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Barn, familj, sjukvård och äldrevård

KOMMITTÉ 3 - BARN, FAMILJ, SJUKVÅRD
SJUKVÅRD OCH ÄLDREVÅRD
VÄLFÄRDSSYSTEM
ETT VARMARE SVERIGE MOTION 3:24,
3:24 , 3:25, 3:26, 3:
3 : 27
1. Att Centerpartiet ska på ett aktivt sätt lyfta upp trygghetsfrågorna inom hela det
politiska fältet. (3:24)
2. att Centerpartiet alltid ska tillse att alla garanteras en grundtrygghet i samhället i
enlighet med partiets uppfattning om alla människors lika rätt och värde. (3:24)
1. Att alla olika delar i samhällets välfärdspolitik ska utformas så att individen ges
största möjliga självbestämmande utifrån de behov man har. (3:25)
2. Att för att förenkla och säkerställa tillgänglighet ska man utveckla – inte avveckla –
de samlade myndighetskontoren till ”one stop shop” platser där också de olika
delarna ska samverka kring individen. (3:25)
3. Att Centerpartiet som ett led i arbetet med att öka möjligheterna till
självbestämmande och valmöjligheter ska skapa möjlighet till privata och
kooperativa alternativ på så många områden det bara är möjligt. (3:25)
1. Att Centerpartiet i sina egna led startar en debatt om hur samhället skapar och ger
alla medborgare en god grundtrygghet (3:26-27)
2. Att den som av sjukdom eller andra handicap ställs utanför arbetsmarknaden får det
skydd som en klok socialpolitik skall ge (3:26-27)
3. Att Centerpartiet ger de svaga sitt stöd och tar avstånd från de kalla vindar som nu
råder (3:26-27)
4. Att Centerpartiet medverkar till att skapa arbete åt alla och därmed minskar
utanförskapet. (3:26-27)
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Motionsyttrande: Centerpartiet tar sin utgångspunkt i individens självklara rätt att själv fatta
beslut. Det gäller även den som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, ålder eller
annat är beroende av stöd från samhället. Ett utförligare resonemang utvecklas i
välfärdsprogrammet.
Motionärerna har helt rätt i att alla människor ska garanteras en grundtrygghet.
Centerpartiet vill ha en stark generell skattefinansierad välfärdspolitik med ett förstärkt
grundskydd som prioriterar de grundläggande behoven och de personer och grupper som
inte har resurser att hjälpa sig själva framför ökade skattefinansierade förmåner för de
grupper som redan är resursstarka. Alla människor ska ha möjlighet att påverka sin
situation och ges förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Centerpartiet har genomfört
många reformer för att öka valfriheten och självbestämmandet för den enskilda människan,
där tryggheten varit en självklar utgångspunkt. De s.k. marknadskrafterna är inget hot mot
välfärden och tryggheten. Tvärtom så kan marknadskrafterna skapa den mångfald som
erbjuder den enskilde valfrihet och inflytande. Det kan vi se bl.a. i valfrihetsreformer inom
äldreomsorgen och vården.
Självbestämmande ökar tryggheten. Det finns också en viktig princip i att det alltid ska
finnas ett samhälleligt skyddsnät för dem som har det allra sämst ställt. Tyvärr kan vi
konstatera att det finns revor i det svenska välfärdsnätet. Vi behöver fortsätta arbetet med att
förbättra situationen för dem som har det sämst ställt. Utgångspunkten för Centerpartiet är
att alla har rätt till sysselsättning/arbete och därmed en ekonomisk ersättning, en
grundtrygghet.
Centerpartiet har varit pådrivande för att underlätta människors kontakt med myndigheter.
Inte minst har samlokaliseringen av arbetsförmedling, skattekontor och försäkringskassa
varit framgångsrik. Centerpartiet har därför starkt engagerat sig mot Försäkringskassans
tankar om att dra sig ur samarbetet. Det har lett till att riksdagens Socialförsäkringsutskott
nu tagit ett gemensamt initiativ för att stoppa nedläggningen.
Entreprenörskap är en mycket stark drivkraft till kvalitetsförhöjning och effektiviseringar.
Den kraften måste betydligt bättre tas tillvara inom verksamheter som finansieras med
skatter.
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Partistämman beslutade:
 Att motion 3:24 anses besvarad, med hänvisning till Välfärdsprogrammet.
 Att motion 3:25 anses besvarad.
 Att motion 3:26 anses besvarad.
 Att motion 3:27 anses besvarad.

SYSTEMBOLAGETS
SYSTEM BOLAGETS DETALJHANDELS
DETALJHANDE LSMONOPOL
LS MONOPOL - MOTION 3:12
1.

Att Centerpartiet verkar för att finna en överenskommelse i Alliansen om att privata
företag ska kunna sälja alkoholdrycker i Sverige

2.

Att Centerpartiet verkar för att finna en överenskommelse i Alliansen att
Systembolagets roll omdefinieras till att behandla tillstånd för alkoholförsäljning, tillsyn,
rådgivning och utbildning för företag som vill sälja alkoholdrycker

Motionsyttrande: Centerpartiet vill främja måttfulla dryckesvanor och arbeta för nykterhet
bland minderåriga, gravida och trafikanter. Alkoholkonsumtionen bör minska. Det skulle
förbättra folkhälsan och leda till färre sociala problem som våldsbrott och övergrepp.
Attityden till alkohol måste påverkas med olika styrmedel som information, mobilisering av
det civila samhället och lagstiftning. Nyligen har lagen skärpts för sjöfylleri.
I december 2010 presenterade en statlig utredning ett förslag om gårdsförsäljning av
alkoholdrycker. Enligt utredningens förslag ska den som yrkesmässigt tillverkar
alkoholdrycker, efter tillstånd, kunna sälja alkohol i begränsade kvantiteter. Försäljningen
ska ske i samband med studiebesök på tillverkningsstället, föreläsning eller annan liknande
upplevelsetjänst. Detta innebär att privata företag som uppfyller de fastställda kriterierna
kan sälja alkoholdrycker. Centerpartiet verkar för införande av gårdsförsäljning och är
positiv till principerna i detta förslag, som enligt utredaren är förenligt med
detaljhandelsmonopolet och inte bedöms leda till några negativa konsekvenser för
folkhälsan.
Det förebyggande arbetet mot alkoholmissbruk är centralt och om bruket övergår till
missbruk måste vård och behandling finnas tillgängligt. Missbruk av alkohol för med sig
social utslagning, brottslighet och försämrad hälsa. Centerpartiet förespråkar därför en
restriktiv alkoholpolitik. I den restriktiva alkoholpolitiken är tillgänglighetsbegränsningar
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ett verkningsfullt instrument. Därför värnar Centerpartiet Systembolagets
detaljhandelsmonopol.
Partistämman beslutade:
 Att motion 3:12:1 anses besvarad.
 Att avslå motion 3.12:2.
 Att verka för införande av gårdsförsäljning med utgångspunkt i det utredningsförslag som
presenterats.

BARN
KOST OCH MOTION FÖR BARN OCH UNGA – MOTION 3:7, 3:19 OCH 3:35
3:3 5
1. Att det inrättas hälsohem för barn och föräldrar med en god uppföljning på
hemorten (3:19)
1. Att Centerpartiet aktivt verkar för att ta lagstiftande beslut i regering och riksdag
om minst 3 timmars idrottsundervisning/vecka genom alla stadier (3:35)
2. Att tillsätta en nationell utredning som aktivt skall verka för att ta fram
evidensbaserad forskning och förslag för att utmynna i en nationell handlingsplan i
syfte att öka den fysiska aktiviteten bland våra barn och ungdomar i skolan och på
fritiden (3:35)
1. Att Centerpartiet verkar för att barn som tar centralstimulerande mediciner får rätt
till specialkost (3:7)
Motionsyttrande: Motionärerna lyfter ett högaktuellt och mycket viktigt samhällsproblem
med en ökning av de ungas fysiska och psykiska ohälsa. Särskilt alarmerande är
utbredningen av övervikt och fetma hos barn och unga. Det finns många evidensbaserade
metoder att hjälpa barn och familjer med övervikt. Det finns metoder som visat sig fungera
bättre än hälsohem. Fysisk aktivitet är en av de viktigaste åtgärderna för att motverka
ohälsa. Gränsen mellan det egna ansvaret för sin egen hälsa och samhällets stöd för att
förebygga övervikt och ohälsa behöver bli tydligare. Vi får inte hamna i ett samhälle där
ohälsan blir ett socioekonomiskt problem - en utveckling vi kan se på flera håll i västvärlden.
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Skolorna är själva fria att inom ramen för de styrdokument som finns utöka eller styra in
utbildningen på det sätt som passar just den skolan i den lokala skolplanen. Listan på ämnen
som olika intressegrupper vill få in i grund- och gymnasieskolan är lång; mer idrott, mer
privatekonomi, mer miljö etc. Det är orimligt att få in alla önskemål om ämnen i skolan utan
att ta bort något annat ämne. Vi bedömer därför inte att det finns behov av tillföra nya
obligatoriska ämnen eller ändra timplanerna för de ämnen som idag redan ingår i skolan.
Det behövs ett samarbete på nationell nivå mellan flera olika aktörer och forskarvärlden.
Olika delar av samhället måste också i högre grad samarbeta kring ungas hälsa, t.ex. skolan,
hälso- och sjukvården och idrottsrörelsen.
Centerpartiet är den goda matens parti och kostens betydelse för barns hälsa är viktig. Alla
barn ska få förutsättningar till en god hälsa och en bra barndom. Barn är olika och behöver
olika mat för att vara friska och må bra. Redan idag har barn rätt till specialkost av
medicinska, etiska och religiösa skäl. Eftersom aptitlöshet är en vanlig biverkning till
centralstimulerande läkemedel bör detta kunna anföras som skäl för specialkost.
Partistämman beslutade:
 Att avslå motion 3:19.
 Att avslå motion 3:35:1 men stämman instämmer i motionärens intentioner och uppmanar
att Centerpartiet lokalt verkar för mer fysisk aktivitet i undervisningen.
 Att bifalla motion 3:35:2.
 Att anse motion 3:7 besvarad.

BARNSKYDDSLAG OCH RÄTTSSÄKERHET
RÄTTSSÄKERHET FÖR BARN - MOTION 3:20,
3:20 , 3:21,
3:23, 3:30 OCH 3:34
1. Att en översyn görs där man ser över möjligheterna att ge lagstöd för ett mobilt
Föräldrateam med jour och akutverksamhet när det gäller ärenden där det finns risk
för hot och våld. (3:20)
1. Att Centerpartiet tar initiativ till att se över Lagen om vård av unga (LVU) (3:21)
2. Att beslut om samhällets omhändertagande av barn prövas gentemot FN:s
barnkonvention och Konventionen om Mänskliga rättigheter (3:21)
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1. Att man ger kommunerna möjlighet att använda sig av obligatoriska insatser tidigt i
en utredning enligt SoL. Det ska finnas ett utrymme i lagen som ger denna
möjlighet. (3:23)
1. Att Centerpartiet utvecklar ett barnrättspolitiskt program som omfattar alla
politikområden. (3:30)
2. Att barn och unga tillfrågas och involveras i processen att ta fram ett
barnrättspolitiskt program (3:30)
1. Att Centerpartiet tar fram ett barn- och ungdomspolitiskt program, som i god tid
före valet 2014 kan antas av stämman. Ett program som ger vår syn på framtiden för
familjen, för barnen och för ungdomarna. (3:34)
Motionsyttrande: Centerpartiet arbetar aktivt för att värna barns rättigheter och driver på
alla nivåer ett ökat inslag av barnrättsperspektivet. Vi driver frågan om en barnskyddslag,
stärkt rättssäkerhet för barn och att samtidigt höja kompetensen hos dem som arbetar med
utsatta barn.
Barnskyddsutredningen som presenterades 2009 gav förslag på förändringar av både LVU
och SoL. Nya bestämmelser som rör barn i socialtjänstlagen (SoL) och samtliga
bestämmelser i lagen om vård av unga (LVU) förs samman i en särskild lag. Den nya lagen
föreslås heta lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU). Barnperspektivet blir tydligare
och den sociala barn- och ungdomsvården lyfts fram som det betydelsefulla och komplexa
område det är.
Genom den nya lagen föreslås drygt 40 förändringar eller kompletteringar av nuvarande
bestämmelser. Här kan nämnas ett antal av dessa ändringsförslag.
Socialtjänsten ska vara skyldig att ha rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera risker
och missförhållanden.
Barn ska få utökade möjligheter att kunna tala med och få hjälp av socialtjänsten, oberoende
av vårdnadshavarens samtycke. Socialtjänsten ska också, när hänsyn till barnets säkerhet så
kräver eller om det är barnets önskan, kunna avvakta en kortare tid med att underrätta
föräldrarna om att man inlett en utredning.
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Kommuner ska vara skyldiga att ha tillgång till öppna insatser för barn och familjer med
olika behov av och rätt till stöd och skydd. Kommuner ska därutöver kunna erbjuda insatser
(service) t.ex. i form av familjestödsprogram, på ett enkelt och obyråkratiskt sätt, utan
föregående utredning och behovsprövning.
Ett av förslagen handlar om att socialtjänsten ska kunna följa upp ett barns situation även
när föräldrarna motsätter sig detta om det finns befogad oro för att barnet far illa samtidigt
som laglig grund för tvångsåtgärder saknas. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet. Ibland
kan dock obligatoriska insatser behövas för att en ung person ska kunna få nödvändig hjälp.
Tvång ska bara användas i undantagsfall.
Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen och se till att barnets bästa tillgodoses i
alla situationer och redan idag är Centerpartiet drivande i barnrättsfrågor.
Partistämman beslutade:
 Att motion 3:20 avslås.
 Att motion 3:21 anses besvarad.
 Att motion 3:23 anses besvarad.
 Att motion 3:30 anses besvarad.
 Att bifalla motion 3:34 med tillägget att barn och unga tillfrågas och involveras i processen
med att ta fram programmet.

BARNFATTIGDOM OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD
FÖ RSÖRJNINGSSTÖD - MOTION 3:28 OCH 3:33
1. Att se över riksnormen för försörjningsstöd ur ett barnperspektiv (3:28)
1. Att hemmaboende barns feriearbeten inte ska kunna ligga till grund för att familjens
försörjningsstöd minskar (3:33)
Motionsyttrande: Barnfattigdom är inte acceptabelt och måste motverkas. De fattiga barnen i
Sverige utgörs till 65% av invandrare eller barn till invandrare. I den gruppen lever 39% i
vad som betecknas som fattigdom. Barnfattigdom i Sverige är alltså till stor del en fråga om
en misslyckad integration. Medan nyinflyttade i andra länder snabbt kommer i arbete
hamnar de i Sverige i socialbidrag och i en fattigdomsfälla där mycket höga marginaleffekter
gör det svårt att ta sig ur den.
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Bland barn som inte har utländsk bakgrund lever endast 5% i fattigdom. Motsvarande siffra
1997 var över 16%. De viktigaste åtgärderna för att minska barnfattigdomen är därför en
bättre integration och att fler människor kommer ur bidragsberoende och till att kunna
försörja sig genom eget arbete.
Det krävs därutöver även ändringar i bidragssystemen. Ett höjt flerbarnstillägg och höjning
av barndelen i bostadsbidraget är viktiga steg. Dessutom måste reglerna för
försörjningsstödet (socialbidrag) ses över. För det första måste marginaleffekten minska
genom att den som går från ett långvarigt socialbidragsberoende till att börja arbeta får
behålla stora delar av bidraget. Dels bör som motionären(3:28) föreslår riksnormen ses över
så att barnfamiljers behov bättre tillgodoses.
Vid prövning av försörjningsstöd prövas familjens samlade inkomst. Detta inkluderar även
inkomst från hemmavarande barn. Ett barns feriearbete kan således påverka
försörjningsstödet negativt. Att barn uppmuntras att redan under sin skoltid få kontakt med
arbetslivet genom sommarjobb är viktigt. Det är ett systemfel att en familj som redan är
ekonomiskt utsatt ska drabbas av barnets sommarjobb. Regeringen föreslog därför att det i
SoL skulle införas en ny paragraf med innebörden att hemmavarande barns och
skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år, inte ska
beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd. Denna ändring infördes 1 januari 2008.
Partistämman beslutade:
 Att bifalla motion 3.28.
 Att motion 3:33 anses besvarad.

VÅRDBIDRAG - MOTION 3:31
1. Att vårdbidraget även gäller familjehemsföräldrar
Motionsyttrande: Föräldrar med barn med behov av särskilt stöd har rätt till vårdbidrag,
inkl merkostnader som kan uppstå pga barnets extra vårdbehov. Om ett barn placeras i ett
familjehem ges en ersättning till familjehemmet - inte föräldrarna - via placeringsansvarig
kommun. Det kan finnas anledning att se över detta, därför bör frågan hänskjutas till
Centerpartiets riksdagsgrupp.
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Partistämman beslutade:
 Att bifalla motion 3:31 att frågan om vårdbidrag för familjehemsplacerade barn ska
aktualiseras i Centerpartiets riksdagsgrupp och tas upp i Socialförsäkringsutskottet.

TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING
FÖRÄLDRAP ENNING - MOTION 3:32
1. Att Centerpartiet verkar för att införa tillfällig föräldrapenning för barn mellan 16-18 år
som ligger på sjukhus
Motionsyttrande: Ursprungsförslag: Idag gäller att tillfällig föräldrapenning (TFP) kan ges
tom barnet fyller 16 år. Undantag gäller upp till 18 års ålder endast om barnet är döende.
Eftersom barn i dag blir myndiga vid 18 års ålder borde även TFP:n gälla tom barnet har
blivit 18 år. Det finns inga skäl till att vårdnadshavarna inte ska kunna få det stöd som
behövs ekonomiskt så länge barnet är omyndigt.
Partistämman beslutade:
 Att bifalla motion 3:32.

VÅRD OCH OMSORG
BOTBOT- AVDRAG - MOTION 3:1
1. Att det införs ett BOT avdrag.
Motionsyttrande: Centerpartiet har varit pådrivande för att förbättra rehabiliteringen.
Framför allt människor med långvarig värk eller psykisk ohälsa kan få hjälp om de får rätt
behandling. Därför har vi medverkat till att en rehabiliteringsgaranti har införts vilken ska
ge dessa stora patientgrupper hjälp. Där det finns behandlingar baserade på vetenskap eller
beprövad erfarenhet ska den drabbade ha rätt att få behandling av sjukvården.
Många människor känner att de får hjälp av att besöka ett spa, ett hälsocentrum eller få hjälp
av en terapeut eller av att få massage. Det är bra att människor söker sig till metoder som de
mår bra av. RUT- och ROT-avdrag infördes av flera skäl. Ett skäl var att minska motiven
för svartarbete. Ett annat var att nya arbeten skulle skapas genom att människor istället för
att själva utföra arbeten i hemmet, ska köpa tjänsten av företag. Spaföretag, hälsocenter eller
terapeuter uppfyller inget av dessa kriterier. De höga skatterna på olika tjänster gör att
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arbetstillfällen inte kommer till stånd. Centerpartiet har föreslagit sänkning av
tjänstemomsen och generella sänkningar av arbetsgivaravgiften. Att likt ROT och RUT
införa skattereduktioner på ytterligare områden är inte prioriterat.
Centerpartiet tycker att intentionerna i motionen är utmärkta men det finns bättre sätt att
förbättra rehabilitering, kostrådgivning och hälsofrämjande aktiviteter.
Partistämman beslutade:
 Att avslå motion 3:1.

LÄKARE – TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN
EFTERF RÅGAN - MOTION - 3:2 OCH 3:9
1. Att landstingen måste göra arbetet mer attraktivt, erbjuda god arbetsmiljö samt
utvecklingsmöjligheter
2. Att landstingen inrättar ett poolsystem som naturligtvis ska ge kompensation i form av
högre lön på en skälig nivå.
3. Att landstingen ser till att det lönar sig att ställa upp med kort varsel samt att man snabbt
kan få byta arbetspass
4. Att landstingen ser till att poolsystemet inte sträcker sig så långt geografiskt att det blir
dålig kontinuitet och dålig uppföljning för patienterna som då återigen drabbas på ett
olyckligt sätt
5. Att Centerpartiet driver frågan om att väsentligt öka landets egna läkarutbildningen och
att man decentraliserar utbildningen generellt.
Motionsyttrande: Precis som motionären anför är förekomsten av många stafettläkare en
dålig lösning för att klara en långsiktig personalförsörjning. En stafettläkare är bättre än
ingen läkare alls men precis som motionären anför kan detta leda till bristande kontinuitet i
vården. Centerpartiet instämmer i att landsting måste bli en mer attraktiv arbetsgivare men
också att arbetet inom sjukvården kan organiseras mer effektivt för att kunna dra mer nytta
av läkarnas kunskaper. Ökad förekomst av privata vårdgivare kan ge både inspiration i
organisation och arbetssätt. Motionen innehåller flera förslag som väl lämpar sig att driva i
landstingspolitiken.
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Sverige har aldrig tidigare haft så många läkare. Vid en internationell jämförelse har vi
också förhållandevis många läkare per tusen innevånare. Vårdval Sverige har öppnat nya
möjligheter att som entreprenör driva primärvårdsmottagningar. Det har gjort att fler och
fler läkare söker sig till primärvården. Den övriga specialistvården måste också öppnas för
entreprenörskap. Flera undersökningar har visat att anställda hos privata vårdgivare är mer
nöjda med sin arbetsgivare än de som arbetar åt kommunal eller landstingskommunal
förvaltning. Varje landsting och region är självstyrande och måste hitta egna sätt att vara en
god arbetsgivare.
Centerpartiet ser positivt på en utbyggnad av läkarutbildningen. Under föregående
mandatperiod beslutades om en ökning av antalet nya platser på läkarutbildningen. Totalt
sett innebär denna ökning drygt 27 procent. Effekterna av ökningen kommer dock att visa
sig först 2015. Vidare så bör även valideringen av utländsk läkarutbildning kunna förbättras
och göras mycket snabbare. Det skulle ge ökade möjligheter för många människor.
För första gången på 25 år har Sverige startat en läkarutbildning på ett nytt universitet,
Örebro. Vi välkomnar att lärosäten väljer en geografisk spridning för delar av utbildningen.
Partistämman beslutade:
 Att motion 3:2 anses besvarad med tillägget att Centerpartiet verkar för införande av
telemedicin.
 Att motion 3:9 anses besvarad.

K OMPLEMENTÄR VÅRD - MOTION 3:4
1. Att Socialstyrelsen ska arbeta i ett bredare holistiskt perspektiv och därmed, i alla
hälsosammanhang, samarbeta med Statens Folkhälsoinstitut och betrakta Sveriges olika
branschråd inom friskvård som ett legitimt alternativ till vår folkhälsa
2. Att branschrådens kvalitetssäkrade certifieringar likställs med socialstyrelsens
legitimationer
3. Att certifierade terapeuter ska likställas med ordinarie sjukvård, ingå i
högkostnadsskyddet och därmed momsbefrias.
Motionsyttrande: Helhetssynen på patienten är sympatisk och många patienter efterfrågar
andra behandlingar än de som ges inom den s.k. skolmedicinen. Skolmedicinen har mycket
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att lära av komplementärmedicinens helhetssyn på människan. Centerpartiet vill uppmuntra
till ökad förståelse mellan de olika aktörerna, för patientens skull.
Det är viktigt att de behandlingar som ges, inom hälso- och sjukvården, till en patient
uppfyller lagens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet. Samhällets resurser ska bara
användas till metoder som bevisligen ger effekt. Även skolmedicinen måste bli bättre på att
utrangera gamla metoder när nya och bättre forskats fram.
Legitimationen är ett uttryck för att en yrkesutövare står under samhällets tillsyn och har
godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. Den främsta
betydelsen ligger i samhällets möjlighet att på ett märkbart och tydligt sätt – genom
indragning av legitimationen – reagera när en legitimerad yrkesutövare allvarligt missköter
sig.
Behörighetsutredningen som lämnade sitt betänkande i oktober 2010 kom fram till att
nuvarande 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården är tillräckligt och inga
ytterligare grupper ska regleras. Däremot bör samhället fortsätta leta efter metoder som
förbättrar kvaliteten och säkerheten för alla de människor som använder komplementäralternativ medicin. Inte minst måste bemötandefrågor diskuteras, personalen i den vanliga
hälso- och sjukvården har ofta en nedlåtande attityd till KAM-metoder och det märker
förstås patienten.
Det är viktigt med en ökad förståelse om komplementär medicin men Centerpartiet är inte
beredd att bifalla motion 3:4.
Partistämman beslutade:
 Att avslå motion 3:4.

IVPA - MOTION 3:10
1. Att partiet arbetar för att i väntan på ambulans, IVPA, införs i samtliga kommuner
2. Att räddningstjänstens personal får adekvat utbildning för att kunna lugna, ge första
hjälpen, ge syrgas på olycksplatser i väntan på ambulans.
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Motionsyttrande: För den enskilde medborgaren kan I Väntan På Ambulans (IVPA) öka
tryggheten vid en olycka. Personal finns snabbt på plats och kan lugna och ge första hjälpen
och förbättra situationen för den olycksdrabbade eller sjuke.
Ansvaret för att detta finns ligger på lokal nivå och där måste också frågan drivas. Det finns
idag ett tydligt regelverk för vilken insats olika myndighetsorgan har rätt att göra. IVPA
innebär att avtal ska finnas mellan räddningstjänst och ambulanssjukvård. Avtal finns redan
idag i 214 av landets 290 kommuner. Avtalen är frivilliga men det är viktigt att arbeta för att
förutsättningarna för IVPA finns.
Framför allt på landsbygden kan IVPA, syrgas och första hjälpen vara avgörande.
Räddningstjänsten har dessutom en lokalkännedom som ambulansen saknar samt kan ha
möjlighet att stanna kvar på platsen när ambulansen lämnat.
Partistämman beslutade:
 Att motion 3.10 anses besvarad.

MENSTRUATION - MOTION 3:11
1. att Centerpartiet ska arbeta för att momsen på tamponger, bindor, tabletter för att få
ordning på mensen ska tas bort (eller i alla fall minskar). Eller så bör det minska och gå
under högkostnadsskyddet
2. att Centerpartiet verkar för att biologiböckerna även berättar om det med oregelbunden
mens och inte bara hur det ska vara med 3-7 dagar och lite lagom med mens.
3. att Centerpartiet verkar för att det ska forskas mer inom detta område. Så att det finns
riktiga mediciner istället för p-piller
Motionsyttrande: Svåra menstruationsbesvär är bekymmersamt för många kvinnor och vi
kan hysa en önskan om att det fanns en lösning på detta. Dock finns det många andra besvär
som inte subventioneras utan där den enskilde får stå för kostnaden. Det är inte möjligt att
tillgodose alla önskemål om ekonomiska lättnader för alla besvär.
Läroböcker, sexualundervisning i skolan är viktig för att ge information och hjälp.
Ungdomsmottagningarna är andra bra vägar för ungdomar att få ytterligare information
och detta har blivit ännu bättre när ungdomsmottagningen även finns på nätet UMO.se.
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Mer forskning inom kvinnors hälsa och könsspecifika besvär behövs och medicinsk
forskning är prioriterat i regeringens framtida forskningsanslag.
Partistämman beslutade:
 Att avslå motion 3:11:1-2.
 Att motion 3:11:3 anses besvarad.

D ÖDSHJÄLP - MOTION 3:13
1. Att Centerpartiets riksstämma ställer sig bakom att en utredning enligt motionstexten
utförs
Motionsyttrande: Aktiv dödshjälp strider mot den etik som sjukvården bygger på nämligen
att stå i livets tjänst, bota, lindra och trösta. Den strider även mot den etik som samhället
baseras på nämligen att ingen har rätt att ta en annan människas liv.
Aktiv dödshjälp motiveras av situationer där sjukvården ej klarat sitt uppdrag nämligen att i
livets slutskede trösta och lindra smärta, oro och ångest. Slutsatsen av dessa misslyckanden
måste vara att förbättra den palliativa vården, ej att medverka till självmord. Aktiv
dödshjälp står i direkt motsats till samhällets och sjukvårdens mål att minska antalet
självmord.
Det är en vidare en villfarelse att det i Sverige skulle finnas läkemedel som leder till säker
död. Amerikanska avrättningsmetoder med injektion av tre olika läkemedel är den enda
metod som är vetenskapligt baserad.
Redan idag är det lagligt att avstå från att inleda livsuppehållande behandling och att som
patient kräva att livsuppehållande behandling ska avslutas. I ett nyligen uppmärksammat
fall sa Socialstyrelsen att det till och med var tillåtet att på patientens begäran stänga av en
respirator. Det är också lagligt att i den palliativa vården kraftfullt ångestdämpa, smärtstilla
och palliativt söva patienten även om konsekvensen blir att livet blir kortare. Det tillgodoser
det önskemål döende patienter har om att ej behöva lida.
Får sjukvården som uppgift att bistå i att avsluta liv kommer allmänhetens förtroende att
minska. Svårt handikappade och sjuka kommer att hamna i dilemmat att med hänsyn till
lidande anhöriga begära läkarassisterat självmord för att lindra lidandet för de nära och
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kära. Hur ska man vara säker på att det är den svårt sjukes vilja och inte de anhörigas
outtalade önskemål.
Läkare som arbetar med svårt sjuka döende barn och vuxna upplever överhuvudtaget inget
behov av läkarassisterade självmord eller aktiv dödshjälp. Däremot efterfrågas förbättrade
möjligheter till palliativ vård. På många håll i landet finns hospice som erbjuder palliativ –
lindrande – vård till patienter i livets slutskede, och hospiceverksamheten är mycket
uppskattad av både patienter och närstående. God vård i livets slutskede måste vara möjligt
för patienter i hela landet.
Partistämman beslutade:
 Att avslå motion 3:13.

A SSISTANSHUNDAR - MOTION 3:14
1. Att Centerpartiet vidarebefodrar denna motion till Riksdagen för utredning, samt
kontroll och utredning av seriösa utbildarföretag
2. Att Centerpartiet rekommenderar Riksdagen att bevilja medel för utbildning av
assistanshundar
3. Att kostnaden för behövande av assistanshundar reduceras till självkostnad.
Motionsyttrande: Hundar i exempelvis LSS-verksamhet, vården och i äldreomsorgen kan
förbättra människors välmående och hälsa. Studier visar att äldre personer som får besök av
hundar blir gladare och mår bättre. Hundägare har större chans att klara en hjärtinfarkt och
de har lägre blodtryck än icke-hundägare.
Vuxna med ångest och oro blir lugnare och vågar sig ut i livet igen med stöd av en hund. Det
autistiska barnet, eller barnet som misstror vuxna, kan öppna upp för kommunikation med
andra människor med hjälp av en hund.
Under perioden 2009 till och med 2011 driver Hjälpmedelsinstitutet en försöksverksamhet
för utbildning av assistanshundar på uppdrag av regeringen. Under försöksverksamheten
finansieras utbildningen av cirka 50-60 hundar. Effekterna ska sedan utvärderas av
Socialstyrelsen.
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Det enda man som förare själv måste betala under försöksverksamheten är resa, kost och logi
vid inprovning, förarutbildning samt vid examination och påföljande årsprov. Man kan söka
bidrag även för dessa kostnader, via stipendier, fonder och dylikt.
Vi ser fram emot försöket och de resultat som Socialstyrelsen kommer fram till.
Partistämman beslutade:
 Att motion 3:14 anses besvarad.

MOMS PÅ SYNHJÄLPMEDEL - MOTION 3:16
1. att Centerpartiet ska agera för att momssatsen för synhjälpmedel som glasögon och
kontaktlinser ska sänkas från 25 till 6%
Motionsyttrande: Den nuvarande ordningen med reducerade skattesatser och undantag har
genomgått en grundlig kartläggning och analys som visar att det finns goda skäl att sträva
efter ett system med så få undantag och områden med reducerad skattesats som möjligt.
Sjukvård är undantaget från moms och dit hör till exempel en synundersökning hos optiker.
Själva synhjälpmedlet omfattas dock inte av undantaget utan där är det normalmoms som
gäller.
Undantagen från normalmoms är begränsade och vi ser ingen möjlighet att sänka momsen
för glasögon och synhjälpmedel.
Partistämman beslutade:
 Att avslå motion 3:16.

OMSORG, HÄLSOVÅRD OCH
OC H SJUKVÅRD - MOTION 3:22
1. Att vårdcentraler eller dess nuvarande kompetensområde tas över av kommun och
samordnas med kommunens vård och omsorg
2. Att förebyggande och rehabilitering inom särskilt psykiatri och geriatrik ges ökad lokal
kompetens och omfattning
3. Att försöksverksamhet inleds om hur detta kan organiseras och vilka
kompetensområden kan beröras
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Motionsyttrande: Sjukvården och äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Befolkningen
blir allt äldre vilket är mycket positivt. Problemet är att antalet människor i arbetsför ålder
inte ökar lika snabbt. En åldrande befolkning ställer också högre krav på äldreomsorg.
Därtill utvecklas sjukvården snabbt så att sjukdomar kan behandlas med allt modernare
metoder. Även det en positiv utveckling men det ställer ökade krav på resurser till
sjukvården.
De landsting som valt att låta hemsjukvården övergå till kommunerna uppvisar en högre
kvalitet än de landsting som behållit hemsjukvården. Regeringen har därför inlett ett arbete
för att alla landsting ska föra över hemsjukvården till kommunerna.
Den viktigaste förändringen i äldreomsorgen är införande av att ge makten till de äldre
genom Lagen om Valfrihet. Bortsett från att makten går till de äldre visar utvärderingar att
de kommuner som inför LOV i äldreomsorgen får en ökad kvalitet samtidigt som
kostnaderna är oförändrade eller minskar.
Även inom primärvården har valfriheten redan gett mycket goda effekter. Människornas
rätt att välja i kombination med etableringsfrihet för vårdentreprenörer gör att Sverige
redan fått mer än två hundra nya primärvårdsenheter. Majoriteten är småföretag.
Ytterligare en halv miljon svenskar har fått mer än en mottagning att välja på inom fem
minuters bilväg.
Psykiatrin har stora brister. Årligen satsas därför en miljard på utveckling, utbildning och
försöksverksamhet. Även vården och omhändertagandet av de mest sjuka äldre har stora
brister. Därför har initiativ tagits till förstärkningar under innevarande mandatperiod.
Många av de mycket kvalificerade behandlingar som idag kan ges förutsätter en
centralisering av sjukvården. När barnhjärtkirurgin i mitten av 90-talet centraliserades till
Lund och Göteborg halverades dödligheten hos barn födda med missbildade hjärtan. Idag
finns en nämnd för Rikssjukvård vilken har att besluta om vilka högspecialiserade
behandlingar som ska centraliseras.
Ändrat huvudmannaskap riskerar bara att leda till nya gränsdragningsproblem mellan
kommun och landsting. Däremot skulle en ändrad lagstiftning kunna innebära att
kommuner får rätt att ha egna läkare, men detta bör ske i nära samverkan med
landsting/region.
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Partistämman beslutade:
 Att avslå 3:22:1.
 Att 3.22:2-3 anses besvarad.

ÄLDREFRÅGOR - MOTION 3:29 OCH 3:15
1. Att stämman ska besluta att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att författa en skrivelse
snabbt till partiledningen i motionens anda (3:29)
1. Att åldersgränsen för bidrag till trygghetsboende ändras till 60 år och äldre (3:15)
Motionsyttrande: För Centerpartiet är äldrefrågorna mycket viktiga och prioriterade i
arbetet i riksdag och regering. Centerpartiet har alltid värnat de sämst ställda pensionärerna.
Under föregående mandatperiod sänktes skatterna för pensionärerna tre gånger. Den
senaste skattesänkningen gäller från 2011. Tillsammans innebär detta en sammanlagd
skattesänkning på ca 4500-5800 kronor per år för en ensamstående pensionär med full
garantipension.
Centerpartiet anser det viktigt att äldre får bestämma över sina liv och det gäller inte minst
boendet. En verklig valfrihet bygger på olika stöd att kunna bo kvar hemma, tillgång till
trygghetsboenden i olika former och särskilda boenden. En drastisk nedskärning av
äldreboenden har Centerpartiet och Alliansregeringen stoppat och senare år har viss ökning
av platser i äldreboenden skett. Detta har åstadkommits på flera sätt bl a. genom införandet
av ett investeringsstöd.
Syftet med trygghetsboende är att skapa möjligheter för en ny boendeform där den enskildes
behov av trygghet är det centrala. Det kan handla om oro för att bo ensam, att snabbt kunna
få hjälp eller oro för att klara av mathållningen. Budgeten för trygghetsboende är begränsad
och därför prioriteras de som antas ha störst behov, dvs de som är äldre än 70 år. Vi ser
därför ingen anledning att ändra dagens regelverk.
Stämman i Örebro beslöt att lagen om valfrihet, LOV ska användas i äldreomsorgen i hela
landet så att äldres inflytande över sin egen situation kan öka. De äldres rätt att besluta om
sin egen vardag är viktigare än kommunpolitikers rätt att styra över de äldre. Många
kommuner har redan infört LOV, men införandet av valfrihetssystem (LOV) inom
äldreomsorgen bör drivas på så att valfriheten kommer alla äldre till del. Regeringen har
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även tillfört omfattande stimulanspengar, till kommuner och landsting, för utveckling av
äldreomsorgen. Pengarna används bl. a. till att utveckla former för läkemedelsgenomgångar,
äldres mat och demensvård.
Sverige lägger mest pengar inom OECD på äldrevård i förhållande till storleken på
ekonomin. Det är också det land inom OECD som har flest anställda inom äldrevården, sett
till andelen invånare över 80 år. I den nya OECD-rapporten Help Wanted? framgår att 3,6
procent av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) gick till äldrevård 2008.
När vi frågar de äldre själva om vården och omsorgen, alltså alla äldre, inte bara de
multisjuka, så säger de att äldreomsorgen blivit bättre 2010 jämfört med 2008. Det gäller alla
parametrar, trygghet i hemmet, bemötande och maten. Det här baseras på de 140 000
enkäter som Socialstyrelsen har skickat ut vid två tillfällen på regeringens uppdrag.
En särskilt utsatt grupp är de äldre som har många sjukdomar samtidigt och som ”bollas”
mellan akutmottagningen och äldreboendet. Omhändertagandet av dessa sköra personer
måste förbättras och därför har regeringen tillsatt en särskild äldresamordnare, som ska leda
arbetet med en sammanhållen vård. Och vi har avsatt upp till 3,75 miljarder för detta under
de närmaste fyra åren. Regeringen har även genomfört en tillsynsreform för att skärpa
tillsynen över äldreomsorgen.
Centerpartiet instämmer i att äldrefrågorna är viktiga att synliggöra.
Partistämman beslutade:
 Att motion 3:29 anses besvarad.
 Att motion 3:15 anses besvarad.

APOTEK OCH MEDICIN
H ÖGKOSTNADSSKYDDET - MOTION 3:3
1. Att alla mediciner som skrivs ut av läkare med särskilda skäl som vid allergi eller
känslighet ska ingå i högkostnadsskyddet.
Motionsyttrande: Generikareformen, som innebär att apoteket kan byta ut läkemedel mot
ett billigare likvärdigt, har i kombination med patentutgångar inneburit stora besparingar.
För att vara säker på att undvika de läkemedel som kan ge allergiska besvär måste läkaren
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måste vara extra noggrann vid förskrivning av särskilda skäl och kryssa i rätt rutor på
”receptblocket.”
Om en patient av medicinska skäl måste använda läkemedel som tillverkas av ett särskilt
företag kan läkaren signera att läkemedlet inte får bytas ut. Då betalar patienten enligt
rabattrappan i högkostnadsskyddet
Eftersom det redan finns möjlighet att få medicin inom högkostnadsskyddet vid särskilda
skäl anses motionen besvarad.
Partistämman beslutade:
 Att motion 3:3 anses besvarad.

APOTEKSOMREGLERINGEN
APOTEK SOMREGLERINGEN - MOTION 3:5 OCH 3:8
1. Att någon myndighet skall åläggas ett helhetsansvar för apoteken (3:5)
1. Att man gör en uppföljning av hur avmonopoliseringen har gått till, vad man i
framtiden kan rätta till så att marknaden fungerar normalt och vad man kan lära av
framtida utförsäljning så inte man behöver upprepa den skandal som utförsäljning av
apoteken varit. (3:8)
Motionsyttrande: Apoteksomregleringen har blivit en stor framgång. Orter som tidigare var
utan apotek har nu det och närmare 200 nya apotek har öppnats. Tillgängligheten och
servicen av såväl receptbelagda som receptfria läkemedel har klart förbättrats. Centerpartiet
delar inte motionärens (3:8) bedömning att avmonopoliseringen varit en skandal.
Det är av stor vikt att omregleringen följs upp och utvärderas ur olika aspekter. Regeringen
har fattat beslut om en rad utrednings- och tillsynsuppdrag för olika myndigheter. Det gäller
inte minst Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera apoteksomregleringen utifrån
reformens mål. Även inom bl.a. Tillväxtanalys och Konsumentverket pågår viktiga
uppföljningsuppdrag. Vidare pågår vid Handelshögskolan i Göteborg ett forskningsprojekt,
Apotek i förändring. De flesta av de pågående uppdragen och projekten kommer att avslutas
under de kommande två till tre åren.
En ny kommitté med uppdrag inom läkemedelsområdet tillsattes under våren. Uppdraget
består i att utveckla modellen för prissättning av läkemedel. Dessutom ska vissa frågor som
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särläkemedel, extemporeläkemedel, läkemedelsförsäkringen m.m. ses över. Därutöver ska
ett antal apoteksfrågor ses över som exempelvis tillhandahållandeskyldigheten. Förekomsten
av djurapotek och tillgängligheten till djurläkemedel är ett återkommande problem där vi
välkomnar nya marknadslösningar. Det kan tilläggas att Statskontoret bl.a. kommer att
analysera efterlevnaden av regelverket baserat på Läkemedelsverkets, Socialstyrelsens och
Datainspektionens tillsyn inom ramen för sitt regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera
omregleringen av apoteksmarknaden.
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har idag tillsynsansvar över apoteksmarknaden. Detta
kan dock komma att ändras. Ansvarsfördelningen mellan myndigheterna inom hälso- och
sjukvårdsområdet är nämligen idag föremål för översyn av den utredning som har i uppdrag
att se över myndighetsstrukturen i hela sjukvårdssektorn.
I januari 2010 införde Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Föreningen för Generiska
Läkemedel (FGL) en ”God tillgänglighetssed”. Detta är en sed som föreningarnas
medlemmar förbundit sig att följa i syfte att säkerställa att det svenska utbytessystemet, och
därigenom en nationell prismodell, fungerar på den omreglerade apoteksmarknaden. Några
barnsjukdomar vad gäller lagerhållningen har funnits och branschen har fått detta påtalat
vid bl a en hearing med Socialutskottet i Riksdagen. Utvecklingen av
tillhandahållandeskyldigheten följs noggrant av tillsynsmyndigheterna och regeringen.
För Centerpartiet är utgångspunkten att regler och tillsyn ska garantera god och säker
tillgång till läkemedel i hela landet.
Partistämman beslutade:
 Att motion 3.5 anses besvarad.
 Att avslå motion 3:8.

BEHANDLING AV NARKOTIKAMISSBRUK
NARKOT IKAMISSBRUK - MOTION 3 :6 OCH 3:17
1. Att det bör utredas att göra sprutor och kanyler receptfria och att det bör utredas att vara
mera liberal med tilldelning av metadon, Ibogaine bör prövas för avvänjning. (3:6)
1. Att Centerpartiet ska arbeta för att regeringen tillsätter en kommission till att undersöka
om och hur ett erbjudande om behandling av missbrukare med läkarordinerat heroin
kan etableras i Sverige (3:17)
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1. Att arbeta för att regeringen tillåter kommuner, landsting eller region att de kan starta
försök med behandling av missbrukare med läkarordinerat heroin. (3.17)
Motionsyttrande: Centerpartiets utgångspunkt är alla människors lika rätt och värde. På
samma sätt som det barn som drabbats av cancer har rätt till bästa möjliga behandling
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet har också den som fastnat i ett intravenöst
narkotikamissbruk rätt till bästa möjliga behandling baserad på vetenskap och beprövad
erfarenhet. Vi ser därför att möjligheten till Metadonbehandling ska öka men att det ska ske
under kontrollerade former.
Det vetenskapliga underlaget för att använda Metadon och liknande läkemedel vid
behandling av den som fastnat i ett intravenöst opiatmissbruk är stort. Trots det erbjuds
behandlingen till färre än vad man gör i andra jämförbara länder. Det kan vara en av
orsakerna till att dödligheten bland intravenösa missbrukare är betydligt högre i Sverige än i
andra länder.
Det finns starka vetenskapliga bevis för att sprututbytesprogram är en mycket bra metod för
att få kontakt med missbrukare, därigenom kunna behandla sjukdomar och motivera till
andra behandlande insatser. Sprututbytesprogram innebär en organiserad mottagning där
man kan erbjuda allt det övriga. Receptfria sprutor på apotek skulle minska kontakten och
möjligheten till behandling som en organiserad sprutbytesmottagning kan erbjuda. Vi vill
därför inte rekommendera receptfria sprutor.
Behandling med läkarordinerat intranvenöst heroin förekommer i projektform i vissa
länder. Vi följer denna utveckling och de vetenskapliga resultaten för de här
behandlingarna. I dagsläget är det vetenskapliga underlaget svagt varför behandlingsformen
ej är aktuell i Sverige.
Partistämman beslutade:
 . Att motion 3:6 anses besvarad.
 . Att avslå motion 3:17.
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LÄKEMEDEL OCH MILJÖ - MOTION 3:18
1. att Centerpartiet ska verka för att läkemedelsförskrivningen ska vara mer restriktiv och
man ger sjukvården i uppdrag att verka för att det läkemedel med lägst toxiditet
förskrivs.
2. Att Centerpartiet ska verka för att frågan om läkemedelsrester i vatten lyfts fram och
prioriteras i det framtida miljöarbetet
3. Att Centerpartiet ska verka för en miljömärkning av läkemedel. Där ska hänsyn tas till
både produktionens och konsumtionens påverkan. Den skall användas när
läkemedelskommitteérna gör sina rekommendationslistor
4. Att Centerpartiet skall verka för att människor blir upplysta om hur läkemedel påverkar
miljön. Och att en intensiv kampanj mot att kasta läkemedel i soporna genomförs
5. Att Centerpartiet skall verka för att provförpackningar av läkemedel ska kunna
förskrivas
6. Att Centerpartiet skall verka för att när en patient som varit inneliggande ett visst antal
dagar ska få de dagarnas medicin borttagen då patienten hämtar ut resterande kur på
apoteket.
Motionsyttrande: Läkemedel är en viktig del av vård och behandling av sjukdomar.
Läkemedlens påverkan på miljön är ett relativt outforskat problem som kan antas växa allt
eftersom läkemedelskonsumtionen ökar. En strategi för hållbar användning av läkemedel är
önskvärd och det finns idag inget lagstöd för att styra användningen med miljöargument.
Miljöriskerna förknippade med läkemedel bör finnas med i en tidig fas av utvecklingen av
nya läkemedel. Centerpartiet vill att även en miljöriskbedömning vägs in i den risk/nyttavärdering som görs vid godkännande av ett läkemedel. Detta kan inte göras med dagens
EU-lagstiftning.
Det finns idag en miljöklassificering av läkemedel som utgår från vissa av
läkemedelssubstansernas egenskaper och landstingens läkemedelskommittéer arbetar med
att sprida kunskapen om denna märkning.
Frågan om toxidiet och läkemedelsrester i vattnet är en global och viktig fråga som bör
drivas på såväl nationell nivå som inom EU.
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Det är idag läkaren som förskriver läkemedlen och de kan bidra med minskad
läkemedelsförskrivning och ökad tillämpning av provförpackningar.
Partistämman beslutade:
 Att avslå motion 3:18:1.
 Att motion 3:18:2-6 anses besvarad.
 Att Centerpartiet verkar för att en strategi för hållbar användning av läkemedel utvecklas.

INKORPORERING AV BARNKONVENTIONEN
BAR NKONVENTIONEN I SVENSK
SVEN SK LAG - MOTION 3:36
1. Att Centerpartiet verkar för att FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen, inkorporeras i svensk lagstiftning och därmed blir svensk lag.
Motionsyttrande: Genom att Sverige har ratificerat barnkonventionen och dess två
tilläggsprotokoll är staten folkrättsligt förpliktigad att se till att åtagandena enligt
barnkonventionen och dess protokoll fullföljs nationellt. Konventionen och protokollen har
införlivats i svensk lagstiftning genom transformering (alltså inte inkorporering), dvs. genom
att anpassa svenska bestämmelser på olika sakområden till kraven enligt barnkonventionen.
Transformering som metod kräver successiv och kontinuerlig anpassning av nationell
lagstiftning och rättsillämpning allteftersom konventionen behöver tolkas i ljuset av ändrade
samhällsförhållanden. Det ger också lagstiftare möjlighet att korrigera lagstiftningen om
domstolarnas tolkning inte överensstämmer med lagstiftarens önskan. Om exempelvis
Utlänningslagen av migrationsöverdomstolen tolkas så att ett svårt handikappat barn kan
utvisas till ett land där adekvat vård inte finns kan lagstiftaren göra en ändring i lagen.
Om konventionstexten inkorporeras i svensk lagstiftning riskerar den möjligheten att
försvinna. Om migrationsöverdomstolen då gör samma tolkning men baserar den på
konventionstexten kan alltså inte lagstiftaren ändra lagen eftersom den är en internationell
konvention.
Samtidigt kan det finnas anledning att tydligt peka ut att Barnkonventionen gäller i Sverige.
Det behövs en utredning om hur barns rättigheter enligt barnkonventionen kan föras in i
svensk rätt. Centerpartiet ska verka för att regeringen tillsätter en sådan utredning.
Centerpartiets utgångspunkt är att de fyra huvudprinciperna i FN:s barnkonvention om
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barnets rättigheter, barnkonventionen, så som de uttrycks i artiklarna 2, 3, 6 och 12 förs in i
lagstiftningen.
Förändringar av svensk lag som berör barn ska ske med syfte att förbättra barns ställning.
Partistämman beslutade:
 Att alla förändringar av svensk lag ska ske med syfte att förbättra barns ställning.
 Att de fyra huvudprinciperna i FN:s barnkonvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen, så som de uttrycks i artiklarna 2, 3, 6 och 12 förs in i rättighetskatalogen
i regeringsformens kapitel 2.
 Att Centerpartiet ska verka för arr det tillsätts en utredning för att ta fram förslag på hur
barns rättigheter enligt barnkonventionen kan föras in i svensk rätt på ett sätt som stärker
barns rättigheter.
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