt som man erbjuder
mycket god service.

Skydda oss från
gifter i vardagen
Tidningen C möter miljöminister Lena Ek strax efter hon presenterat regeringens strategi
för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det märks tydligt att hon har ett starkt per
sonligt engagemang i frågan när hon lutar sig fram i sitt tjänsterum på plan sju.
– JAG VILL SKYDDA BARN från farliga kemi
struktur och användningsområde. På så sätt kan
kalier och med denna strategi kommer vi ett
till exempel bromerade flamskyddsmedel hante
steg på vägen, säger Lena Ek.
ras som en grupp istället för ämne för ämne.
Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer
Lena Ek och regeringen har bett Kemikaliein
i kontakt med. De finns i våra kläder, elektro
spektionen att analysera brister och utvecklings
niken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar
behov i EU:s kemikalielag Reach. Utifrån det
i, maten och vattnet. Men det är inte helt lätt
ta underlag tänker Lena Ek fortsätta att påverka
för en svensk minister att förbjuda farliga
EU när Reach och andra lagar ska ses över.
kemikalier då dessa regler bestäms inom
– Jag kan konstatera att Centerpartiet är dri
Kemikalier finns i nästan
allt som vi kommer i kontakt vande i Alliansregeringen när det gäller hur vi
EU. Lena Ek menar att detta i grunden är
bra, det gör att EU lägger en lägsta gräns för med – i kläder, möbler,
utsätts för kemikalier i vardagen. Bisfenol A är
hemelektronik maten och
vilka kemikalier som får användas och då vattnet. Lena Ek driver
en kemikalie som finns ibland annat konserv
varor och utsläpp rör sig över gränserna är kravet på en giftfri vardag. burkar och Centerpartiet vill helt fasa ut den
en gemensam politik helt nödvändig.
na hormonstörande kemikalie, säger Lena Ek.
– EU:s regelverk om kemikalier måste stärkas så att
I REGERINGENS STRATEGI prioriteras även ansvaret
skyddet för människors hälsa och miljön förbättras. Jag
hos den offentliga sektorn ut. Staten, kommunerna och
blir frustrerad över att det tar så lång tid i EU-byråkra
tin att omsätta ny kunskap till förbud. Därför är vi tydli landstingen bör i ökad utsträckning ställa kemikaliekrav
ga i propositionen att Sverige ska kunna gå före med na vid upphandling.
– Jag vill uppmana alla lokala centerpolitiker att dri
tionella åtgärder inom det icke-harmoniserade området
va upphandlingsfrågor. Där vi har möjlighet ska vi visa
och att vi vill att EU:s regler ska bli mer kraftfulla, säger
att detta är en fråga som vi prioriterar och dessutom har
Lena Ek.
möjlighet att göra skillnad. Egentligen är det rätt enkelt!
REGERINGEN VILL OCKSÅ öka takten i utfasningen av
Ställ krav vid upphandlingen och hjälp till att få bort
särskilt farliga ämnen. En kadmiumstrategi bör tas fram
kemikalier i vår vardag. Miljöstyrningsrådet har råd och
i EU och kommissionens strategi om hormonstörande
tips för att göra en giftfri upphandling.
ämnen bör uppdateras. Vidare bör EU anta en handlings
På intranätet centralen.centerpartiet.se finns ytterliga
plan för gruppen perfluorerade ämnen. För att under
re information samt förslag på motioner och insändare.
lätta prövning och begränsning av särskilt farliga ämnen
LÄNKTIPS: www.msr.se/sv/Upphandling/Kemikalier
bör det vara möjligt att behandla ämnen utifrån kemisk
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Centerpartiets
chefsekonom Martin
Ådahl menar att det bara
är Centerpartiet som
driveren relevant politik
för att skapa fler jobb
i hela landet.

Nya företag ger fler jobb

Jobbskaparlinjen – smaka på den, visst låter det skönt? Att skapa nya jobb måste
vara bland det finaste man kan syssla med. Att ge människor förutsättningar till att
tjäna sitt eget uppehälle, att öppna nya utbildningsvägar och att kunna bo där man
vill. Chefsekonom Martin Ådahl menar att Centerpartiet är det enda partiet som
har politiken för fler jobb i hela landet.
TEXT: Pernilla Melander BILD: Patrick Trägårdh
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– DET VI GJORT ska vi verkligen inte
skämmas för. Trots krisen har vi
minskat utanförskapet med knappt
200 000 personer. Men det räcker
inte. Det behövs mer. Allt det som
går att göra, det ska vi också göra,
säger Martin Ådahl.
Han har en stark övertygelse om
vägen fram för den svenska eko
nomin, bort från utanförskap. Att
minska gapet mellan olika grup
per i samhället hänger tätt ihop med
minskad arbetslöshet.
– De globala ekonomiska kriserna
har inte drabbat Sverige lika. Vissa
delar av Sverige har knappt märkt av
krisen, andra har drabbats stenhårt
av minskad export. Vi ser en tudel
ning mellan unga och äldre, mellan
låg- och högutbildade, mellan regi
oner. Det måste vi komma till rätta
med. Just därför måste vi göra jobb
politiken mycket mer offensiv, så
att vi kan pressa ned arbetslösheten
överallt, betonar Martin Ådahl och
fortsätter:
– Vi i Centerpartiet är ensamma
om att våga driva reformer för att
verkligen sänka kostnaderna för fö
retagare att anställa. Att vi gör ett
bra val nästa år är helt avgörande för
jobben i småföretagen. Det är ju vi
som står upp för den här politiken.
HAN MENAR ATT dagens arbetsrätt

skapar ett a- och b-lag. I en rak
och rättvis arbetsrätt finns det inte
utrymme för turordningsregler. Han
pekar på behovet av trygghet för
alla, inte bara för de som har en lång
anställning i bagaget.
– Det ska vara en trygg flexibili
tet, lika för alla, med garanti mot att
avskedas av godtyckliga skäl som till
exempel sjukdom eller graviditet,
och bra omställningsförsäkringar.
I grunden handlar Centerpartiets
jobbskaparlinje om grön skatteväx
ling. Till skillnad från miljöpartiet
vill Centerpartiet investera skatter

på utsläpp i nya företag som växer
och skapar nya jobb. För så enkelt är
det – riktiga företag ger riktiga jobb.
– Det finns dem som tror att de
kan lösa arbetslösheten genom att
anställa i offentlig sektor. Det gjorde
vi fram till 1990-talskrisen då syste
met brakade ihop. Idag vet vi att det
krävs nya jobb i nya företag, säger
Martin Ådahl. I själva verket är väl
färden framöver helt beroende av de
hundratals miljarder som är resulta
tet av sjunkande arbetslöshet.

Det finns dem
som tror att de kan
lösa arbetslösheten
genom att anställa
i offentlig sektor”
JOBBSKAPARLINJENS huvudingre

dienser är att minska företagens
kostnader att anställa, att ge fler
möjlighet till utbildning på jobbet,
en ny jobbpeng som ska reformera
arbetsförmedlingen och en politik
som gynnar det personliga aktiva
ägandet i företag.
Att sänka företagens kostnader
för att anställa och minska på det
krångel som många små företag
upplever är ledstången. Center
partiet gör det bland annat genom
sänkta arbetsgivaravgifter, egen
avgifter och sjuklöneansvar, samt
stopp för månadsuppgiftslämnande.
Ett annat exempel är det nya inves
teraravdraget som Centerpartiet fått
igenom från den 1 december och
innebär en skattelättnad för investe
ringar i små och växande företag.
Ett sätt att sänka skatten på jobb
skapande är grön skatteväxling högre skatt på föroreningar ger

möjlighettill lägre skatt på arbete
och företagande. Grön skatteväx
ling bidrar till att fler jobb blir gröna
samt att nya gröna jobb växer fram.
Högre pris på utsläpp i EU skulle
innebära många, många miljarder
gröna pengar till statskassan.
Samtidigt måste alla utbildnings
vägar in på arbetsmarknaden vara
öppna. Ett nytt spår är ett utbyggt
lärlingssystem som ska löna sig bätt
re för både företagaren och lärling
en än hittills. I allt högre grad måste
företagen få utveckla lärlingsutbild
ningen så att den leder till jobb.
ÖPPNA DÖRRAR betyder också att
man ska kunna röra sig både hori
sontellt och vertikalt. Att gå från en
lärlingsutbildning till en akademisk
utbildning och vice versa. Det ska gå
att ändra riktning under livets gång.
– Det ska vara fint att gå en lär
lingsutbildning. I Tyskland är det
status och mycket färre ungdomar är
arbetslösa, säger Martin Ådahl.
Anställningar på yrkesintroduk
tionsavtal, YA-jobb, är ytterligare ett
nytt spår som är branschspecifikt
och vikt åt unga upp till 25 år utan
tidigare erfarenhet. Ungdomarna
får lära på jobbet till lägre ingångs
lön. En del av arbetstiden används
för utbildning och handledning. Det
var Centerpartiets idé, men Ådahl
menar att den borde breddas till fler
branscher, fler företag och alla per
soner som behöver lära på jobbet.
– Vi ser också en försämrad
matchning på arbetsmarknaden, fö
retagare och rätt kompetens hittar
inte varandra. En stor del ligger i att
förtroendet för arbetsförmedlingen
är rekordlågt, företagen vänder sig
helt enkelt inte dit för att hitta nya
medarbetare och de arbetslösa har
inte heller förtroende.
Därför föreslår Centerpartiet ett
nytt system för arbetsförmedlingar
som finansieras med en jobbpeng.
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– Idag är arbetsförmedlingen en
koloss som inte levererar. Samtidigt
finns det massor av duktiga arbets
förmedlare med idéer och kunskap
som aldrig får leva ut. Vi måste få
en bättre matchning mellan arbets
givare och arbetstagare, att hitta rätt
kompetens ska vara en hyfsat en
kel och snabb process, säger Mar
tin Ådahl.
Med en jobbpeng får den ar
betslösa själv välja vilken för
medling hen vill få hjälp av.
Den nya arbetsförmedlaren
kan vara i privat eller stat
lig ägo, men också i form av
en ideell organisation eller
kooperativ. En del kan vara
nischade mot olika yrkes
grupper eller branscher, an
dra kanske geografiskt eller för
funktionsnedsatta med särskilda
behov. Tänk en arbetsförmedling
som bara hjälper blinda personer att
hitta jobb.
JOBBSKAPARLINJEN handlar också

om förutsättningar för ägare av
företag:
– Det är inte rimligt att aktiva ar
betande småföretagare som är äga
re beskattas på samma sätt som sto
ra institutionella passiva ägare. Vi
måste ge småföretagaren möjlighet
att bygga upp företaget utan för hård
beskattning, säger Martin Ådahl.
Han är inte nöjd med 3:12-reg
lerna om skatt på medarbetare som
äger en del i företaget, som trots för
bättringar är ”för snåriga”. En väg är
att erbjuda en extremt enkel alterna
tiv väg där små som stora delägare
alltid kan ta ut vinst på sitt ägande
upp till en viss andel av lönen.
Personaloptioner som en del fö
retag erbjuder sin anställda och som
efter en utsatt tid omvandlas till ak
tier är en del.
– Det är ju positivt att medarbe
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tare som istället för mer lön satsar
på att bli delägare i företaget. Men
idag får du betala hög skatt på per
sonaloptionen innan du ens vet vad
den är värd.

   Vi har åstadkommit mycket
bra, men det räcker
inte efter så många
år av undermåliga
investeringar”
NÄSTA BEN i jobbskaparlinjen sta
vas infrastruktur. I budgetarna 2006
till 2013 har regeringen satsat runt
280 miljarder kronor på vägar och
järnvägar. Men behovet är större än
så, och Centerpartiet ser gärna fler
exempel av så kallade OPS (offentlig
privat samverkan).
– Vi har åstadkommit mycket bra,
men det räcker inte efter så många
år av undermåliga investeringar. Vi

vill öppna för fler investeringsmöj
ligheter till ny tågräls och förbättrat
vägnät. Hellre en delvis privatfinan
sierad väg än ingen väg alls. Men det
måste göras med omdöme och vet
tiga avtal.
Digital infrastruktur är en
annan förutsättning för mer investe
ringar i företag och jobb på lands
bygden. Här har Centerpartiet
och regeringen gjort investe
ringar motsvarandedrygt 2
miljarder kronorsedan 2006,
men vill göra mer framåt.
Ett lite oväntat ben i jobb
skaparlinjen är kommersiell
och social infrastruktur som
Martin Ådahl lyfter fram:
– Folk ska inte behöva flyt
ta ifrån landsbygden för att de
måste, bara om de vill.
GRUNDLÄGGANDE SERVICE som
lanthandeln, posten och bensin
macken ska ges möjlighet att bära
sina egna kostnader och för att klara
det ser han lägre företagsbeskattning
som ett verktyg.
– Många bruksorter i Sverige
lidernär de förlorar den enda stora
arbetsgivaren och hundratals jobb.
Sällan går det att ersätta med ett nytt
storföretag. Däremot är det högst
möjlig att skapa tio-tjugo nya små
företag som på sikt anställer ett tio
tal-tjugotal personer vardera.
– De främsta nationalekonomerna
och utredningarna som vrider och
vänder på jobbpolitiken bekräftar att
vi är på helt rätt spår. Småföretag
arna håller med. De enda som mot
sätter sig är byråkraterna i mitten.
Vi måste få alla att förstå att enda
lösningen på nya, riktiga jobb i rik
tiga företag är att minska kostnaden
för att anställa. Varken Anders Borg
ellernågon annan politiker skapar
de nya jobben i Sverige – det gör
småföretagen.

Småföretagarna

– hyllade hjältar

BLAND ANNAT därför har kampanjen

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna.

I Sverige liksom i resten av Europa,
frågar sig många varifrån jobben
ska komma. Organisationen
Företagarnabehöver inte fråga,
de vet svaret. Och med kampanjen
”#4av5” ska de se till att fler lär
sig hur det hänger ihop.
TEXT: Annika Eriksson BILD: Företagarna

Svaret finns egentligen redan i namnet på
kampanjen, fyra av fem nya jobb skapas i
företag med färre än 50 anställda. Det är
ingen ny trend, under de senaste tjugo åren
har 80 procent av jobben skapats i den typen
av företag. Anställningar som ger människor
självkänsla och möjligheter, men som också
skapar basen för vår gemensamma välfärd.
Men trots att det här är ett etablerat fak
tum är det inte självklart för alla. Inte för
landets politiker, men heller inte alltid för
småföretagarna själva.
– Den här kampanjen handlar till viss del
om att förmedla den här kunskapen till våra
medlemmar. Att visa hur viktiga de faktiskt
är, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd
Företagarna.

fått en interaktiv utformning, där man utgår
från en gemensam nationell bas för arbetet
med stora möjligheter för lokalföreningarna
att driva sina egna specifika frågor.
Men framför allt är huvudsyftet med kam
panjen att förmedla kunskapen om småföre
tagens betydelse till landets politiker på olika
nivåer. Företagspolitik behandlas ofta som en
separat fråga, parallell med övriga politikom
råden. I vissa kommuner kan politiker t o m
skjuta på arbetet med de här frågorna för att
ta itu med det man uppfattar som kärnverk
samhet, välfärden.
– Men om småföretagen i ett samhälle
inte finns kvar finns inga skattemedel att för
dela till skola, vård, omsorg. Den här kedjan,
sambanden mellan företagande och välfärd,
måste bli tydlig, betonar hon.

NÄR SMÅFÖRETAGEN växer anställer de,
och när människor får jobb får kommuner
na skattemedel. Det kan vara ett hinder för
en enskild företagare när en kommun låter
bli att skapa goda förutsättningar för tillväxt,
men det är ett ännu större problem att kom
munens medborgare inte får tillgång till allt
som skattemedlen hade kunnat ge.
Elisabeth Thand Ringqvist menar att det
finns enskilda politiker som förstått det här,
men att det finns en generell okunskap inom
politiken om hur det hänger ihop. Med
kampanjen #4av5 hoppas hon sambanden
en gång för alla ska bli tydliga bland besluts
fattarna. Kampanjen startade i september
och kommer att pågå till och med somma
ren 2014.
– Under sensommaren börjar valrörel
sen följa sin egen logik. Men om vi når fram
med vårt budskap innan dess, kommer den
logiken att ge småföretagen den uppmärk
samhet de förtjänar.

Centerpolitik
inför budget
året 2014:
• Sänkta egenavgi
fter – en utökning
om 2,5 procentenheter som ger
180 000 småföretag lägre kostnader
med 509 miljoner
kronor årligen
• Utvärdering av
revisionsplikten för
fler företagare
• Investeraravdrag
innebär en skattelättnad för investeringar i växande
företag och ger
fysiska personer
möjlighet att investera. Totalt avsätts
800 miljoner kronor årligen
• Snabbutredning
om av företagens
sjuklönekostnader

Fakta om
företagande

• Drygt 90 procent
av landets företag
har femtio anställda eller färre.
• Knappt 60 procent av dessa återfinns i Stockholms
län, Västra Götalands län eller
Region Skåne.
• Fler än 60 procent
är verksamma
inom tjänstesektorn.
• Från 2003 till idag
har antalet småföretag ökat med 30
procent.
Källa: Företagarna
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Cecilia Olbers är
en av två delägare som
driver Humlalyckan menar
att ett högre skattetryck
vid ett regeringsskifte kan
äventyra företagets framtid.

Dubbelstöten mot
Humlalyckan

Det kom ett brev till Centerpartiet. Ett brev om farhågor
för framtiden om socialdemokraterna hamnar i regerings
ställning. Om en framgångsrik verksamhet som skulle gå på
knäna, tyngd av skatteplikter. Två landsbygdsentreprenörer
kallar det för dubbelstöten när både restaurangmoms och
sänkt arbetsgivaravgift hamnar i skottgluggen.
TEXT: Pernilla Melander BILD: Catarina Genberg

LÅNGT INNE I SKOGEN i norra
Skåne finns ett paradis som kal�
las för Humlalyckan, hit kommer
varje år över 20 000 personer för
att njuta av ledighet över en god
måltid, fira födelsedagar, köpa en fin
inredningspryl eller delta i dekora
tionskvällar, jazzbrunch eller annan
aktivitet. Men så har det inte alltid
varit.
För fem, sex år sedan var den lju
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sa, välrenoverade matsalen hem åt
26 mjölkkor, i den hemtrevliga in
redningsbutiken huserade foder
förråd. Erland och Cecilia Olbers
pendlade till sina jobb på annan ort,
skötte djuren och skogsbruket på
fritiden.
– Det var en typisk gård i dessa
trakter, säger Erland, för liten för att
leva på och för stor för att bara bo
på.

TANKARNA KRING NÅGON slags

landsbygdsturism växte fram. När
vänner från Lund och Malmö
parkerade på uppfarten, drog en
suck, njöt av tystnaden och den rena
luften förstod de att här fanns något
som andra kunde uppskatta. Med
nästan 2 miljoner invånare inom en
10-mils radie och en i övrigt nästan
tom fläck på Skånes karta. Ja, varför
inte satsa på ett nytt liv? Nio måna
der senare stod det färdigt.
– För oss var det inget alternativ
att börja i liten skala, det var anting
en eller, berättar Cecilia.
De planerade öppettider från majseptember, men med ett stort utbud
av aktiviteter, pysselkvällar, lördag
på landet, jazzbrunch, skördemark
nad, konferenser och företagsfes
ter – ja, då blev det större än så. Och
i dagsläget står dörren öppen från
mars ända fram till jul.
– Nu har vi en upplevelseprodukt
med genuin koppling till landsbyg
den och kör från mars till december.
Med ett tiotal anställda och en
omsättning runt 2 miljoner kro
nor per år är Humlalyckan en fram
gångssaga.
ALLT VÄL SÅ LÅNGT. En söndagskväll

sitter Erland och Cecilia i TV-soffan
och ser Stefan Löfvén i partiledarde
batten, smått chockade insåg de att
socialdemokraternas skuggbudget
flaggade för återinförd restaurang
moms och arbetsgivaravgift för unga.
En skattemässig dubbelstöt.
Mellan 30-40 procent av Humla
lyckans omsättning går till löner. Att
därtill höja restaurangmomsen är
orimligt, menar Cecilia, som köper
in råvaror för 12 procent moms, och
därefter tredubblar förädlingsvärdet
av detta med det mest skattebelas
tande som finns – arbete. Och ovan
på det läggs det på dubbel moms
mot slutkunden.

– Det finns gränser för vad
folk vill betala, och vi vill erbju
da en prisvärd produkt. Opposi
tionens budskap att med ”krog
momsen” förknippas med Opera
Källaren är ett försök att glamo
risera restaurangbranschen på ett
sätt som jag inte känner igen från
vår verklighet, säger Cecilia.
UNDER ÅRENS LOPP har många
ungdomar passerat genom verk
samheten, fått möjlighet att kom
ma in och lära sig något. Cecilia
menar att hård beskattning ska
man ha på saker som man inte vill
ha som till exempel tobak. Men
inte på jobb för unga. Redan idag
genererar Humlalyckan årligen
cirka 400 000 kronor i skatteintäk
ter till staten, med ett eventuellt
skattepålägg på 150 000 kronor
från oppositionen ser paret en
gräns för hur mycket man orkar.
– Utifrån ett småföretagar
perspektiv förlorar man jobben,
men staten förlorar hela skatte
intäkten och får flera arbetslö
sa, suckar Erland. Vi är småföre
tagare som faktiskt har skapat en
verksamhet med efterfrågan och
arbetstillfällen.
De menar att man inte kan ta

ut vilka priser som helst, utan vä
gen fram blir att jobba mer själ
va, skära i kostnader som extra
personal och det som blir lidan
de är orken att fortsätta utveckla
verksamheten.
– Vi har överlevt konjunktur
läget genom att produktutveckla
och förnya vårt utbud. Det krä
ver kraft, tid och tankemöda. Jag
jobbar redan maximalt, dygnet
har inte fler timmar, säger Ceci
lia uppriktigt.
VECKAN EFTER BREVET skrevs
kom riksdagsledamöterna Johan
Linander och Per-Ingvar Johns
son på besök tillsammans med
kommunalrådet Lars-Göran
Wiberg. Båda de stora lokaltid
ningarna bevakade besöken.
– Det är fantastiskt att demo
kratin fungerar och att man kan
göra sig hörd. Under några da
gar fick vi mycket uppmärksam
het och lyfte frågan, säger Erland
och avslutar:
– Vi är besjälade av vår verk
samhet och vill hemskt gärna
fortsätta. Ge oss förutsättning
ar för att göra det. Vi begär
inget orimligt.

Om Humlalyckan
• Humlalyckan ligger ca 2 mil söder om
Hässleholm
• Drivs av Cecilia och Erland Olbers
sedan 2007
• Erbjuder gårdscafé, massor av
upplevelseaktiviteter, inredningsbutik
på gården och webben
• Runt 20 000 gäster per år
• 8–10 deltidsanställda, 1 tillsvidare
anställd, förutom ägarnas eget arbete
• Läs mer på www.humlalyckan.se

Politik som hotar
ungdomsjobben
MÅNGA FÖRETAG som anställer ungdo
mar är oroliga över framtiden. Oppositio
nens politik skulle dra undan mattan för
företagens verksamhet och ungdomars
möjlighet att tjäna pengar och få in en fot
på arbetsmarknaden.
ROMME ALPINS VD

Bosse Funcke anstäl
ler 300 unga under
vintersäsongen. Men
ungdomsjobben
hotasom höjda ar
betsgivaravgifter blir
verklighet.

UNGDOMSRABATTEN på

arbetsgivaravgifter är vik
tig för Call4U i Ronneby.
– Vi skulle garanterat
tvingas säga upp personal
om den tas bort, säger vd
Terje Opdahl.
– DET SKULLE KOSTA

upp mot 250 miljo
ner per år. Den här
branschen har inte
marginaler att klara
det utan att det går
ut över de anställda.
Hamburgerkedjan MAXs
vd Richard Bergfors ser ett dystert fram
tidsscenario om man inte får behålla de
reducerade arbetsgivaravgifterna och
den sänkta restaurangmomsen.
– EN UTVECKLING som nu är hotad,
sammanfattar Kristina Holmberg
det politiska läget som kan
påverka framtiden för
hennes restaurang och
konferensanläggning
som har varit språng
bräda in i arbetslivet för
många unga.
Källa: Svenskt näringsliv
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”Upphandlingar ska inte
bara handla om priset”
Många bekymrar sig över ungdomsarbetslöshet, andra
över ensamheten i äldreboenden. Men med ungdom
lig kreativitet och en uppmuntrande omgivning har
företaget Ung Omsorg löst båda problemen. De
betonar vikten att kvalitet och innehåll ska spela
en större roll i upphandlingar.
TEXT: Annika Eriksson BILD: Nathan Grossman

– JAG HAR VÄRLDENS roligaste

jobb. Jag möter så mycket energi
från de unga som arbetar hos oss,
och så mycket glädje från de gamla,
säger Benjamin Kainz, en av de tre
grundarna bakom företaget Ung
Omsorg.
Ung Omsorgs anställda mellan
15-20 år besöker äldre och ger den
guldkant många saknar, högläsning,
sällskapsspel, promenader eller bara
en kopp kaffe och ett samtal.
Det hela började när Benjamin
Kainz och Oscar Lundin gick i gym
nasiet i Växjö. De hade båda far- och
morföräldrar på äldreboenden och
slogs av att de gamla så sällan hade
besök av anhöriga. Eftersom de vis
ste att det var svårt för kommunens
ungdomar att få sommarjobb såg de
en möjlighet, och skrev ihop ett för
slag som de presenterade för kom
munen. Bara två veckor senare hade
de genomfört intervjuer och anställt
24 ungdomar under 18 år i projek
tet, som fick namnet ”Sommarnyt
tan”.
– I efterhand kan jag bli förvånad
över att de vågade lita på oss, men vi
har sett längs vägen hur många som
uppskattar och stöttar unga männ
iskor med idéer.
Efter gymnasiet flyttade Benja
min Kainz till Stockholm och bör
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jade studera på Han
delshögskolan. Där
träffade han Arvid
Morin som också blev
intresserad, och tillsam
mans inledde de projek
tet ”Vinternyttan” med Järfälla
kommun. Oscar Lundin prova
de samtidigt idén i Helsingborg och
startade ”Höstnyttan”.
Under 2008 inledde de ett sam
arbete med Carema, bytte namn till
”Ung Omsorg” och ökade antalet
anställda till 150 personer. Idag är
Vardaga deras huvudpartner,
och de har 500 anställda
över hela landet. Målet är
att vara ett par tusen om
några år.

är om kommunerna enbart gör det
minsta möjliga för sina äldre.
– Vi hoppas att upphandlingarna
inte bara ska handla om priset, att
kvalitet och innehåll ska bli viktiga
re. Och att det innehållet ut
går från vad de äldre själva
vill ha.
ANDERS W JONSSON,

(c) ordförande i social ut
skottet, brinner för frågan:
– Det viktiga för Center
Anders
W
Jonsson
arbetet med studier. Arbetet
partiet är kvalitet och lång
i Ung Omsorg ger med andra ord en siktighet i välfärden. Valfrihetsrefor
inblick i vad äldrevård innebär, och
merna har öppnat upp välfärden för
en enkätundersökning visade att 78
fler utförare, som i sin tur har drivit
procent kunde tänka sig att fortsätta kvaliteten, tillgängligheten, patient
engagera sig inom vård och omsorg, makten och mångfalden framåt.
Benjamin Kainz ser ljust på fram
Anders menar att det vore en stor
tiden, behovet av deras tjänster ver
förlust att backa bandet till 2005.
kar inte minska. Däremot är det av
– Nu måste vi tänka framåt och
görande vilken väg politikerna väljer ge makten till de äldre att själva be
för välfärden i framtiden. Benjamin
stämma var de vill bo och vem som
Kainz menar att deras största hinder ska hjälpa dem i hemmet.
UNGDOMARNA ÄR TIMANSTÄLLDA och kombinerar

Center
partiets
förslag om
jobbpeng
• Arbetssökande
väljer själv en
kooperativ, ide
ella, privat eller
statlig arbets
förmedlare

Rätt att välja
arbetsförmedlare

Centerpartiets chefsekonom
Martin Ådahl ledde diskussionen i panelen, fr v Clas Olsson,
Arbetsförmedlingens tf generaldirektör, Annika Qarlsson (c)
riksdagsledamot och Tomas
Petti, VD, Trygghetsfonden TSL.

Centerpartiet vill se en reformerad Arbetsförmedling och har som en
del av jobbskaparlinjen lanserat idén om en jobbpeng. Nu har tankarna
renodlats i rapporten ”Jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad
arbetsförmedling” som presenterades vid ett seminarium i riksdagen.
TEXT: Pernilla Melander BILD: Patrick Trägårdh

– MED NÄRA 400 000 arbetslösa och många

företag som har svårt att rekrytera finns det
ett uppenbart problem när det gäller match
ning på arbetsmarknaden, inledde riksdags
ledamoten Annika Qarlsson.
Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl
pekade på en krisande Arbetsförmedling som
lider av ett lågt förtroende, endastett av sex
ton småföretag anlitar dem för rekrytering.
Bristande matchning mellan arbetsgivarnas
behov och arbetslösa är ett faktum.
Hela 75 procent av arbetsförmedlarna sä
ger sig inte ha tid till kontakter med arbets
givare.
– Därför är det en stor framgång att vi i
budgetpropositionen för 2014 har fått med

ett förslag om att göra en bred översyn av
Arbetsförmedlingen och dess uppgift. Det är
första steget mot en jobbpeng, säger Annika
Qarlsson.
Vilket är då det viktigaste inslaget
i jobbpengen?
–Vi vill ge de arbetslösa makten att själva
styra vem som ska vara deras arbetsför
medlare, för att kunna välja den man har
förtroende för, säger Annika Qarlsson.
Förslaget presenterar också ersättnings
modeller för olika behov av stöd. Fyra
kategorierlyfts fram där en grupp står
närmare arbetsmarknaden medan andra
behövermer stöd under en längre tid.

• Statliga Arbetsförmedlingens
roll renodlas mot
certifiering, kontroll och resultatorienterad
styrning av fristående arbets
förmedlare
• Arbetssökande
kategoriseras
i fyra grupper
utifrån hur nära/
långt ifrån
arbetsmarknaden individen
står
• Arbetsförmedlingen fastställer
storleken på
jobbpeng utifrån
arbetssökandes
behov
• Ersättningen ska
vara prestationsbaserad och
betalas ut i etapper - inskrivning,
jobb, varaktighet
i jobb
Läs hela rapporten
om jobbpeng
på www.centerpartiet.se eller
se filmen från
seminariet som
ligger på Youtube.
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Statliga Arbetsförmedlingen får
ansvar för att upphandla, fördela re
surser och kontrollera fria aktörer.
En viktig del av kontrollen är ett ra
tingsystem som utvärderar konti
nuerligt utifrån hur många som får
jobb, hur många som behåller job
bet som de fått och hur snabbt det
gick. En låg rating innebär att aktö
ren inte får förlängt avtal.
För att skruva och förbättra försla
get vill Centerpartiet snarast starta
pilotverksamheter på utvalda orter
över hela landet.
– Tyvärr kan det dröja länge inn
an vi kommer igång, därför vill vi
snarast starta testpiloter där kom
munen är ansvarig för certifiering
och upphandling av aktörerna, säger
Annika Qarlsson.
CLAS OLSSON är tf generaldirektör

på Arbetsförmedlingen:
– Jag tycker i grund och botten att
ni har lagt ned ett bra jobb i att ut
forma en realistisk modell.

Han lyfter dock ett par punkter.
Det ena gäller upphandling via LOV.
Det riskerar att bli väldigt dyrt efter
som lagen inte begränsar antalet ak
törer och medger heller inte rating
systemet som föreslås där man kan
utesluta aktörer. Och hur mycket får
det kosta? Det kan bli väldigt dyrt,
eller ge låg service för dem som står
långt från arbetsmarknaden.
– Mitt tips är att gå in i det här
med en viss försiktighet, och det
verkar det som om ni har gjort i
er analys. Ni sätter fingret på en
del problem som finns, säger Clas
Olsson.
TOMAS PETTI, VD Trygghetsfonden

TSL, håller med om problematiken:
– Jag tycker att det är ett väldigt
bra initiativ eftersom det definitivt
behöver göras saker.
Han menar att ett ratingsystem
är jättebra, men svårt att utvärde
ra. TSL mäter hur många som får ett
jobb, men inser svårigheten i att se

den egna insatsen i framgången.
– Det är många faktorer som spe
lar in som vi inte kan råda över.
Därför mäter vi nöjdheten bland
dem som lämnar oss, säger Tomas
Petti.
Det är alldeles utmärkt att använ
das sig av pilotprojekt, tycker han.
Ett tips är att ge piloterna lite tid så
att det nya hinner sätta sig. Glöm
heller inte att fråga deltagarna också
om de har fått rätt stöd.
– Det är viktigt att jobba med
kontinuerlig utvärdering och skruva
på systemet. I TSL har vi jobbat med
finjusteringar i nio år efterhand som
vi har lärt oss hur verkligheten ser
ut, säger Tomas Petti.
Annika Qarlsson är nöjd med
återkopplingen från branschen.
Hon menar att vi får justera efter
hand där det behövs. Nu är bollen
i rullning.

FRÅGAR

Vad innebär jobbpengen för
arbetssökande på din ort?
HELENA
RUDERFORS,
kretsordförande
i Värnamo
För en mindre ort
som Värnamo där
kontakter är viktigt
och ofta en framgångsrik väg till
jobb, skulle en jobbpeng ge större
makt och möjlighet till alla arbets
sökande som inte har just det breda
kontaktnätet. Arbetsförmedlarnas
marknad skulle bli intressant och
utvecklas. För människor med mindre
kontaktnät skulle en sådan utveckling
kunna ge en mycket större möjlighet
till att slå sig in på arbetsmarknaden
eller in i nya banor.
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MONA SMEDMAN,
gruppledare, Arvika
En av grundpelarna i vår
politik är ju
att individen
går före
systemet
och då är en
jobbpeng
ett utmärkt verktyg. Val
frihet är bra! Men det kan
vara en utmaning i små
kommuner som Arvika,
Eda och Munkfors att få
aktörer att etablera sig
som kan ge den rätta
servicen.

3

ANN-CHRISTIN L
FRICKNER,
kommunalråd i
Upplands Väsby
Jag är starkt positiv till
ett jobbpengsystem
för arbetssökande
som då får välja en
arbetsförmedlare
själv. Det möjliggör att
personen får välja en
arbetsförmedling som har bevisat
goda resultat, har kontakter bland
företagareoch organisationer.
Givetvis ställer ett system med jobbpeng krav om kvalitetsuppföljning och
resultatfokus på arbetsförmedlingen,
vilket saknas idag.

Dream team för
valkampanjen 2014
Den strategiska kommunikationsbyrån
Spirit blir Centerpartiets nya partner inför
valåret.
– Vi har handplockat de bästa, som
dessutom förstår våra kärnfrågor. Inte
minst jobb, företagande och landsbygd, säger kommunikationschef
Ola Spännar.
De är väl förankrade i den svenska myllan, kommer från en landsbygdsbakgrund och har förmågan
att se hela landet på samma sätt
som Centerpartiet.
– Det är ett privilegium att få vara delaktig i arbetet med kampanjkonceptet,
säger Jan Ferlin, grundare av Spirit.
Övriga medlemmar är
• Niklas Bergström, Creative Director
• Anna Laurin, copy, strateg och affärsutvecklare i egen regi
• Judith Wolst, digital strateg, expert på digital marknadsföring

Valkampanj
2014

CUF ökar
med raketfart
i Jönköping
– Vi driver och syns
mycket i de frågor som
unga bryr sig om. Både
vi och partiet driver en
politik som är hållbar för
just unga, säger förbundsordförande Hanna Wagenius.
Årets tillväxtrekord
sätter CUF i Jönköping
med 86 procent. Västra
Götaland är dock det
största distriktet med
över 200 medlemmar.
Hack i häl kommer
Stockholm och Halland. Totalt har CUF
1435 medlemmar.

Information om central avisering
I december kommer alla medlemmar att få en inbetalningsavi inför årsaviseringen 2014. I februari går det ut påminnelse,
i april skickas ett rekommenderade brev till kretsordförande
med inbetalningskort till dem som står som obetalda.
Sista dagen för betalning är den 30 juni. De medlemmar
som står som obetalda i medlemsregistret den 1 juli rensas
ur registret.

Vid kontant betalning av medlemsavgift ska pengarna
behållas av kretsen, inte skickas till riksorganisationen.
Var noga med att medlemmen markeras som betald i medlemsregistret, annars kommer en påminnelseavi.
Frågor? Kontakta medlemsservice:
medlemsservice@centerpartiet.se, 08-617 38 80.

Kalender för supervalåret 2014
V 27 Almedalsveckan
30 januari – 1 februari
Kommundagarna i Malmö
Jan

Feb

Mars

April

Mars – april
Distriktsstämmor

Maj
Valrörelse inför
EP-valet
Maj

Juni

6 juli Centerpartiets dag i
Almedalen
Juli

9 maj Centerpartiets
Europadag, Göteborg

Aug

14 september Valdag

Sept

Okt

Nov

Dec

8-9 augusti Valkonvent i Solna
7 augusti Förtroenderådet
beslutar valprogrammet
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Tillsammans med 56 ombud röstade partiordförande Annie Lööf igenom valplattformen för EU-valet och EU-vallistan på Förtroenderådet.

Valplattform EU-valet 2014

Ett smalare men vassare EU
Centerpartiets valplattform ”Ett smalare men vassare EU” antogs av ombuden på
Förtroenderådet i Stockholm i slutet av november. Här kommer ett smakprov.
TEXT: Ingrid Hedenvind-Brask BILD: Per Pettersson

VAD INNEBÄR ”Ett smalare men vassare EU”? I grunden

handlar det om att EU måste bli smalare genom att fo
kusera på rätt saker. Att EU inte ska lägga sig i de frågor
där människor eller beslutsfattare på lokala, regionala
eller nationella nivåer är bättre lämpade att bestämma.
Det handlar om bland annat skatter, utbildning, sociala
trygghetssystem, kultur och rovdjurspolitik.
Med ett vassare EU menas att EU ska koncentrera sig
på de stora gemensamma frågorna, de gränsöverskri
dande frågorna. Det handlar om klimatfrågan, fri rörlig
het och handel, och gemensamma insatserna mot orga
niserad brottslighet som några exempel på detta.
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VI FRÅGADE SARA SJÖDAHL, ombud från Tierp, vad hon

ser som Centerpartiets viktigaste roll i Europaparlamentet.
– Att bidra till att göra ALDE-gruppens röst starkare
när det gäller den gröna omställningen, en tydlig röst
för en hållbar miljö och för medmänsklighet.
Hon menar också att EU inte ska syssla med att detalj
reglera saker som vi bäst klarar av nationellt eller regio
nalt. Hon ser att det blivit alldeles för mycket adminis
trativa bördor för till exempel lantbrukare.
– Jag vill se mindre krångel och mer fokus på de rik
tigt viktiga gränsöverstigande frågorna. Klimatfrågan är
en sådan, säger Sara Sjödahl.

ATT EU IDAG står för detaljregleringar och krångel för

svenska företag var något Annie Lööf också lyfte i sitt
inledningsanförande under Förtroenderådet.
– Faktum är att hälften av regelkrånglet svenska före
taget möter kommer från EU. Och för en regering med
tuffa mål för regelförenkling så överdriver jag inte när
jag säger att det ibland känns tröstlöst. Vi tar bort en re
gel. EU lägger på två. Det här är livsfarligt för jobb och
tillväxt.

KLIMATET ÄR VÅR TIDS ÖDESFRÅGA och EU måste ta

på sig ledartröjan och gå före. Därför vill Centerpartiet
att målet om 20 procents minskade utsläpp av växthus
gaser i EU till 2020 ökas till 30 procent. EU bör ha bin
dande delmål för år 2030 när det gäller utsläppsminsk
ningar, energieffektiviseringar och förnybar energi.
– Fler behöver inse att en ledartröja inte är en tagel
skjorta. Att ligga längst fram i klimatarbetet kommer
både att driva på den globala utvecklingen och se till att
Europa och Sverige kan skapa fler gröna jobb, inte minst
på landsbygden, menade Annie Lööf i sitt anförande.

REDAN FÖR TIO ÅR SEDAN sa Centerpartiet ett tydligt

nej till att införa euron som valuta i Sverige. Center
partiet var det enda borgerliga partiet som sa nej inför
folkomröstningen 2003. Några av skälen var att man såg
svårigheten i att hantera ekonomiska chocker med en
och samma räntepolitik och risken för överskuldsätt
ning när en kris väl tog fart. Ett sådant scenario skulle
få stora konsekvenser för jobb och tillväxt i hela Europa.
Annie Lööf konstaterade i sitt tal att ”Tyvärr har histo
rien gett oss rätt. Och vårt nej står fast.”

Centerpartiet arbetar för att:
• EU blir smalare och vassare
• EU blir grönare
• Samarbetet underlättar för jobb och
tillväxt i hela Europa
• EU är öppet och solidariskt
• Euron inte ska införas som valuta i Sverige
EU-valplattformen finns i sin helhet på intranätet
centralen.centerpartiet.se.

Här är Centerpartiets toppkandidater
UNDER FÖRTROENDERÅDET

beslutade Centerpartiet inte bara
om valplattformen utan också om
listan över vilka som ska represen
tera partiet i valet till Europaparla
ment den 25 maj. Efter flera besök i
talarstolen och en votering landade
tre toppkandidater överst på listan:
Kent Johansson, Kristina Yngwe
och Fredrick Federley. Ettan och
trean är två välkända centerprofiler.
På andra plats hamnade Kristina
Yngwe som ännu inte gjort sig ett
namn i bredare centerkretsar, men
hennes bakgrund som ordförande
i LRF Ungdom öppnade dörren in
till den politiska världen. På föl
jande uppslag får du chansen att lära
känna Kristina, men också läsa hur
Kent och Fredrick ser på en framtid
i Bryssel.
EU-VALLISTAN i sin helhet hittar du

på centerpartiet.se.

Tillsammans ska våra toppkandidater föra fram Centerpartiets EU-politik under valrörelsen
till Europaparlamentet. Här samlas de i soffan efter omröstningen. från vänster Fredrick
Federley (3), Kristina Yngwe (2) och Kent Johansson (1).
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”Underifrånperspektivet är det viktigaste”
TEXT: Mattias Borrelid BILD: Sven Ljunggren

Jag träffar Kent Johansson
en tidig morgon på Center
partiets riksdagskansli i
Stockholm. Ett snabbt stopp i
huvudstaden innan det bär av
till EU-parlamentet i Bryssel.

europeiska frågorna kommer fler
att rösta.
MÅNGA KÖR BIL TILL JOBBET. Andra
åker kollektivt. Kent Johansson cyklar.
– Ja, jag är en av få EU-parlamen
tariker som har tjänstecykel i Brys

Ke

att EU spelar en fredsroll. Idag kan
500 miljoner européer umgås
med varandra, dela utbild
ningar och röra sig fritt mel
lan länder. Det är stort.
När Kent växte upp såg
det annorlunda ut. Då var
Europa delat.
– Världen kan alltid bli
bättre. Här spelar Center
partiet en viktig roll. Mil
jö och klimatfrågorna är
helt avgörande för att slippa
konflikter mellan människor
och länder.
Dessa ser han också som de
viktigaste EU-frågorna.
– Men vi behöver även en rörlig
marknad som inte bara handlar om
ekonomi. Europa behöver fler jobb
samtidigt som vi bevarar skyddet
för den personliga integriteten. Det
är en profilfråga för oss.
Vilka frågor tycker du att EU ska
låta bli?
– Snus och rovdjur. När det gäller
snus ska vi ha undantag för det.
Det är få som röstar i EU-val.
Kent vet hur han ska få väljarna att
gå till vallokalerna nästa år.
– Idag känner fler till att EU-par
lamentet är en lagstiftande försam
ling. Får vi väljarna att se koppling
en mellan vår lokala vardag och de
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– DET MÅNGA SOM inte tänker på

sel. Cykelleder gör bättre städer.
Sverige håller på att cykla ikapp an
dra länder i Europa.
Kent har tidigare arbetat med regi
onal utveckling i Västra Götaland. Nu
jobbar han för att få fart på den regio
nala utvecklingen hemma i Sverige.
– Jag försöker sammanfläta det lo
kala och regionala med det euro
peiska. Samtidigt som jag är ute i
landet och pratar om regional ut
veckling beslutar jag om det i
Europa. Det är fantastiskt att
få göra både och.
Kent Johansson har röt
ter i föreningsliv och
folkbildning. Han är ut
bildad folkhögskolelära
re och har bland annat
varit förbundsordföran
de för Studieförbundet
Vuxenskolan, erfarenhe
ter som han har tagit med
sig till Bryssel.
– Jag försöker hela tiden
jobba med dialog och kontakt
med de som är berörda. Det gäller
att inte bara lyssna på experter, de
missar ofta vardagsverkligheten. Det
lokala perspektivet är framtiden. Ett
sågverk i Orrefors sågar inte bara
bräder för Småland. De sågar för
hela Europa och resten av världs
marknaden.

n d i d at 1

s
s
J o han

Namn: Kent Johansson
Ålder: 61
Bor: Skara och Öland
Yrke: Folkhögskollärare, aktiv
skogsägare
Familj: Gift med Gull-Britt,
två vuxna barn
Gillar: Umgås, träffa andra, skog
och ren luft
Ogillar: Orättvisor
En EU-fördel: Fred och öppenhet
En EU-nackdel: När det petas för
mycket i detaljer
Läs mer om mig:
www.kentjohansson.eu

KENT HAR SAGT att han vill ”vända

på Europa”. Hur går det?
– Ibland går det åt helsike, ibland
går det bra. För mig är ”underifrån
perspektivet” det viktigaste, men det
finns ett motstånd till det här. Den
som har läst ett yrkesprogram ska
ha samma rätt till Europa och dess
möjligheter som den som har en
universitetsutbildning.

Europavalet 2014

Hon vet hur EU påverkar vardagen
TEXT: Pernilla Melander BILD: Catarina Genberg

När en centerkollega ringde
och frågade om hon var
intresserad att kandidera i
EU-valet kom det som en
överraskning. Förvånad
tackade hon ja, den 30-åriga
agronomen som också ser po
sitivt på att man kan komma
fram inom politiken utan att
gå den långa vägen.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG till
EU-kandidater fick en del ögonbryn
att höjas. I toppen bland välkända
centerprofiler stod det ett okänt
namn - Kristina Yngwe, vem är det?
– Jag brinner för landsbygden
och de gröna näringarna och folk
har tydligen sett vad jag står för, sä
ger Kristina Yngwe. Jag hade faktiskt
inte en tanke på att bli nominerad i
EU-valet, men nu är jag jätteglad och
peppad.
MED SIN BAKGRUND som ordfö

rande för LRF Ungdom och lands
bygdsrådgivare har Kristina goda
kunskaper om vilka frågeställningar
och problem som svenska lantbru
kare står inför i vardagen. Sedan
2010 sitter hon också som represen
tant för Sverige i CEJA, European
Council of Young Farmers, och
diskuterar alla Europafrågor, kopp
lat till europeiskt lantbruk. Det kan
handla om kvoter för sockerbetor
och stöd till unga lantbrukare.
– Mitt engagemang grundas i en
tro på det hållbara biobaserade sam
hället. Att man är fossiloberoende i
alla led. Idag finns tekniken för väl
digt mycket men används inte fullt

– Jag vill hellre se att vi får fler mandat än att jag kryssar mig förbi de
andra, säger Kristina Yngwe som
ser fram emot en gemensam valkampanj.

ut. Ur mitt perspektiv är landsbyg
den central för grön omställning,
säger Kristina övertygat.
Väl i Bryssel vill hon gärna sitta i
jordbruks- och landsbygdsutskottet.
Där kan hon använda sin praktis
ka erfarenhet från arbetet som lant
bruksrådgivare och den egna går
den.
– Jag ser hela kedjan och hur be
sluten påverkar i vardagen. Det vore
kul att kunna tillföra en mer fram
åtsyftande bild, och skapa konkur
renskraft istället för ekonomiskt
stöd.
UTVECKLINGEN INOM DAGENS EU

Kandidat 2

Kristina
Yngwe
Namn: Kristina Yngwe
Ålder: 30
Bor: Ystad, gård med 40 ha
växtodling
Yrke: Landsbygdsrådgivare
Familj: Sambo, 2 hundar
Gillar: Människor som brinner
för något
Ogillar: Personer som inte vill
sätta sig in i andras situation
EU-fördel: Vissa problem måste
lösas gemensamt
EU-nackdel: Att makten i EU blir
för stark, då riskerar vi tappa kontrollen över den egna makten

ser hon på med kritiska ögon:
– Jag känner att vi är på väg åt fel
håll, istället för att fokusera på ge
mensamma frågor går man in och
detaljstyr. Vi måste återskapa förtro
endet bland medborgarna genom att
fokusera, renodla och förbättra.
Hon pekar på EU:s självklara roll
i att hantera de gemensamma ut
maningarna inom miljö och klimat,
migration och rättvisefrågor. Däre
mot är hon tydlig med EU:s negati
va inflytande över detaljfrågor som
smak på snus och efterfrågar ett EU
med mer ’sunt bondförnuft’.
– EU har också en stor utmaning
i att återskapa förtroendet och att nå
ut till medborgare för att skapa för
ståelse för hur stort inflytande EU:s
lagstiftning har i vår vardag, säger
hon.
TILL DE SOM INTE går och röstar
har hon ett tydligt budskap:
– Gnäll inte då! Det är så himla
lätt att sitta och tycka, men när man
får möjligheten att rösta så gör det
faktiskt skillnad.
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Han vill lyfta miljö, handel och migration
TEXT: Mattias Borrelid BILD: Patrick Trägårdh

Namn: Fredrick
Folke Federley
Ålder: 35
Bor: Tullinge, Botkyrka
Yrke: Kretsordförande i Botkyrka
och riksdagsledamot
Familj: Johnny
och dottern Ida-Li
Gillar: Hundar
Ogillar: Människor
som kränker andra
människor
En EU-fördel: I
ett större forum
kunna tackla klimathotet
En EU-nackdel:
Att det är en evigt
växande process
som känner för få
gränser. De lägger
sig i för mycket.
Läs mer om mig:
Federley.blogspot.
se, biografin ”Bara
jag”

DET GÅR INTE att ta minste på Federleys

EU-engagemang. Han är övertygad om att
Sverige är en del i en europeisk helhet som
får bättre utväxling om människor gör saker
tillsammans. Där är det viktigt att Center
partiet finns med.
– Utan oss finns det ingen från Sverige
som slåss för de gröna näringarna, rätten till
personlig integritet och människors fria rör
lighet. Andra partier säger att de vill värna
landsbygden, men när de väl sitter runt för
handlingsbordet visar de ett lågt intresse.

Kandidat 3

Fredrick
Federley
Fredrick Federley är en politiker
med energi. Idag är han kretsord
förande och riksdagsledamot. Han
har också varit ordförande för CUF.
Nu är Federley beredd att ta steget
ut i Europa.
– BRYSSEL ÄR EN GLOBAL AKTÖR som har
stark lokal påverkan. Det är stora delar av
vårt land som har stor nytta av EU. Våra rå
varutillgångar kan vi sälja i hela Europa. Det
skapar jobb i Sverige, men också utomlands.
Federley kandiderade till EU-parlamentet
1999. Då stod han sist på listan. Nu är han
topp 3. Åren däremellan har han spenderat i
europeiska sammanhang.
– I riksdagen sitter jag i EU-nämnden.
Många av mina europeiska kolleger lärde jag
känna under min tid på CUF då vi diskute
rade politik med andra ungdomsförbund i
Bryssel. Flera av dem jag lärde känna då är
idag ledande politiker i sina hemländer.

20 • TIDNINGEN C

Vilka tre politiska frågor ser han som
viktigast för EU att hantera?
– Miljö, handel och migration. Miljön för att
det är en fråga som rör jobben lika mycket
som det handlar om odlingsbar mark.
Handel är viktigt för att stärka välståndet i
medlemsländerna, till exempel genom fri
handelsavtal. Migration behövs för att säkra
välfärden i framtiden.
Vilka frågor ska parlamentet låta bli?
– Socialpolitiken. De ska inte blanda sig i hur vi
ser på abortfrågan. Jag tycker inte heller att de
ska röra vår modell för arbetsmarknaden eller
den svenska välfärdsmodellen. Den ska värnas.
EU-valen har i regel lågt deltagande.
Fredrikvet hur han ska få svenskarna att
röstanästa år.
– Jag reser redan runt i Sverige och pratar
om Centerpartiet. En nyckel till framgång är
att vi lyckas mobilisera vår egen kampanj
apparat. Och att vi når ut till människor som
inte är politiskt intresserade.
Federley har vuxit under sin tid som
politiker.
– Ja, jag har mycket mer hopp till männ
iskor nu än vad jag hade när jag började.
Idag möter jag så mycket positiva krafter när
jag är ute och reser. Jag har en tilltro att alla
människor vill väl. Sedan finns det vissa som
känner sig otrygga i sig själv och sin livs
situation, dessa måste vi hjälpa.

Sagan om Jämtland
Analysen efter valet 2010 var tydlig. Det behövdes en vision för Jämtlands län.
– Det blev en bok med nio berättelser om ett hållbart Jämtland 2020, säger
distriktsledare Kerstin Angantyr Nordfjäll.
TEXT: Calle Jonsson BILD: Karin Stierna

ARBETET HAR PÅGÅTT sedan Jämt

lands distriktsstämma tog beslutet
att ta valanalysens slutsatser på
riktigt allvar. Närmare två år senare
är visionen på plats.
Berättelsen om ett hållbart län
2020 är i själva verket nio berättel

ser. En för respektive kommun samt
en med fokus på landstinget. Un
derlagen till texterna har processats
fram av medlemmarna ute i kretsar
na tillsammans med författaren.
I Strömsund var temat kultur som
tillväxtmotor.

– Tanken med processen var ju
att beskriva hur vi skulle vilja att
det ser ut i framtiden och se bort
om vardagens ramar. En vision ska
peka ut riktningen för politiken på
lång sikt, säger kretsordförande Ka
rin Stierna.

Visionen om Strömsunds kommun:

På utflykt i Dunderklumpens rike
BARNEN MARYAM OCH
ANTON står högst uppe på

Klumplidklumpen som
reser sig över skog och blå
vatten. De spanar på en
örn som seglar allt högre
upp i himlen.
– Tänk om man kunde
vara där uppe, vilken ut
sikt, säger Maryam.
Barnen är på upptäckts
färd med Antons pap
pa Olle. Det är midsom
martid precis som i filmen
Dunderklumpen som Ma
ryam för första gången såg
när hon kom med familjen
till Backe och asylboendet.
Familjen driver numera en
restaurang där som ligger
intill servicecentret.
Det är många besökare
som blivit bofasta i kom
munen – för naturen och
kulturens skull. Dunder
klumplandet lockar mas
sor av besökare, med allt
från zipline och klättring

Strömsunds kommun har en framtidsvision om ett hållbart samhälle.

på Fågelberget till vand
ring och boende i fjällä
genheter och fäbodar.
Längs vägen syns renove
rade gårdar dit det flyttat
nybrukare som levererar
mjölk till ett litet mejeri
med lokal försäljning.
MARYAM SJUNGER I
BILEN när de ser sjöar

och skog passera fönstret.
Dagens upptäcktsfärd
ska avslutas med middag
på musikbåten som går i
Ströms vattudal.
– Har du tränat myck

et inför spelningen, undrar
Anton.
Maryam säger att hon
känner sig rätt lugn in
för uppträdandet på båten.
Inlandsbanan kör ock
så kulturtåg, bland annat
till Sikås där det renovera
de hotellet har underhåll
ning och serverar god mat
av lokala råvaror. Nytt är
också kulturhuset i Ström
sund där många unga
band har replokaler.
– Jag ser fram emot näs
ta helg. Då är det konsert
med Bruce Springsteen i

stenbrottet i Gåxsjö, säger
Olle.
De kommer till Ström
sund och ser pendeltåget
som går mot Östersund.
Nu har det blivit lättare för
folk att åka miljövänligt
och bo i byarna efter In
landsbanan. Sedan centern
tog makten har kommu
nen blivit en klimatneutral
zon med egen produktion
av biogas och grön el.
– Titta där är de ny
byggda vindsnurrorna, sä
ger Olle och pekar.
HAN JOBBAR PÅ VINDKRAFTCENTRUMET där

det även finns produk
tion av verk. Strömsund
är världsledande inom
vindkraft och exporterar
sin kompetens.
– Tänk nu har vi äntli
gen fått ett hållbart sam
hälle helt utan kärnkraft
och olja, funderar Olle.
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Ledare2020 utbildar för framtiden
TEXT: Mattias Borrelid BILD: Patrick Trägårdh

placerat sig högt upp på
har rullat under året. Mai
listorna. Dahlberg fyller i:
lis Dahlberg och Joachim
– Om den här gruppen
Wiberg är duon bakom
ger järnet i valrörelsen så
programmet. Tillsammans
har vi allt att vinna. Jag är
lägger de grunden till Cen
övertygad om att dessa per
terpartiets framtid.
soner kommer att påverka
– Jag var ansvarig för ut
valresultaten positivt.
bildningen ”På väg till Riks
Finns det en fördel med att
från Ledare2020 har fokuserat på ledarskap, retorik
dagen” inför valet 2002. Den Deltagare
samla så många politiker
och media – väsentliga kunskaper för hållbara ledare.
slog väl ut och många av
under ett och samma tak?
deltagarna fick sedan ledande positioner, säger Dahl
– Det är alltid ett plus att samlas och knyta kontakter,
berg.
men utbildningen genomfördes faktiskt inte i storgrupp
För Ledare2020 har fokus legat på tre block: Ledar
samlingar. Några var lite förvånade över detta vid första
skap, Retorik och Media. Wiberg förklarar:
seminariet, men insåg snabbt varför vi inte prioriterat
– De här tre blocken är vitala för att deltagarna ska
”gemenskapsövningar”, säger Dahlberg.
våga satsa på ledande positioner.
Duon poängterar värdet av fortsatt utbildning under
mellanvalsåren.
Träffade ni någon med potential att bli partiledare?
– Det är viktigt att vi håller ihop gruppen och fyller på
– Självklart! säger Wiberg och skrattar. Vi träffade
med kunskaper, anpassade till de erfarenheter deltagarna
många. Redan nu kan vi se att en hel del av dem har
får i valet nästa år. Våra ledare ska hålla långt efter 2014!
UTBILDNINGEN LEDARE2020

Lokalt arbete i Centerpartiet
Här finns redskapen för planering av det konkreta arbetet lokalt i Centerpartiet
Basutbildningarna består av sex olika studiematerial och koncept som
alla är framtagna av Studieförbundet Vuxenskolan utifrån Centerpartiets
behov. Utbildningarna består av; Strategisk planering, Påverka genom
samtal, Nyfiken på politik, Bilda opinion via media, Organisation och
ledarskap och Ett hållbart val – en introduktion till Centerpartiet.
Läs mer på www.sv.se/centerpartiet
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Nu gäller det

– supervalåret

2014

Nästa år är det allvar. Under 2014 behövsidéerna, viljan och
uthålligheten hos varje medlem i Centerpartiet. Partisekreterare
MichaelArthursson berättar om det kommandesupervalåret.
TEXT: Pernilla Melander

– CENTERPARTIET HAR VARIT MED och styrt Sverige

sedan 2006. Vi har hunnit åstadkomma mycket. Fler
har arbete. Den förnybara energin utvecklas starkt.
Det är lättare att starta och driva företag. Men vi vill
betydligt mer. Vi har politiken för att möta de stora utmaningar Sverige står inför, säger Michael Arthursson.
Det är mycket som står på spel i valet 2014. Skulle
oppositionenta makten kan mycket av det som regeringen har byggt upp snabbt raseras. Målet är att 2014
göra bättre val än 2009 och 2010 på alla nivåer – EU,
riksdag, landsting-region och kommun. Partistyrelsen
antog i början av november en samlad valplan med politiskt fokus på jobb i hela landet och resultat för miljön. Delmålen för hur framgång ska nås 2014 är tydliga (se faktaruta).
– Vi behöver göra en lång, stark, samlad valrörelse
– först ut är EU-valet i maj och i september är det dags
för valen i riksdag, kommun, landsting och region.
Det är viktigt att vi har en gemensam mobilisering
i hela landet och tydliga budskap som bär inför alla
valen, säger MichaelArthursson.
Han menar att alla medlemmar har en viktig roll för att
stärka Centerpartiet i valet. Varje insats kan göra skillnad.
Det kommer finnas gott om material och argument som
gör det enkelt för varje medlem att delta i valrörelsen.
– Vi har ett angeläget budskap om ett smalare men
vassare EU. Vi vill förstärka EU:s insatser mot gräns
Valplanen - delmål 2014
• Stärka kärnan i vår väljarbas
• Fortsätta framgången i nya områden
• Öka inbrytningen i nya väljargrupper

överskridande miljöproblem. Samtidigt säger vi nej till
euron och vill inte att EU ska lägga sig i detaljer som
smaken på snus eller förbjuda lakritspipor. Ett framgångsrikt EU-val ger oss dessutom extra skjuts och
motivation inför valen i september.
CENTERPARTIET STÅR FÖR JOBB i hela landet. Det
handlar om att skapa fler riktiga jobb i hela landet
genom fler företag. Centrala frågor inom detta område
är sänkta kostnader för småföretagen, sänkta trösklar
in till arbetsmarknaden och en mer effektiv arbets
förmedling.
Centerpartiet står för en politik som tar sig an de
stora miljöutmaningarna på ett sätt som faktiskt kan
uppnå tydliga resultat. Viktiga mål är 100 % förnybar
energi, en fossilfri fordonsflotta och en giftfri vardag.
– En stark berättelse får vi genom att anknyta alla
frågor till huvudfrågorna om jobb och miljö.
MICHAEL ÄR ÖVERTYGAD om att Centerpartiet kan

göra framgångsval 2014:
– Vi vet att vi är bäst när det gäller. Vi har klarat
svåra utmaningar så många gånger förut under vår
mer än hundraåriga historia. Vi kommer att göra
det igen.
Valplanen i sin helhet hittar du på intranätet Centralen.

• Ta mandat i mandatlösa riksdagsvalkretsar
och kommuner
• Öka sambandet mellan goda valresultat kommunalt,
regionalt och nationellt
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Kungsbacka cyklar hem valet
Det var en mörk och kylig kväll i september 2010 som allting startade. Centerpartiet i
Kungsbacka tappade kommunalrådsposten och två mandat och det andra mandatet
tappades med bara några få röster. De var överens om att något måste göras.
TEXT: Joakim Josefsson BILD: Maria Andersson

EFTER DEN SNÖPLIGA förlusten
av mandat och kommunalråds
posten satte sig centerpartisterna i
Kungsbacka ner och kom fram till
att något var tvunget att förändras
för att de inte skulle tappa ännu fler
mandat 2014 och för att lyckas som
parti. De behövde en plan.
– Vi åkte på studieresa till Stock
holm för att se vad de hade gjort för
att lyckas. Vi fick inspiration hur de
bedrev frågor, hur de kommunice
rade med väljarna och hur de ord
nade möten som lockade folk, säger
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Maria Andersson, vice ordförande i
Kungsbacka.
Väl hemma igen skulle de omsät
ta de tips och råd de fått med sig till
verkstad. De prioriterade i budgeten
att ordna utåtriktade och politiska
aktiviteter.
– Vi gjorde helt enkelt en strate
gisk plan för politisk verkstad, or
ganisatorisk förnyelse och kom
munikation med invånarna. Det
politiska samtalet är vår absoluta
kärnverksamhet – så det måste all
tid finnas med, menar ordförande

Fredrik Hansson. Det verkar ha sla
git väl ut.
ETT AV DE MÖTEN som ordnades
var för alla våra vägföreningar i
kommunen. De som pratade var
kommunen, trafikverket, riks
förbundet för enskilda vägar och
Anders Åkesson som representant
för riksdagen.
– Vi bokade en lokal för 80 perso
ner som vi trodde skulle räcka men
vi fick runt 220 anmälda. Helt galet
många. Det roliga var att alla visste

Tidningen ”Du&Jag” skickas ut en gång
per termin till invånare i Kungsbacka.

att det var vi som ordnade mötet
men vi sa knappt ett ord om vad vi
i Centerpartiet ville – men vi höll i
samtalet och lyssnade, berättar Fred
rik Hansson.
Inte ett ord om vad Centerpartiet
ville. Det låter som en annorlunda
väg att gå. Vann ni verkligen något
på det?
– Haha, ja det är en bra fråga. Vi
tror vi vann mer på att få kommu
nen att berätta om vad de kunde
göra för vägföreningarna än att säga
att Centerpartiet tycker si eller så.
Föreningarna förstod att Center
partiet stod upp för landsbygdsut
veckling utan att vi behövde berätta
det, säger Fredrik Hansson leende.
Att låta andra organisationer eller
företag vara med på Centerpartiets
möten är inget ovanligt i Kungs
backa. Det är mer en regel.
– Vi vinner mycket på att samar
beta med andra organisationer då de
har en annan bas av människor så
vi når fler människor. Vi ser givet
vis alltid till att ha bra frågor som är
starka i sig men sen hjälper det att
samarbeta med andra också, förkla
rar Maria Andersson.

Maria Andersson och Fredrik Hansson vänder skutan i Kungsbacka.

Topp 5 aktiviteter:
• Bostadsfrukostar – bostadspolitik ur olika perspektiv, ungefär två
per termin med ca 20-30 deltagare från olika delar av bostadssektorn. Hålls av Ola Johansson,
riksdagsledamot.
• Politikerskola – en per termin
minst tre tillfällen, erbjuds alla nya
medlemmar och även ickemedlemmar. Leds av gruppledaren för
en nära koppling till det politiska
arbetet.
• Cykelmöte – hur cykeln kan bli en
del av resan. Med kommunen,
cykelfrämjandet, elcykelföretag,
cykelutredare Kent Johansson,
ett 30-tal externa deltagare.
• Vid aktuell fråga inom kommunen,
exempelvis en ny översiktsplan,
– hämta in synpunkter från invånarna i ett tidigt skede och återkoppla till dem. 30-60 externa
deltagare.
• Gruppmöte 10 ggr per år – alla
får komma till tals. Ofta med politisk fördjupning med föredrag av
kommunal tjänsteman.

NU FINNS DET ÄVEN andra delar

som Fredrik Hansson och Maria
Andersson ville utveckla som till
exempel medlemsantalet.
– Tyvärr växer vi inte riktigt som
vi vill men det ser bra ut ändå. Par
tiet växer inte medlemsmässigt men
vi växer med antalet aktiva vilket är
roligt. Många kommer från vår po
litikerskola som gruppledaren Kris
tina Karlsson anordnar varje termin.
Denna termin är det 12 stycken, be
rättar Maria Andersson.
Fredrik Hansson fyller i:
– Fördelen med politikerskolan är
att det blir en grupp som lär känna
varandra och jag tror det gör att de
lättare kommer in i partiet för de är
inte helt ensamma. Oavsett om de
vill ha politiska uppdrag eller inte så
får de alla en roll de trivs med. Om
de vill trycka material och koka kaf
fe försöker vi lösa det men vill de is
tället sitta i en nämnd löser vi det
också. Alla krafter behövs, avlutar
Fredrik Hansson.
Allt började med ett dystert mör
ker och även om det idag ligger ett
vintermörker över oss när denna
text skrivs så ser framtiden desto
ljusare ut för Kungsbacka där verk
stadslamporna lyser för fullt.
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13

Raka

1. Varför blev du Centerpartist?
Jag har alltid varit politiskt intresse
rad men inte av partipolitik. För fyra
år sedan insåg jag att jag ville se hur
politiken fungerar och Centerpartiet
var det enda alternativet för mig. Jag
är en genuin storstadsbo som anser
att det är viktigt att vi är ett grönt,
varmt och liberalt parti.

2. Vad gör dig till en bra

kretsordförande?
Att jag är strategisk, inte rädd för
att fatta beslut och kan förmedla en
vision och fullfölja den. Jag är bra på
att se människors kompetenser. Som
kretsordförande måste man våga ta
på sig ledartröjan.
3. Vad hittar du på en vanlig
måndagkväll?
Läser eller kollar på film eftersom
jag tycker om att lära mig saker.
4. Vem inspirerar dig?
Modiga människor. Som exempel
Christoffer Hitchens (brittisk ameri
kansk journalist), som var en orädd,
chosefri och en intellektuell män
niska. Jag håller förstås inte med
honom i allt men han backade inte
när han blev obekväm och det gör
inte jag heller.
5. Vad är den viktigaste framtidsfrågan för Centerpartiet i Malmö?
Vi behöver gå tillbaka och se hur
Malmös fundament är. Fungerar det
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med

Nova-Jeanette Nilsson
TEXT: Ulla Sigfridsson

inte så måste man rätta till det, man
får inte vara rädd att omvärdera. Vi
är bra på att föra en relevant politik
som ligger nära människor. Politi
ken är inget mål för mig, det är ett
medel att göra det bättre för andra.

iskor som anser att färglöshet är ett
tecken på mognad. Man ser det ofta
hos politiker, tyvärr. Det borde vara
så att ju mer ambitiös man är som
politiker, desto mer färgstark borde
man vara.

6. Har ni något politiskt utbyte med
danskarna?
Nej, inte nu men vi har funderat på,
och kommer säkert att genomföra
idéutbyten med dem.

11. Vem skulle du vilja bjuda på
middag och varför?
Min fästman! Det är så härligt att
umgås med honom och jag kan
aldrig få nog av det.

7. Vad är Lilla Torgcentern och

varför har ni startat den?
Det är ett liberalt och allmänbor
gerligt debattforum, en mötesplats
och ett nätverk. Vi återstartade det
för att det saknades möjligheter att
prata ideologier. Många olika männ
iskor kommer, inte bara centerpar
tister och det är vi stolta över. Vi
kommer att köra åtta arrangemang
per år och till kommundagarna så
ska vi självklart erbjuda ett möte.
8. Var hämtar du din kraft?
Med min fästman, min hund och
med mina egna vänner som jag
kan prata med allt om och som är
väldigt roliga.

9. Du får bestämma en sak, vad?
Att ingen person någonsin får gå
och lägga sig ledsen eller rädd!

10. Vad retar du dig mest på?

Feghet och ängslighet. Och männ

12. Om du fick resa tillbaka i tiden,
vart åker du?
Som utbildad arkeolog blir det till
övergången från jägar- till bonde
samhållet. Jag skulle vilja åka till
baka för att se om teorierna jag har,
om vad som skedde, stämmer. Det
hade varit förbannat kul!

13. Nu är det snart jul, vad

innebär en god jul för dig?
Julen ska vara festlig, mer festlig
än traditionell. Vi har jobbat på
statsmissionen under några år och
kommer säkert att göra det
i år också. Då gör vi
något vettigt av
dagen.

NOVA-JEANETTE
NILSSON
Ålder: 35
Bor i: Malmö
Uppdrag: kretsordförande,
driver Lilla Torgcentern
Yrke: politisk sekreterare i
region Skåne
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DEBATT

Delta i debatten! Mejla in ditt debattinlägg till: tidningenc@centerpartiet.se
Insända bidrag kan bli redigerade, rekommenderad textlängd är maximalt 1 500 tecken per bidrag.

Ta hela landet i bruk!
Norges distriktspolitik inspirerar
alla som vill ta hela landet i bruk. Flera
verktyg som norrmännen använder
kan överföras till vår sida av Kölen. Jag
vill här peka på sex punkter, som - tillsammans med en småföretagsvänlig
politik - kan skapa en mer balanserad
utveckling:
1. Del av vattenkraftens värdeskapning till berörda kommuner/regioner. Ett gammalt centerkrav som
bör drivas offensivt.
2. Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter. En generell nedsättning av arbetsgivaravgifterna i inlandet från Torsby till Kiruna. Från
Norge ser vi att sänkta arbetsgivar
avgifter i fylkena är mycket positiva.

3. Omlokalisering av statlig verksamhet. En genomgång av myndig
heterna i huvudstadsområdet bör
göras för att se vilka som kan lokaliseras till andra delar av landet.
4. Avskrivning av studieskulder för de
som väljer att bosätta sig i gles
befolkade regioner.

5. Mineralavgift för att stärka de kommuner/regioner där naturresurserna
exploateras.
6. Stärk de gröna näringarna. Öka
livsmedelsexporten.
Alla delar av landet måste ges likvärdiga förutsättningar att ta vara på egna
resurser och möjligheter. Det tjänar
både storstad och glesbygd på.

Håkan Larsson,
Rödön, ordförande Centerpartiet i
Krokoms kommun

u SVAR FRÅN ANDERS AHLGREN, RIKSDAGSLEDAMOT 
Håkan Larsson nämner flera intressanta exempel från
Norges distriktspolitik på sådant som skulle kunde användas hos oss för att stärka den svenska landsbygden. Norge har, tack vare sin olja, andra förutsättningar att satsa på
sin regionalpolitik.
I Sverige grundar sig regionalpolitiken på det skatteutjämningssystem som Centerpartiet under lång tid stridit
hårt för och tillslut lyckats få på plats. Flera av de punkter
som Håkan tar upp är sådant som partiet redan driver, till
exempel; mineralavgift och möjligheten att låta intäkter från
exempelvis vattenkraftsproduktion stanna i de delar av landet där de genererats. Som ett led i att återföra resurser till
regional och lokal nivå skall vårt förslag att återföra fastighetsbeskattningen på el- och vattenkraftsanläggningar till
den regionala nivån ses. Därtill vill vi också se en nationell
servicegaranti som garanterar varje medborgare och varje
permanent hushåll i Sverige tillgång till att grundläggande
service.

Fälldin genomförde kan vi se positiva effekter på de orter
där verksamheten placerades. Centerpartiets driver jobbskaparlinjen hårt som har ett starkt fokus på att stimuleratillväxten i små och medelstora företag vilket är ett mycket träffsäkert sätt att gynna företagande på landsbygden.
Inom den regionala tillväxtpolitiken finns redan idag olika
former av stöd till företag.
Dels de selektiva regionala
företagsstöden regionalt
investeringsstöd, regionalt
bidrag till företagsutveckling, sysselsättnings
bidrag och regional
såddfinansiering, dels det
generellaregionala företagsstödet transport
bidrag samt nedsatta
sociala avgifter.

Omlokalisering av statlig verksamhet kan vara bra
om det finns goda skäl för detta. Från den utlokalisering som

Anders Ahlgren,
riksdagsledamot
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Från oljeberoende till förnybar energi
NÄR JULEN och det nya året står för

dörren finns det goda skäl att sum
mera en väldigt innehållsrik höst.
Just den här hösten har präglats av
ett starkt intresse från omvärlden
för svensk energipolitik. Det började
med att USA:s president Barack
Obama besökte Sverige i september,
och i november gjorde den turkiska
premiärministern Erdoğan samma
sak. Däremellan reste jag med en
miljöteknikdelegation till Kina och
för bara ett par veckor sedan möt
tes alla energiministrar i OECD för
överläggningar i Paris.
Vart vi än kommer är intresset för
Sverige stort. Allt fler vill veta hur vi
har lyckats ställa om från ett sam
hälle som 1970 var ett av de mest ol
jeberoende i hela OECD till ett sam
hälle där nästan 50 procent av all

energi vi använder är förnybar.
ATT VI DESSUTOM lyckats kombine
ra dessa tydliga hållbara ambitioner
med hög och varaktig ekonomisk
tillväxt imponerar ännu mer. Vi har
lyckats minska våra växthusgasut

släpp med 20 procent samtidigt som
ekonomin vuxit med närmare 60
procent sedan 1990-talet.
Den här fantastiska utveckling
en har skett tack vare att Centerpar
tiet genom centrala energibeslut och
överenskommelser har tagit ansvar
och under många år lett den gröna
omställningen.
Vi har inte nöjt oss med att bara
måla upp stolta visioner. Vi har ock
så omsatt visionerna i praktiken. Och
det kommer vi göra framöver också.
I valet 2014 är det en röst på Center
partiet som är garanten för mer för
nybart, smartare energianvändning
och lägre koldioxidutsläpp.
Anna-Karin Hatt

Andre vice partiledare
It- och energiminister

Olas recept på valframgång
Under hösten har Centerpartiet rekryterat ny kommunikations
chef. Valet föll på Ola Spännar som här berättar hur kommuni
kationen ska leda till framgång under supervalåret 2014.
TEXT: Robert Östholm BILD: Patrick Trägårdh

OLA SPÄNNAR har tidigare varit aktiv i Centerpartiet,

bland annat som vice ordförande för Centerstudenter
och kandidat till EU-valet 1995. Under valrörelsen 2010
jobbade han med partiets digitala kampanjer.
– Nu har jag lagt mycket tid på att lyssna in mig. Ef
ter det har vi dragit igång en del processer och nu bör
jar första byggstenarna komma på plats, bland annat
en målgruppsanalys, pågående rekryteringar och val av
byrå, säger Ola Spännar.
DET BLEV KOMMUNIKATIONSBYRÅN Spirit som vann

kampen om uppdraget att utforma Centerpartiets val
kampanj 2014.
– Vi har handplockat ett dream team, en allians av
småföretagare. Vi tror mer på det än att välja en stor
byrå där vi blir en anonym kund i mängden. Det känns

som att vi talar samma
språk och det är en stor för
del att Spirit tidigare har stor
erfarenhet av idéburna organi
sationer, säger Ola Spännar.
Ola Spännar har tidigare haft egen
konsultverksamhet, varit lärare på Berghs
School of Communication, varit kommunikationsan
svarig på Ashoka och arbetat som pr-ansvarig på tanke
smedjan Fores.
Vad är nyckeln till framgång i valrörelsen?
– Att få fler medlemmar på fötter. Det är så enkelt att
människor som pratar med och påverkar andra männ
iskor är den absolut effektivaste kommunikationen,
säger Ola Spännar.
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En riktigt god jul med Eskil
TEXT: Pernilla Melander BILD: Jimmy Wixtröm

Vilken är din favorit på julbordet?
Jag vill gärna ha revben och sedan är
ju gröten god, som man kan göra ris
a la Malta på, det blir en god efter
rätt. Sedan har vi julskinkan och
köttbullarna. Senap till prinskorven
måste man ha, men också rödkål.
Jag gillar helt enkelt julbord, att
plocka lite som man vill.
Vad stoppar du i varuvagnen inför
helgerna?
Det traditionella, men framför allt
närproducerade varor. Jag tänker
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också på att inte handla för mycket
mat som blir dålig och inte kommer
till användning. Det blir inte heller
gott att värma, värma och värma. Då

Eskils jul
Snö

✓ Barmark

✓ Lutfisk		Lax
✓ Julotta 		 Sovmorgon
✓ Släkten
Vänner
✓ Knäck		Ischoklad

tycker jag att det är bättre att kom
plettera under helgen med det som
det går åt mycket av så att det håller
sig fräscht.

Vad gör du med överbliven julmat?
I Smålands julkultur tar man vara
på allt som blir över från julbordet,
jag minns särskilt pressyltan och ris
a la Maltan från barndomen. Det är
en viktig del av min jultradition att
det inte blir något överblivet. Var
försiktigt med det man plockar upp
ur frysboxen och köper i affären,

annars är det ett svek. Vi väntar i da
garna på en EU-rapport med förut
sättningar för sammansatta produk
ter. För renodlade produkter från
nöt har vi redan krav på ursprungs
märkning, och för gris, fågel, får och
get är det på gång. Det spelar också
en stor roll för konkurrensen mellan
ärliga företag, det är bra för svenska
bönder.

nästan 1 miljard människor kan inte
äta sig mätta och miljöbelastningen
därtill – vi bör kunna hjälpas åt
bättre numera.
Vad gör du konkret för att fler ska
handla närproducerad mat?
Matlandet som vision ger möjlig
het för både den som är liten och
större att nå ut på en marknad, och
de större kan nå en större mark
nad utanför området och länet. Nu
har det uppstått lokala, regionala
marknader typ Bondens marknad
i Stockholm, men även i Göteborg
och Kalmar – saluhallar för det spe
ciella men tillräckligt stort så man
också kan hitta brödet, fisken och
pålägget. Det är också väldigt roligt
att se ett tusental nya gårdsbutiker
som växer fram.
Närproducerat eller i alla fall
svenskproducerat ger jobb i lan
det och gynnar vår höga miljö- och
djurskyddsstandard.
Har du sett något resultat av
Matlandet ännu?
Jadå, jag är glad över att det idag
finns ett 30-tal nya småslakterier,
det är bra för djuren och ger en
möjlighet för bonden och byn att
växa och skapa jobb. Vi ser också en
mångfald av mejerier och bagerier
jämfört med tidigare. Stärkt turism

är ett ytterligare tecken, Lonely
planet rankade Sverige som fjärde
mest intressanta resmålet i världen
och det som avgjorde var framför
allt matkulturen. Ett annat exempel
är fler gårdsbutiker. I Husqvarna
finns exempelvis en lantbrukare
som började med äppelodling och
att producera cider. Idag kan man
handla det mesta i matväg i butiken
och jordbruket sysselsätter många
lokala personer. Jag ser också att en
del av små företagen har vuxit sig
stora och börjat exportera.
Diskussionen kring hästkött i oli
ka livsmedelsprodukter var het under
året, och Centerpartiet ställer nu krav
på obligatorisk ursprungsmärkning
på livsmedel. Hur gynnar den svenska
matproducenter och konsumenter?
Många konsumenter vill ju välja
själva och ska också kunna göra det,

Eskils julköttbullar
6 hg nötfärs
2-3 hg vildsvinsfärs
1 mycket finhackad, fräst lök
1 dl ströbröd
½ dl grädde
2 ägg
En nypa salt och peppar
Blanda ihop, rulla bullarna och stek
i smör.

I P1:s lördagsintervju sa du att
”Den som fuskar med vår mat ska
vi rycka rejält i örat” Har du ryckt
någon i örat?
Jodå, även om jag inte gör det
personligen. Just nu pågår det två
riktigt stora polisundersökningar
av Interpol i Europa som inte bara
handlar om fusk utan bedrägeri.
Samtidigt har ett antal svenska
företagare blivit dömda. Jag ser en
påtagligt högre uppmärksamhet
efter de avslöjandena. Vilket är bra,
det gillar de som är seriösa.
Hur ser din politiska önskelista ut
inför supervalåret 2014?
Att vi ser tillväxt i hela landet som
ger fler jobb, jobben är grunden för
att samhällen ska utvecklas. Både
runt skogen och maten tror jag det
kan finnas riktiga jobb som ger en
riktig landsbygdsutveckling med
service, skolor och infrastruktur.
Klimatutmaningen, som är gigan
tisk i världen. Vi har kommit långt
men måste komma längre för att bli
fossiloberoende och producera bio
massa på åkarna och i skogen. Vi
ska bruka, inte förbruka.
Hur firar du jul med två småttingar?
Jag tror det blir en intensiv jul med
en som fodrar lite mer. Det ska bli
jätteroligt!
Det blir säkert ett mycket traditio
nellt firande, med inte alltför många
levande ljus med tanke på långa ar
mar som rör sig snabbt.
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Klöver i granen
PYNTA GRANEN eller

gör en mobil med
fina centerklöver!
Marianne Magnus
son på riksdagskans
liet har gjort denna
fina mobil som
skapar julstämning
i fönstret eller i en
dörröppning. Eller
varför inte trä på
röda sidenband och
häng i granen?

GÖR SÅ HÄR: Klipp efter den streckade linjen här, för över på ett hårdare papper

(så håller den formen bättre) och lägg som schablon direkt på pepparkaksdegen.
Glöm inte att göra ett hål för sidenbandet i degen. Grädda. Blanda kristyren av
florsocker, äggvita och ättika, några gröna stänk med hushållsfärg kan bli fint. Trä
på röda sidenband.

Mera klöver
till jul
NU KAN DU KÖPA fina

pepparkaksformar i pro
filshopen med klöverde
sign. För 12 kronor styck
blir det en fin gåva att ge
bort tillsammans med jul
blomman eller baka inför
julens fester.

Rör inte min ostkaka

Så här gör du
Gunnels ostkaka:

med sig sina småländska
väninnor och åkte till
riksdagen i kampen om att
bevara ostkakan. Där fick
de träffa Livsmedelsverkets
generaldirektör Stig Orust
fjord som vill förbjuda
opastöriserad mjölk för att
undvika sjukdomsfall.
Riksdagsledamot Per Ås
ling (c) tog initiativ till träf
Centerpartisterna Per Åsling och Gunnel Karlsson bjöd Stig
fen:
Orustfjord, Livsmedelsverkets generaldirektör på ostkaka i riks– Förslaget att förbjuda
dagen. – Vi är överens om att opastöriserad mjölk inte utgör
försäljning av opastöriserad
någon fara när den används i ostkaka, säger Åsling.
mjölk skulle få till konsekvens
Livsmedelsverket väntas presentera ett
att privatpersoner inte kan göra ostkaka
slutgiltigt förslag efter nyår.
enligt gamla recept.
– Förhoppningen är att man tar med
EFTER MÖTET VAR HAN NÖJD:
sig det vi nu sagt och väljer en linje där
– Det känns som att vi tagit steg i rätt
man formulerar krav på information till
riktning. Vi fick definitivt gehör för våra den som köper mjölken istället för ett
åsikter.
förbud att sälja, säger Per Åsling.

Värm mjölken till 38 grader.
Tillsätt löpet och hälften av
mjölet. Låt stå tills mjölken
har loppnat. Det tar en
stund, under tiden vispa
ihop ägg, socker, mjöl och
grädde. Tillsätt mandeln.

GUNNEL KARLSSON tog
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10 l mjölk
2 hg mjöl
10 ägg
3 dl socker
1 l grädde
1 msk ostlöpe
1 hg skalad, hackad
sötmandel
Några bittermandlar

Skär ostkakemassan kors
och tvärs, låt stå ytterligare
en stund. Häll bort alla vassle. Blanda i äggsmeten i ostmassan. Häll upp i formar.
Grädda i 200 grader tills
mitten av ostkakan höjs.

Namn: Centern 04-13
Foto:
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Vinnarna i korsordet nr 3, 2013.
1. Henry Svensson, Kättilstorp
2. Barbro Berg, Falun
3. Bengta Norell, Ljungaverk
4. Tage Olofsson, Trångsviken
5. Ragne Åslund, Malung
6. Anders Lummander, Vårgårda
7.
Torbjörn IB Kjellin
8. Gudrun Andersson, Halmstad
9. Henrik Junkell, Pixbo
10. Kerstin Johansson, Björnlunda
Vinnarna får trisslotter sända
till sig med posten.
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Skicka din lösning senast den 3 mars 2014 till:
Centerkryss 4/2013
Centerpartiets riksorganisation, Box 2200,
10315 Stockholm
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Årsmöten & PuL
Alla medlemmar i Centerrörelsen kallas till och har rösträtt på Centerpartiets kretsårsmöten i den kommun man hör hemma. På distriktsstämman
har endast valda ombud rösträtt, men samtliga medlemmar har närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt. De kretsar och distrikt som valt att annonsera
sina årsmöten i tidningen C. hittar ni här. Utöver denna annons kommer
det också att skickas en kallelse till dig. Skriv in datumet i kalendern och
varmt välkommen på ett spännande årsmöte!

INFORMATION OM PERSON
UPPGIFTER CENTERRÖRELSENS
MEDLEMSREGISTER

Som medlem i Centerpartiet, Cen
terkvinnorna, Centerpartiets Ung
domsförbund och Centerstudenter
registreras dina personuppgifter i
centerrörelsens medlemsregister.

Vilka personuppgifter registreras?

Namn, adress, telefon, mobil,
mejl, webbadress, personnummer,
födelsedatum, kön, organisatorisk
tillhörighet, betalning av medlems
avgift, samhushåll, uppdrag, tillgång
till intranät är exempel på uppgifter
som är relevanta för centerrörelsens
verksamhet. Personnummer är
en frivillig uppgift, med undantag
för medlemmar som kandiderar i
allmänna val. Om du som medlem
väljer att avsluta ditt medlemskap
rensas dina personuppgifter bort.
Syfte

Personuppgifterna används endast
inom ramen för centerrörelsens
verksamhet på lokal, regional och
central nivå. Exempelvis till: med
lemsinformation, kallelser, med
lemstidning, tillgång till intranät,
sändlistor för mejl och SMS, nomi
neringar och kandidaturer. Uppgif
ter lämnas ej vidare till tredje part
utan samtycke (med undantag för
uppgifter som redan är offentliga).
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Vem har åtkomst till personuppgifterna?

Personal och förtroendevald med
lemsansvarig kan ges ansvar att admi
nistrera medlemsregister i avdelning,
krets, distrikt och på riksorganisation.
Åtkomsten är begränsad till det geo
grafiska/organisatoriska område som
medlemsansvaret gäller för.
Personuppgifter i andrasystem

Personuppgifter från centerrörel
sens medlemsregister kan för vissa
medlemmar visas på Centerpartiets
intranät Centralen, och i e-post
systemet samt sändlistor för mejl
och SMS. Detta gäller för: aktiverad
användare på Centralen, aktiverad
e-postadress hos centerpartiet.
se, förtroendeuppdrag/anställning
där det är rimligt att du är sökbar
för andra medlemmar i systemen.
Synlighet för personuppgifter kan
redigeras av medlemmen på Centra
len (under inställningar).
Vid frågor kontakta medlemsservice

Vid frågor om medlemskap, adress
ändring, avslut av medlemskap, re
gisterutdrag, medlemsavgifter eller
inloggning till intranätet Centralen
är du varmt välkommen att kontak
ta medlemsservice på Centerpartiets
Riksorganisation. Medlemsservice
nås via e-post medlemsservice@
centerpartiet.se

KRETSÅRSMÖTE
Botkyrka-Grödinge, Stockholms län,
2013-01-29, 18.00
SV:s lokaler i Tumba, Fredrick Federley
fredrick.federley@riksdagen.se, 070-6697382

Eskilstuna, Sörmland, 2014-02-10, 18:30
Näshulta Kommunalhus, Sanna Mikkola
sanna.mikkola@centerpartiet.se, 760173577

Falkenberg, Halland, 2014-02-10, 19.00
Björnhults Golfbana
Agneta Åkerberg,
falkenberg@centerpartiet.se

Falköping, Skaraborg, 2014-02-10, 19.00
Östra Tunhems församlingshem,
Carl-Eric Gabrielsson
carl-eric.gabrielsson@r.lrf.se, 070-5750192

Folkare-kretsen, Dalarna, 2014-02-09, 18.00
Hede bystuga
Kristina Ohls
kristina.ohls@sv.se, 070-2269717

Färgelanda, 2014-02-27
Ödeborgs skola
Medverkar gör Ulrika Carlsson

Haninge, Stockholms län, 2013-02-16, 18:00
Lakeside, Rudanvägen 45, Petri Salonen
petri.salonen@centerpartiet.se, 703974142

Hjo, Skaraborg, 2014-01-27, 19.00
Fågelås skola i Gate, Gert Franzén
gert.franzen@gmail.com, 708912497

Härnösand, Västernorrland, 2014-02-23,
17.00
Säbrå Församlingsgård, Härnösand, C
hristina Lindberg,
lindberg.chr@gmail.com, 070-6790249

Hässleholm, Skåne, 2014-02-26, 19.00
Visningsrummet på Norra Skåne, Astrid Martinsson
centerpartiet.hlm@telia.com, 0451-834 08

Höganäs, Skåne, 2014-02-11, 18:00
Jonstorps nya skola, Anna Hedbrant
anna.hedbrant@centerpartiet.se, 0708 - 10 18 20

Höörs kommunkrets, Skåne, 2014-02-11,
19:00
Höörs Gästis Höör, Lars Nihlén
lars@centerpartisten.se, 0733-56 14 95

Katrineholm, Södermanland, 2013-02-27,
19.00
Sandbäcksgården, Katrineholm, Sten Holmgrden
sten.e.holmgren@telia.com, 070-6445396

Klippans Centerkrets, Skåne, 2014-02-27,
19.00
Lions klubblokal ”Sågen” Ängelholmsgatan i Klippan,
Christer Johansson
chris987@telia.Com, 0435-15987

Knivsta, Uppsala, 2014-02-25, 19:00
Kommunhuset i Knivsta, rum Kvallsta, Boo Östberg
boo@vreten.net, 0708-388370

Kramforskretsen, Västernorrland,
2014-03-01, 10.00
Centrumlokalen i Ullånger, Bertil Böhlin
bertil.bohlin@centerpartiet.se, 703480121

Krokom, Jämtlands län, 2014-02-13, 19.00
Alsens bygdegård, Håkan Larsson
hakan.larsson@centerpartiet.se, 070-2667262

Kungsbacka, Halland, 2014-02-22, 09.30
Kommunfullmäktigesalen Kungsbacka stadshus
Kristina Karlsson
kristina.karlsson@centerpartiet.se, 0706-665691

Laholm krets, Halland, 2013-02-24, 19.00

Ydrre, Östergötland, 2014-02-05, 19.00

Konsthallen i Hishult, Gunbritt Emilsson
gunbritt@wekunet.se, 708710352

Luleå, Norrbotten, 2014-02-23, 15.00

Östrerbymo
Inga Arnell Lindgren
inga.arnell.lindgren@centerpartiet.se, 070-6522886

Stadshusets sessionssal, Luleå, Stefan Tornberg,
stefan.tornberg@centerpartiet.se, 070-2421711

Åre Centerkrets, Jämtland, 2014-02-02,
18.00

Lysekil, Bohuslän, 2014-02-10, 18.30
SAIS Klubbhus, Brastad,
Siw Lycke,
siw.lycke@hotmail.com, 070-3720105

Mellersta kommundelskretsen, Gotland,
2014-02-13, 19.00
Centerhuset, Solbergagatan 30 Visby
Curt Broberg
curt.broberg@centerpartiet.se, 070-6042 416

Norra kommundelskretsen, Gotland,
2014-02-12, 19.00
Lokrume Bygdegård, Curt Broberg,
curt.broberg@centerpartiet.se, 070-6042 416

St. Annagården, Mattmar, Peter Jansson
peter.jansson@centerpartiet.se, 072-7232505

Ödeshög, Östergötland, 2014-02-12, 19.00
Guns Matsalar Storgatan 35, Jonny Ståhl
jonny.heda@aries.vokby.se, 0733-800 594

Örnsköldsvik, Västernorrland, 2014-02-17,
18.30
Stensödens bygdegård Arnäsvall, Annie Hägglund
info@centerpartiet.nu, 072-740 82 10

Östhammars kommunkrets, Uppsala,
2014-02-13, 19.00

Norrköping, Östergötland, 2014-02-11, 18.30

Hökhuvuds bygdegård, Bertil Alm
bertil.alm@centerpartiet.se, 0709-228447

Resturang Eklunden Norrköping, Kennert Hallberg
kennert.hallberg@centerpartiet.se, 705 218 264

Östra Göinge, Skåne, 2014-02-10, 19.00

Nyköping, Södermanland, 2014-01-28, 19:00
Olrogsalen, Culturum, Nyköping, Ulla-Britt Larsson
ulla-britt.larsson@allt2.se, 070-6039061

DISTRIKTSSTÄMMA
Gotland, 2014-03-15, 9,45,
Preliminärt Väskinde Bygdegård
Curt Broberg
curt.broberg@centerpartiet.se
0498-212104, 070-6042 416

Kalmar län, 2014-01-11, 9.30
Guldfågeln Arena, Kalmar
Karin Helmersson, ombudsman
karin.helmersson@centerpartiet.se, 0480-245 16

Västmanland, 2014-04-05, 9-15
Västerås, Annsofi Tengsvall
annsofi.tengsvall@centerpartiet.se, 021-181101

Östergötland, 2014-04-05, 10.00
Meddelas i ÖstgötaFocus i jan.
Rosmarie Nelson Ekerå
ostergotland@centerpartiet.se, 013-141614

Vita skolan, Skolgatan 1 Broby, Lena Segerholm
lena.segerholm@centerpartiet.se, 044-490 61

Sandviken, Gävleborg, 2014-02-27, 18.00
Högbovägen 3, Sandviken
Veronica Wernersson
veronica.wernersson@centerpartiet.se, 070-242 35 85

Sjöbo Centerkrets, Skåne, 2014-03-07, 18:30
Församlingshemmet i Lövestad., Jörgen Jönsson,
jorgen.jonsson@sjobo.nu,

Strömsund, Jämtland, 2014-02-10, 19.00
Församlingshemmet i Backe, Karin Stierna
karin.stierna@centerpartiet.se, 703008936

Södra kommundelskretsen, Gotland,
2014-02-19, 19.00
Röda Korsets Kupa Hemse, Curt Broberg
curt.broberg@centerpartiet.se, 070-6042 416

Tierp, Uppsala, 2014-02-12, 18.00
T&P, Tierp, Sara Sjödal
sara.sjodal@centerpartiet.se, 072-2311070

Timrå, Västernorrland, 2014-02-27, 19.00
Lögdö Bruk, Anita Hellstrand
anita.hellstrand@centerpartiet.se, 070-5102017

aktuellt
magasin
ute nu!

Umeå, Västerbotten, 2014-02-10, 19.00
Sveasalen Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå, Helena Samuelsson
helena.samuelsson@centerpartiet.se, 070-209 2976

Valdemarsvik, Östergötland, 2014-02-15,
18:00
Mixdala bygdegård, Marie Lindh Eriksson
lundbyfarm@telia.com, 0702-540641

Vetlanda, Jönköpings distrikt 2014-02-24
18.30
Hörsalen i Vetlanda

Växjö, Kronoberg, 2014-02-09, 15:00
Lokal är inte ännu fastställt men vi kommer att vara
någonstans i Växjö. Jenny Löwerot
jenny.lowerot@hotmail.com, 708139183

Vårgårda Kommunkrets, Norra Älvsborg,
2014-02-24, 19.00

• 101 c-röster

från hela Sverige
om Europa!

• Kent Johansson

från Händene till Bryssel

• Europaskolan

– med quiz och korsord!

Beställ via
Centerpartiets profilshop
eller www.kentjohansson.eu

Floragatan Vårgårda, Stig-Olov Tingbratt
tingbratt@telia.com, 0709-358455

Vännäs, Västerbotten, 2014-02-22, 13.00
Hotel Vännäs Vännäs, Ulf Eriksson
nornan@telia.com, Ulf Eriksson, 070-689 41 02

TIDNINGEN C • 35

EN TIDNING FRÅN CENTERPARTIET
NUMMER 4-2013. POSTTIDNING B Returadress: Centerpartiets riksorganisation. Box 2200, 103 15 Stockholm

Annie

ÅRETS KORTASTE MÅNAD!

DECEMBER KÄNNS som årets absolut kortaste månad. Innan vi hinner blinka kommer det att
vara dags för jul. Jag ser verkligen fram emot
glögg, skidor och lugna kvällar med familjen. Att vi
närmar oss jul innebär också att vi snart står på
tröskeln till det som brukar beskrivas som supervalåret. Ungefär samtidigt som vi skålat in det nya
året rullar valrörelsen igång inför valet till Europaparlamentet. Centerpartiet vill ha ett smalare men
vassare EU och jag är övertygad om att en väldigt
stor del av svenska folket håller med oss.
NU FÅR DET VARA SLUT med byråkratisk klåfingrighet. Nyheter om att EU vill förbjuda lakrits
pipor, smaktillsatser i snus eller detaljreglera lekplatser gör ingen lyckligare. Och det gör definitivt
inte världen bättre, det enda som sker är att
människors förtroende för EU fortsätter
att minska.

DET VI BESTÄMMER bäst vid köksbordet, kommunen, regionen eller riksdagen ska vi också besluta där. Mer centralisering och överstatlighet kommer
inte att vara lösningen på de gigantiska
utmaningar som Europa nu står inför.
Men låt mig vara tydlig med en sak; att
packa väskan och lämna EU är inte ett
alternativ. Det europeiska samarbetet
behövs för att möta utmaningar där vi
jobbar bäst tillsammans. Öppenhet och
miljö är två viktiga områden där EU
behövs – och behöver vässas.
SAMTIDIGT SOM FLYKTINGAR
dör i sin kamp för att nå EU:s gräns,
ser vi hur protektionistiska och

rasistiskarörelser vinner mark i Europa. Centerpartiet tänker slåss för fler vägar in i EU, både
som flykting och som arbetskraftsinvandrare. Medlemsländerna måste ta ett gemensamt och solidariskt ansvar för dem som vill komma hit. Centerpartiet ska vara öppenhetens främsta försvarare,
oavsett om det gäller flyktingmottagande, den personliga integriteten eller människors möjlighet att
utkräva ansvar av EU:s beslutsfattare.
ETT ANNAT OMRÅDE där EU behöver bli vassare är miljön. Klimatutsläppen känner inga gränser och runt om i världen kan vi se vilka katastrofala följder våra utsläpp får. EU behöver ta på sig
ledartröjan i klimatutmaningen, och vi centerpartister ska vara väldigt tydliga med att det inte är en
tagelskjorta. Hela Europa vinner på en grön omställning, det gäller inte minst för den svenska
landsbygden.
VALET TILL EUROPAPARLAMENTET ger oss
framförallt en möjlighet att bli större, och påverka
mer i EU. Men det ger oss också en språngbräda
in i valrörelsen inför de allmänna valen i höst. Kom
ihåg att varje röst och varje insats gör skillnad.
FÖR ATT VI SKA nå framgång i alla de val som
vi har framför oss så måste vi gemensamt engagera fler människor som ambassadörer för Centerpartiet och för våra idéer. Utgå från din egen övertygelse, din egen drivkraft i politiken, det gör det
enkelt att förklara för andra varför det är viktigt att
engagera sig. Jag kommer att göra allt vad jag
kan, men vi måste hjälpas åt för att vi ska lyckas.
Annie Lööf

