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BESLUTSPROTOKOLL
Protokoll fört vid extra partistämma, InfraCity, Upplands Väsby, den 22 – 24 mars 2013.

§1
Invigningsprogram
Johan Magnusson, C-kommunalråd Upplands Väsby, hälsade välkommen till Upplands
Väsby
Per Lodenius, distriktsordförande Stockholms län, hälsade välkommen till Stockholms län.
Partiordförande Annie Lööf höll ett anförande.
§2
Stämmans öppnande
Partiordförande Annie Lööf hälsade inbjudna gäster, stämmoombud, media samt övriga
intresserade välkomna och förklarade extra partistämma med Centerpartiet öppnad.
§3
Val av stämmopresidium
Valberedningens ordförande Catarina Deremar, Uppsala, föredrog valberedningens förslag till
stämmopresidium.
BESLUT
Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Per Lodenius, Stockholms län.
Till vice ordföranden valdes Kristin Oretorp, Halland, Claes Västerteg, Sjuhärad, Jan
Andersson, Halland, samt Eva Hellstrand, Jämtland.
Till föredragande sekreterare valdes Thomas Lind, samt Ida Karlsson.
Till protokollsekreterare valdes Marianne Magnusson, och Anne Lennartsson.
§4
Val av justerare
Valberedningens ordförande Catarina Deremar, Uppsala, föredrog valberedningens förslag till
justerare.
BESLUT
Stämman beslutade att till justerare välja Inger Fredriksson, Södermanland och Nihad Hodzic,
Uppsala.
§5
Val av rösträknare
Valberedningens ordförande Catarina Deremar, Uppsala, föredrog valberedningens förslag till
rösträknare.
BESLUT
Stämman beslutade att till rösträknare välja
Kristina Bäckström, Norrbotten och Anders Pettersson, Skåne.
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§6
Val av redaktionskommitté
Valberedningens ordförande Catarina Deremar, Uppsala, föredrog valberedningens förslag till
redaktionskommitté.
BESLUT
Stämman beslutade att till redaktionskommitté välja
Annie Lööf, partiordförande
Anders W Jonsson, 1:e vice partiordförande
Anna-Karin Hatt, 2:a vice partiordförande
Michael Arthursson, partisekreterare
Ann Petersson, Kalmar
Maria Nilsson, Skåne
Mattias Larsson, Västerbotten
Martin Ådahl, sekreterare
§7
Val av kommittéordförande
Valberedningens ordförande Catarina Deremar, Uppsala, föredrog valberedningens förslag till
kommittéordföranden.
BESLUT
Stämman beslutade att till kommittéordföranden välja:
1 a: Gunilla Druve Jansson, Skaraborg
1 b: Mattias Larsson, Västerbotten
2 a: Daniel Bäckström, Värmland
2 b: Ann Petersson, Kalmar
3 a: Lars Thomsson, Gotland
3 b: Carola Gunnarsson, Västmanland
4 a: Harald Lagerstedt, Halland
4 b: Stefan Bergström, Stockholms län
5 a: Karin Örjes, Dalarna
5 b: Tomas Mörtsell, Västerbotten
6 a: Johan Örjes, Uppsala
6 b: Ann-Mari Nilsson, Jönköping
7 a: Catrin Mattsson, Centerkvinnorna
7 b: Christer Jonsson, Kalmar
8 a: Lena Reiyer, Dalarna
8 b: Henrik Oretorp, Halland
9 a: Maria Nilsson, Skåne
9 b: Sven Tornberg, Norrbotten
§8
Godkännande av kallelsen
Föredragande sekreteraren Thomas Lind redogjorde för hur kallelsen till partistämman
skickats ut.
BESLUT
Stämman beslutade att godkänna kallelsen till 2013 års extra partistämma.
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§9
Upprop av ombud och fastställande av röstlängd (Bil. 3)
Föredragande sekreteraren Thomas Lind redogjorde för ombudsanmälan, samt att det är 504
registrerade ombud som är avprickade.
BESLUT
Stämman beslutade att den avprickade röstlängden skall gälla.
§ 10
Val av kommittédeltagare
Valberedningens ordförande Catarina Deremar, Uppsala, föredrog valberedningens förslag till
kommittédeltagare.
BESLUT
Stämman beslutade att utse kommittédeltagare enligt valberedningens förslag. (Bil. 2)
§ 11
Fastställande av stämmoordning och föredragningslista
Föredragande sekreterare Thomas Lind redogjorde för partistyrelsens förslag till
stämmoordning och föredragningslista.
BESLUT
Stämman beslutade att fastställa stämmoordning och föredragningslista enligt partistyrelsens
förslag. (Bil. 1)
§ 12
Fastställande av debattregler
Kristin Oretorp redogjorde för partistyrelsens förslag till debattregler.
BESLUT
Stämman beslutade att fastställa partistyrelsens förslag till debattregler. (Bil. 1)
§ 13
Behandling av ”En hållbar framtid – Idéprogram för Centerpartiet”
Partisekreterare Michael Arthursson, redogjorde för processen och arbetet med framtagandet
av nytt idéprogram.
1:e vice partiordförande Anders W Jonsson föredrog partistyrelsens förslag till nytt
idéprogram. (Bil. 4)
Partisekreterare Michael Arthursson redogjorde för kommittéarbetet.
§ 14
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för kommittéarbete.
§ 15
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna.
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§ 16
Rapport från kommittéernas arbete och beslut
Kommittéordföranden rapporterade från kommittéernas arbete samt beslut inför lördagens
plenidebatt.
§ 17
Nomineringsprocessen inför EP-valet 2014
Partisekreterare Michael Arthursson föredrog riktlinjerna för hela EP-valsprocessen.
BESLUT
Stämman beslutade enigt partistyrelsens förslag. (Bil. 1)
§ 18
Val av nomineringskommitté inför EP-val 2014
I debatten deltog:
Johanna Lundgren Gestlöf , CS samt Anders W Jonsson, PS
Yrkanden:
Johanna Lundgren Gestlöf yrkade att syskonförbunden ska få utse var sin representant till
nomineringskommittén.
Anders W Jonsson yrkade bifall till yrkandet.
BESLUT
Stämman beslutade enligt partistyrelsens förslag att valberdningen utgör
nomineringskommitté, samt
Beslutade bifalla Johanna Lundgren Gestlöfs förslag att syskonförbunden utser var sin
representant.
§ 19
Riktlinjer för valkommitté, kandidat och förtroendevald inom Centerpartiet
Partisekreterare Michael Arthursson föredrog riktlinjerna.
§ 20
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för dagen.
§ 21
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna lördagen den 23 mars.
§ 22
Stämman behandlade
Kommitté 1
En hållbar Framtid
Partistyrelsens yttrande (Bil. 4)
Stämmokommitté nr 1 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar
enligt (Bil. 5).
Inledningsanförande av Mari-Louise Wernersson, VU-ledamot
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Kommittéordf Gunilla Druve Jansson, Skaraborg inledde från kommittén
I debatten deltog
Per Åke Carlsson, Jönköping, Christian Ottosson, Stockholms län, Roger Andersson,
Skaraborg, Hans Lindqvist, Stockholms län, Hannes Hervieu, Stockholms stad, Johanna
Lundgren Gestlöf, CS, Michael Andersson, Kronoberg, Gunnar Selberg, Norrbotten, Christina
Davidsson, Kalmar, Petronella Petersson, Blekinge, Anders W Jonsson, PS, Hanna Wagenius,
CUF, Mattias Larsson, Västerbotten, samt Kent Johansson PS.
§ 23
Ordningsfråga - Talartid
Föreslogs ändra talartiden till 1½ minut.
BESLUT
Stämman beslutade att ändra talartiden till 1½ minut talartid.
§ 24
Fortsatt debatt Kommitté 1
I debatten deltog:
Stefan Hanna, Uppsala, Håkan Larsson, Jämtland, Catarina Holm, Skaraborg, Olivia Erixon,
Stockholms län, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Ina Uunger Stockholms län, Irene
Olofsson, Kronoberg, Agneta Moquist, N Älvsborg, Sofia Jarl, PS, Ingela Nilsson Nachtweijl,
Kalmar, Mari-Louise Wernersson, PS, Gustav Andersson, Stockholms stad, Anna Myrhed,
Stochholms län, Johan Magnusson, Stockholms län, Kerstin Lundgren, Stockholms län, samt
Per Åsling, PS.
§ 25
Ordningsfråga - Talartid
Föreslogs ändra talartiden till 1 minut.
BESLUT
Stämman beslutade att ändra talartiden till 1 minut talartid.
§ 26
Fortsatt debatt Kommitté 1
I debatten deltog:
Andreas Eriksson, CUF, Pia-Maria Johansson, Örebro, Berit Jansson, Stockholms län, Abir
Alsahlani, PS, Karin Örjes, Dalarna, Erik Thunefors, Västernorrland, Karin Fälldin, CUF,
samt Alfred Askeljung, Stockholms stad.
Yrkanden:
Sid 1
Pia-Maria Johansson yrkade att stycket på raderna 2-9 strykes.
Anna Myrhed och Berit Jansson yrkade att stycket på sid 1 skall börja ”Alla människors lika
rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på ett gemensamt ansvar ...”
Ina Ununger yrkade på strykning av orden ”och påtvingad kollektivism” på rad 4.
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Ina Ununger yrkade på rad 5 att ”maximala möjligheter” ändras till ”mesta möjliga
förutsättningar”
Johanna Lundgren Gestlöf yrkade att på rad 5 ”maximala möjligheter” strykes och istället
skall meningen på rad 46 bli ” Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla
människor möjligheter för förverkliga sitt liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som
arv och uppväxt skapat.”
Hanna Wagenius yrkade att stycket på rad 10-14 ändras till ”Centerpartiet är ett liberalt,
decentralistiskt parti. Vi anser att människor själva ska styra över sina egna liv utan att
utsättas för tvång, våld eller förtryck. Frihet innebär samtidigt att människor är ansvariga för
sina handlingar.”
Håkan Larsson yrkade bifall till partistyrelsens förslag gällande rad 10 att meningen skall
lyda ”Centerpartiet är ett ekohumanistiskt, grönt, decentralistiskt och socialliberalt parti,”
Roger Andersson yrkade om ändring av rad 10 att lyda ”Centerpartiets ideologi bygger på
liberala värderingar som är social, decentralistisk och grön.”
Stefan Hanna yrkade att meningen på rad 10 ändras till ”Centerpartiets liberalism är social,
decentralistisk, grön och pragmatisk.”
Christina Davidsson yrkade att meningen på rad 10 ändras till ”Centerpartiet är ett grönt,
decentralistiskt och socialliberalt parti.
Ingela Nilsson Nachtweij yrkade att meningen på rad 10 skall lyda ”Centerpartiets politik är
social, hållbar och decentralistisk. Den är jordnära och bygger på rättvisa och hållbarhet.”
Karin Örjes yrkade på rad 12 att ”och ingen människa någonsin kommer i kläm” stryks.
Christian Ottosson yrkade på tillägg på rad 19 ”Centerpartiet arbetar för en hållbar utveckling
där människors levnadsförutsättningar idag balanseras mot kommande generationers.”
Sid 2
Stefan Hanna yrkade på tillägg på rad 23 med ”Våra idéer är resultat av många människors
långa strävan för ett rättvisare, friare, företagsammare och grönare samhälle.”
Birgitta Höijer yrkade om att ”landsbygdsliberala rörelsen” på rad 31 ändras till
”folkrörelsen”
Gunnar Selberg yrkade om tillägg på rad 34 med ”Centerpartiet är än idag det parti som står
upp mot etablissemanget. Vår övertygelse är att resurser till gemensam välfärd skapas bäst om
dessa återinvesteras där de skapats och inte genom att de flyttas till skattefinansierade organ
som tror sig kunna organisera fram tillväxt.”
Isak Engqvist yrkade på att styrka meningen på rad 41-43 som börjar ”Vid bildandet ...”
Sid 3
Per Åsling yrkade om ändring av meningen på rad 49-50 till att lyda ”Den första kvinnliga
utrikesministern och partiledaren i Sverige var centerpartist.”
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Gunnar Selberg yrkade på att ändra i meningen på rad 64 ”.. samtidigt som en allt
snabbare...” ändras till ”Vilket skapar bättre förutsättningar för vår idé om människors rätt att
bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo.”
Sid 4
Britt-Louise Berndtsson yrkade om tillägg på rad 72 med ”Landsbygden spelar en nyckelroll
för att lösa dessa problem, t ex genom att ta fram förnyelsebar energi och närproducerad mat.”
Petronella Petersson yrkade om ändring av meningen som börjar på rad 73 ”I många länder
med ökat ....” till ”I många länder med ökat välstånd och åldrande befolkning, samtidigt som
kraven på kvalitet i välfärden stegras.”
Pia-Maria Johansson yrkande på tillägg av orden ”och utnyttjat” på rad 79 så att meningen
blir ” Kortsiktiga särintressen har både rest hinder och utnyttjat människor som .... ”
Ingela Nilsson Nachtweij yrkade om att ersätta meningen på rad 83-85 som börjar med
Spiralerna .... med ”Landsbygdens betydelse för byggandet av det hållbara samhället måste
därför stärkas. För att öka landsbygdens attraktionskraft krävs offensiva och strategiska
beslut.”
Mikael Andersson yrkade på tillägg av nytt stycke på rad 85 ”Centerpartiet ska vara garanten
för att hela Sverige ska leva och utvecklas. Att människor ska ges möjlighet att bo och leva
var de önskar ställer krav på landsbygdsutveckling. Lika förutsättningar i samhällets
grundtrygghet, samhällsservice och digital infrastruktur ska råda mellan stad och land.”
Gunnar Selberg yrkade på nytt stycke på rad 85 med ”För oss i Centerpartiet är det
oacceptabelt att de mindre orterna avfolkas. Att riva bort och avveckla på minde orter och
samtidigt bygga om och bygga nytt i centralorter är inte långsiktigt hållbart. Kommuner med
stabil och växande befolkning har redan idag goda möjligheter att erbjuda sina medborgare en
god service och välfärd och behöver därför inte växa ytterligare. Därför vill vi alltid styra de
offentliga investeringarna och arbetstillfällena till kommuner som behöver öka sin befolkning
för att kunna upprätthålla en välfärd med bland annat skola, vård och omsorg och ej utarmas
mer.”
Sid 5
Stefan Hanna yrkade om tillägg på rad 92 med ”Vi lever i en ny tid. Precis som när vi
lämnade bondesamhället har vi nu lämnat industrisamhället och befinner oss i informationsoch tjänstesamhället där företagsamt nytänkande skapar morgondagens välstånd.”
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från
Anna Myrhed och Berit Jansson ang programmets inledning på sid 1.
Johanna Lundgren Gestlöf sid 1 ang tillägg av möjligheter att förverkliga sitt liv.
Karin Örjes att stryka ”och ingen människa någonsin kommer i kläm” på sid 1.
Per Åsling på sid 3 ang skrivningen om Den första kvinnliga utrikesministern.
Ingela Nilsson Nachtweij på sid 4 ang skrivningen om Landsbygdens betydelse för byggandet
av hållbara samhället.
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RESERVATIONER
Mot beslutet reserverade sig
Pia Maria Johansson, Örebro, till förmån för att stycket på raderna 2-9 strykes.
Dick Larsson, Stockholms län, mot beslutet att skriva Centerpartiets liberalism i
idéprogrammet, på rad 10.
Håkan Larsson, Mikael Westin, Bernt Söderman och Maria Söderberg, Jämtland, Pia Maria
Johansson, Örebro, samt Bengt Pettersson, Ann Mari Nilsson, och Carina Johansson,
Jönköping, till förmån för att Centerpartiet även fortsättningsvis ska betecknas som
”ekohumanistiskt” parti.
§ 27
Stämman behandlade
Kommitté 2
Hållbara idéer
Partistyrelsens yttrande (Bil. 4)
Stämmokommitté nr 2 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar
enligt (Bil. 5).
Inledningsanförande av Anna-Karin Hatt, 1:a vice ordförande
Kommittéordf Daniel Bäckström, Värmland, inledde från kommittén
I debatten deltog
Christian Ottosson, Stockholms län, Nina Wahlin, Stockholms län, Torbjörn Egerhag, PS,
Hanna Björklund, CS, Martina Johansson, Södermanland, Johan Linander, PS, Johan
Magnusson, Stockholms län.
§ 28
Ordningsfråga - Talartid
Föreslogs ändra talartiden till 1 minut.
BESLUT
Stämman beslutade att ändra talartiden till 1 minut talartid.
§ 29
I den fortsatta debatten deltog
Anna Sandström, CS, Barbro Larsson, Västmanland, Mats Lindbom, Blekinge, Viktor
Hofslagare, Uppsala, Andreas Eriksson, CUF, Estrid Faust, Stockholms stad, Annika
Lundegårdh, Uppsala, Gabriella Lang, Stockhlms län, Helen Törnqvist, Stockholms stad,
Birgitta Gunnarsson, Östergötland, Anders Åkesson, PS, Anna Hed, Dalarna, Kerstin Nilsson,
Västerbotten, Olivia Erixon, Stockholms län, Annika Stagård, Kalmar, Magnus Larsson,
Kalmar, Tim Svanberg, Blekinge, Gunilla Hjelm, CK, Johanna Lundgren Gestlöf, CS,
Birgitta Widerberg, Västernorrland, Anna-Karin Hatt, PS, Jan Willner, Dalarna, Aphram
Melki, Stockholms län, Hanna Wagenius, CUF, Gustav Andersson, Stockholms stad, Fredrick
Federley, PS, Rasmus Persson, Örebro, Kristina Jonäng, PS, Anna Myrhed, Stockholms län,
Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Gunnar Selberg, Norrbotten, Thomas Haraldsson,
Kronoberg, Isabella Carneström Edman, Uppsala, Siv Sahlström, Stockholms län, Catrin
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Mattsson, CK, Pia Maria Johansson, Örebro, Dick Larsson, Stockholms län, Anders W
Jonsson, PS, Anna C Nilsson, Stockholms län, Algot Thorin, CUF, Hans Jonsson, Gävleborg,
samt Linda Böcker, Skåne.
Yrkanden:
Sid 1
Annika Lundegårdh yrkade på tillägg på rad 4 med ”Vårt kretslopp fungerar tack vare energin
vi får från solen.”
Annika Lundegårdh yrkade att meningen på rad 4-6 ändras till att lyda ”Nyckeln till en
hållbar framtid är människans förmåga att utveckla förnyelsebar energi.”
Martina Johansson yrkade att meningen ”Det kan handla om kön, ålder, sexuell läggning ....”
på rad 9-10 strykes.
Hanna Björklund yrkade på tillägg på rad 13 med ”Staten ska inte hindra samtyckande
människor från att gifta sig med varandra även om de skulle vara av samma kön eller fler än
två i en relation.”
Sid 2
Annika Stagård och Birgitta Gunnarsson yrkade på att korta av stycket på rad 23-26 att lyda
”Alla människor, oavsett bakgrund, ålder, kön eller härkomst, ska ges möjlighet att utöka sina
livschanser och känna frihet.”
Johan Magnusson yrkade på att texten på rad 23-26 ändras till ”Centerpartiets frihetssyn tar
sin utgångspunkt i de så kallade negativa friheterna; frihet från tvång, våld och förmynderi. Vi
ser samtidigt att ett samhälle som vill ge alla människor möjlighet att förverkliga sina
livsprojekt måste erkänna vissa positiva friheter såsom till exempel fri skola och sjukvård.”
Birgitta Widerberg yrkade på tillägg på rad 26 med ”Frihet är förenat med ansvar och vi ska ta
ansvar för våra handlingar.”
Gunnar Selberg yrkade på tillägg på rad 37 med ”Därför vill vi så långt som möjligt styra
offentliga investeringar och offentlig verksamhet till de orter som behöver dessa bäst genom
den köpkraft som verksamheterna medför.”
Britt-Louise Berndtsson yrkade på tillägg på rad 41 med ”Centerpartiet vill ytterligare
understryka barnens rätt i samhället genom att FN:s barnkonvention blir svensk lag.”
Sid 3
Christian Ottosson yrkade att ordet Grundläggande stryks på rad 45.
Barbro Larsson och Peter Helander yrkade att ordet ”fattigdom” på rad 49 ersätts med
”ekonomisk utsatthet”.
Christian Ottosson yrkade på att meningen på rad 53-54 ”Centerpartiet har respekt för att
trygghet innebär olika saker för olika människor” strykes.
Catrin Mattsson yrkade på att ordet ”brottsoffer” ändras till ”brottsdrabbade” på rad 58.
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Peter Helander och Anna Hed yrkade att meningen på rad 59-60 ”För att utveckla det
brottsförebyggande arbetet vill Centerpartiet skapa en mer lokalt förankrad polis i hela
Sverige” strykes.
Pia-Maria Johansson yrkade på ett tillägg på rad 59 med ”All handel inom och utom landets
gränser med produkter och tjänster som under eller efter produktion skadar barn och unga ska
bekämpas.”
Sid 4
Birgitta Widerberg yrkade på tillägg på rad 71 med ”Lokala intressen som även är av
riksintresse ska beslutas centralt.”
Anna Myrhed yrkade på ändring av stycket som börjar på rad 74 till ”Äganderätten är central
för ett samhälle där människor kan förverkliga sig själva och sina drömmar. Personligt ägande
är, även för den med knappa resurser, ett sätt att öka både frihet och trygghet. Personligt
ägande och sparande ger större självbestämmande och utrymme att utvecklas och tänka
långsiktigt.”
Johan Linander, Magnus Larsson och Siv Sahlström yrkade på tillägg på rad 82 med ”Alla
ska ha rätt att bestämma över sin egendom såväl under livet som hur egendomen ska fördelas
efter livets slut. Laglotten ska dock finnas kvar för barn under 18 år.”
Anna Myrhed yrkade ändring av texten på rad 86-88 med ”En god miljö är grunden för allt
mänskligt liv. Tillgången till rent vatten, ren luft och giftfri miljö är en förutsättning för
överlevnad. Vi har en skyldighet att bruka utan att förbruka och att inte föröda kretsloppen för
kommande generationer. Det handlar om både mänsklig överlevnad, rättvisa och om respekt
för våra barn och barnbarn.”
Annika Lundegårdh yrkade på tillägg på rad 86 med ”Vi utvecklar kretsloppen till
cirkulerande system som är lokala och energieffektiva.” samt ”Vi ser att jordklotet har
systemgränser som vi tar ansvar för.”
Sid 5
Nina Wahlin yrkade att stycket på rad 109-122 ändras till ”Centerpartiet är ett feministiskt
parti, som utmanar och bryter rådande maktförhållanden och kollektiva orättvisor riktade mot
kvinnor. Feminism handlar om att försvara rätten och friheten att vara den man är. I ett
ojämnställt samhälle begränsas vars och ens frihet. Diskriminering hindrar människor från att
förverkliga sin fulla potential, därför kan diskriminering aldrig accepteras. Alla människor har
samma grundläggande rättigheter.”
Anna Sandström yrkade att stycket på rad 109-122 ändras till ”Centerpartiet är ett feministiskt
parti, som utmanar och bryter rådande maktförhållanden och kollektiva orättvisor riktade mot
kvinnor. Feminism handlar om att försvara rätten och friheten att vara den man är. I ett
ojämnställt samhälle begränsas vars och ens frihet. Diskriminering hindrar människor från att
förverkliga sin fulla potential, därför kan diskriminering aldrig accepteras. Alla människor har
samma grundläggande rättigheter.
Centerpartiet accepterar inte att människor förminskas och begränsas av diskriminerande
strukturer, oavsett om de är formella eller informella. Diskrimineringsgrunder varierar över
tid, men historiskt har övergrepp mot, och omyndigförklarande av, kvinnor varit en av de
mest omfattande formerna av diskriminering. Ett ojämnställt samhälle hotar människors
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frihet. Strävan efter jämställdhet handlar därför om alla människors rätt att få vara den man är,
tillgodogöra sig sin frhet och nå sin fulla potential.”
Helen Törnqvist yrkade på tillägg till stycket om Jämställdhet på rad 108 med ”Jämställdhet
skapas av kvinnor och män tillsammans vid köksborden, på arbetsplatser, i skolan och i
styrelserummen. Jämställdhet skapas genom att kvinnor går före. För att få syn på
ojämställdhet krävs könsuppdelad statistik. Mångfald är en styrka, en resurs för oliktänkande
och vid problemlösning.”
Thomas Haraldsson yrkade på tillägg på rad 112 med ”och ges därför lika möjlighet att
påverka samhället och sin livssituation.”
Sid 6
Britt-Louise Berndtsson yrkade på tillägg på rad 116 med ”Ett sådant samhälle leder till
kreativitet, innovation och ökad ekonomisk utveckling.”
Siv Sahlström, Torbjörn Egerhag och Kristina Jonäng yrkade på tillägg på rad 117 med
”Centerpartiet är beredda att öppna för någon form av kvotering om så krävs för att öka
jämställdheten på arbetsmarknaden.”
Aphram Melki yrkade att på rad 118 efter ”relationer” om tillägg med ”riktat mot kvinnor och
barn.”
Anna C Nilsson yrkade att meningen på rad 118-119 ändras till ”Våld i relationer är
oacceptabelt. Kränkningar av vår integritet och begränsningar av människans frihet får aldrig
accepteras.”
Hanna Wagenius yrkade på strykning av meningen på rad 121 som lyder ”Vi vill se ett
samhälle fritt från våld i hemmet, människohandel och prostitution.”
Hanna Björklund yrkade att ordet ”prostitution” på rad 122 strykes.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från
Barbro Larsson och Peter Helander på sid 3, rad 49 att Fattigdom byts ut mot Ekonomisk
utsatthet.
Catrin Mattsson på sid 3 rad 58 att Brottsoffer ändras till Brottsdrabbade.
RESERVATIONER
Mot beslutet reserverade sig
Erik Thunefors, Västernorrland, till förmån för Martina Johanssons förslag på sid 1 rad 9 ang
kön, ålder, sexuell läggning etc.
Alexandra Wermelin, Västerbotten, till förmån för Hanna Björklunds mfl förslag på sid 1 rad
9-10 ang Staten ska inte hindra samtyckande människor att gifta sig med varandra mm.
Ewa-May Karlsson, Robin Holmgren, Helena Lindahl, Camilla Hedlund, Madelaine
Jakobsson, Ronny Jonsson, Kjell Bergmark, Anna-Karin Sjölander, Ulf Eriksson och
Alexandra Wermelin, Västerbotten, till förmån för Britt-Louise Berndtssons förslag på sid 2,
rad 41 om barnens rätt och FN:s barnkonvention.
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Pia-Maria Johansson, Örebro, till förmån för sitt eget förslag på sid 3, rad 59 ang Handel inom
och utom landets gränser.
Johan Linander, PS, Alexandra Wermelin och Robin Holmgren, Västerbotten, Emelie
Holgersson, Gustaf Svenungsson och Tobias Adelsson, Norra Älvsborg, samt Siv Sahlström,
Stockholms län, till förmån för Johan Linanders förslag ang laglotten, på sid 4 rad 82.
Siv Sahlström, Stockholms län, till förmån för eget förslag på sid 6, rad 117 ang kvotering.
§ 30
Stämman behandlade
Kommitté 3
Miljö och grön tillväxt
Partistyrelsens yttrande (Bil. 4)
Stämmokommitté nr 3 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar
enligt (Bil. 5).
Inledningsanförande av Lena Ek, VU-ledamot
Kommittéordförande Lars Thomsson, Gotland, inledde från kommittén.
§ 31
Ordningsfråga - Talartid
Föreslogs ändra talartiden till 1 minut.
BESLUT
Stämman beslutade att ändra talartiden till 1 minut talartid.
§ 32
I debatten deltog:
Ove Wiktorsson, Bohuslän, Kenneth Gustvsson, Norra Älvsborg, Lars Kallsäby,
Västmanland, Stefan Hanna, Uppsala, Håkan Larsson, Jämtland, Maria Söderberg, PS,
Torbjörn Egerhag, PS, Christer Eriksson, Västmanland, Ola Johansson, Halland, Karl-Erik
Olsson, Skåne, Helén Törnqvist, Stockholms stad, Magnus Ek, Östergötland, Catrin Mattsson,
CK, Roger Tiefensee, Södermanland, Marie-Louise Wernersson, PS, Nils-Olof Lindfors,
Norrbotten, Muharrem Demirok, PS, Mikael Andersson, Kronoberg, Jenny Axelsson,
Halland, Hans Lindqvist, Stockholms län, Jonny Jones, Dalarna, Anna-Karin Hatt, PS,
Lennart Pettersson, Skåne, Patrik Lundholm, Stockholms län, Fredrik Olofsson, Sjuhärad,
Niklas Svanlindh, Uppsala, Andreas Eriksson, CUF, Mats Häggner, Norra Älvsborg, LarsGöran Zetterlund, Örebro, Martin Karlsson, Stockholms län, Arian Jamshidnejad, Göteborg,
Gustav Andersson, Stockholms stad, Sofia Jarl, PS, Dick Larsson, Stockholms län, Lena Ek,
PS, Johan Magnusson, Stockholms län, Isak Enqvist, Kronoberg, Anders Flanking, Göteborg,
Paula Bäckman, Skaraborg, Vicki Skure-Eriksson, Västmanland, Alfred Askeljung,
Stockholms stad, Anna C Nilsson, Stockholms län, Siv Sahlström, Stockholms län, Bo
Östberg, Uppsala, Pia Bernthling, Södermanland, Annika Lundegårdh, Uppsala, Petronella
Petersson, Blekinge, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Stefan Hellstrand, Värmland, Berit
Jansson, Stockholms län, Per Ankersjö, Stockholms stad, Lisa Landberg, Uppsala, Gertrud
Ivarsson, Blekinge, Stina Wernersson, Halland, Helena Lindahl, Västerbotten, Lars
Thomsson, Gotland, samt Mikael Palmqvist, Västmanland.
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Yrkanden:
Sid 1
Andreas Eriksson yrkade på att hela kapitlet Miljö och grön tillväxt ändras tillbaka till
partistyrelsens ursprungsskrivning.
Martin Karlsson yrkade på att raderna 1-4 stryks och avsnittet börjar med Miljö och grön
tillväxt.
Patrik Lundholm yrkade att raderna 6-7 skrivs om så de lyder ”Centerpartiet är det moderna
partiet i miljöfrågor och ska vara den ledande kraften för att ställa om till en hållbar
utveckling i Sverige och internationellt.”
Mikael Andersson yrkade att rad 9 ändras till ”Det är dags att se lösningar och ta ett
långsiktigt ansvar för miljön så att även kommande generationer kan ta del av naturens
resurser.”
Boo Östberg yrkade att Samhället vinner på att välstånd skapar ändras till ”Samhällets
välstånd kan bara skapas” på rad 10.
Roger Tiefensee yrkade på ny mening på rad 13 med ”Med försiktighetsprincipen och
principen att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan och att naturen prissätts till sitt rätta
värde, kan vi förhindra och förebygga skador på både människa och natur.”
Alfred Askeljung och Niklas Svanlindh yrkade att meningen på rad 13-14 ”Lika viktigt som
skyldigheten att betala ...” stryks.
Sid 2
Arian Jamshidnejad yrkade att ”grön skatteväxling” på rad 28 stryks.
Patrik Lundholm yrkade på ny mening på rad 33 med ”Genom att agera, forska och vara
öppen för nya lösningar ser vi en framtid där vi kan leva på och av jorden.”
Britt-Louise Berndtsson yrkade på tillägg av ordet ”tekniker” i meningen på rad 34-35 så det
lyder ”Dagligen används kemikalier och tekniker vars effekter på människan och naturen är
skadliga eller okända.”
Stefan Hanna yrkade på tillägg efter rad 38 med ”Våra storstäder ska ta ett stort ansvar genom
att också driva omställningen mot ett ekologiskt hållbart samhälle.”
Roger Tiefensee yrkade på rad 46 på ändring av ”leder till att utsläppen minskar” istället
skriva ”motsvarar de höga kostnader utsläppen åsamkar.”
Sid 3
Maria Söderberg yrkade bifall till partistyrelsens ursprungliga förslag på rad 49-51.
Maria Söderberg och Muharrem Demirok yrkade bifall till partistyrelsens ursprungliga förslag
på rad 52-54.

14
Nils-Olov Lindfors yrkade på tillägg på rad 57 med ”Sverige kan också med våra unika
förutsättningar genom ett aktivare brukande av jord och skog binda in stora mängder
koldioxid genom fotosyntesen. Detta skapas enklast genom ett marknadssystem genom handel
med utsläppsrätter.”
Lars Kallsäby, Håkan Larsson, Ove Wiktorsson, Hans Lindqvist, Kenneth Gustavsson och
Dick Larsson yrkade på rad 72-73 att stryka ”där Centerpartiets vision är ett samhälle utan
kärnkraft” och byts till ”och kärnkraft” , så det istället ska stå ”helt fritt från fossil energi och
kärnkraft”
Magnus Ek yrkade på rad 72-73 byta ut ”utan kärnkraft” till ”utan fissionskraft”.
Sid 4
Roger Tiefensee yrkade på rad 73 att byta ut ordet ”energisystem” till ”samhälle”.
Boo Östberg yrkade på rad 78 att orden ”på sikt” stryks.
Anna-Karin Hatt yrkade tillägg på rad 79 med ”och att på sikt endast tillåta försäljning av
fordon som kan gå på förnybara drivmedel.”
Jenny Axelsson yrkade ändring av stycket på rad 81-84 till ”Satsningar på bioenergi,
vattenkraft, vindkraft, biogas och solceller ger Sverige unika förutsättningar att vara ett
föregångsland. Förnybara resurser och världsledande företag inom dessa teknikbranscher
öppnar nya möjligheter till grön tillväxt och export av miljöteknik och energi.”
Stina Wernersson yrkade på ändring av meningen på rad 81-82 till ”Sverige har unika
förutsättningar att vara ett internationellt föregångsland med alla sina stora förnyelsebara
resurser och världsledande företag inom viktiga teknikbranscher.”
Catrin Mattsson och Siv Sahlström yrkade på tillägg av orden ”solkraft” och ”innovativa” på
rad 82 att lyda ”...vattenkraft, vindkraft, solkraft och världsledande och innovativa företag ...”
Stefan Hanna yrkade på tillägg på rad 84 med ”Landsbygden kan spela en allt viktigare roll
för framväxten av den gröna energin.”
Christer Eriksson yrkade att meningen på rad 89 som börjar med Bevarande .... ändras till
”Värdena i den biologiska mångfalden är till stor del skapade av brukandet av jord och skog.
Ett fortsatt uthålligt jord- och skogsbruk är en förutsättning för att bevara och utveckla den
biologiska mångfalden.”
Sofia Jarl yrkade på att återta partistyrelsens ursprungsskrivning på rad 90-93 som lyder ”På
samma sätt som en global prissättning på koldioxid är nödvändig för att komma till rätta med
klimatproblemet så behövs en bättre prissättning på våra ekosystem.” samt att tillägget från
kommittén stryks.
Nils Svanlindh yrkade på rad 92-93 att ”och därför behövs en bättre prissättning av våra
ekosystemtjänster” stryks.
Roger Tiefensee yrkade på rad 93 att byta ut ”ekosystemtjänster” till ”ekosystem”.
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Sid 5
Fredrik Olofsson yrkade på rad 101 byta ut ”rovdjur och klövvilt” till ”vilt och minsta möjliga
rovdjursstammar”.
Christer Eriksson yrkade på rad 100 byta ut ”kan och bör” till ”ska”.
Jonny Jones och Lars Kallsäby yrkade bifall till sin reservation i kommittén ang rad 99-102
att lyda ”Djurens rätt är underordnad människans men ändå viktig att skydda. Centerpartiet
anser att ansvarstagande och respekt för djur och natur kan och ska kombineras med en stark
äganderätt. På så vis tydliggörs människans ansvar för sina tillgångar.”
Vicki Skure-Eriksson yrkade tillägg på rad 107 med ”Svensk djuruppfödning bidrar också till
ett öppet landskap och möjliggör produktion av biogas.”
Helen Törnqvist yrkade tillägg på rad 114 med ”Då måste kommunernas självbestämmande
vara starkare än riksintresset.”
Lennart Pettersson yrkade att meningen på rad 115 fortsätter med ”... behöver hela landet
bidra, och en förutsättning är att det finns tillräckligt med bostäder i hela landet.”
Berit Jansson yrkade på rad 115 att ”Staden och landet” byts ut till ”Stad och landsbygd”.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från
Sid 1
Roger Tiefensee på rad 13 ang ny mening om försiktighetsprincipen.
Sid 2
Britt-Louise Berndtsson på rad 35 ang tillägg av ordet tekniker.
Roger Tiefensee på rad 45-46 ang ändring av mening om utsläppens kostnader.
Sid 3
Maria Söderberg på rad 49-52 ang återta partistyrelsens ursprungliga förslag.
Maria Söderberg och Muharrem Demirok på rad 52-54 ang återta partistyrelsens ursprungliga
förslag.
Sid 4
Roger Tiefensee på rad 73 ang byta ut ordet ”energisystem” till ”samhälle”.
Anna-Karin Hatt på rad 79 ang fordon som kan gå på förnybara drivmedel.
Stina Wernersson på rad 81-82 ang Sverige som internationellt föregångsland.
Sofia Jarl på rad 90-93 ang partistyrelsens ursprungsförslag ang bl a prissättning på koldioxid.
Roger Tiefensee på rad 93 ang byta ut ”ekosystemtjänster” till ”ekosystem.
Sid 5
Christer Eriksson på rad 100 ang byta ut ”kan och bör” till ”ska
Lennart Pettersson på rad 115 ang tillägg om bostäder i hela landet.
Berit Jansson på rad 115 att ”Staden och landet” byts ut till ”Stad och landsbygd”.
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RESERVATIONER
Mot beslutet reserverade sig
Dick Larsson, Stockholms län, Kenneth Gustavsson, Norra Älvsborg samt Ove Wiktorsson,
Bohuslän, till förmån för yrkandet på sid 3, rad 72-73 om Kärnkraften.
Christer Eriksson, Lars Kallsäby, Birgitta Andersson, Västmanland, till förmån för Jonny
Jones och Lars Kallsäbys yrkande på sid 5, rad 99-102.
§ 33
Stämman behandlade
Kommitté 4
En entreprenörsdriven ekonomi
Partistyrelsens yttrande (Bil. 4)
Stämmokommitté nr 4 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar
enligt (Bil. 5).
Kommittéordförande Harald Lagerstedt, Halland, inledde från kommittén.
I debatten deltog
Hannes Hervieu, Stockholms stad, Jarl Folkesson, Västerbotten, Johan Örjes, Uppsala, NilsOlof Lindfors, Norrbotten, Göran Engström, Dalarna, Staffan Albinsson, Norra Älvsborg,
Ingemar Einarsson, Kalmar, Vilhelm Nordström, Stockholms stad, Torbjörn Egerhag, PS,
Christofer Johansson, Kalmar, Karl Malmqvist, CS, Helena Lindahl, Västerbotten,
Christina Linderholm, Stockholm stad, Rolf Kenneryd, Halland, Tobias Adielsson, Bohuslän,
Erik Thunefors, Västernorrland, Kristina Jonäng, PS, Christer Jonsson, Kalmar, Bo Hagström,
Skaraborg, Stephen Schad, Uppsala, Leif Sandberg, Skåne, Jan Andersson, Jönköping, Stefan
Hanna, Uppsala, Gun Drugge, Dalarna, Johan Hedin, Stockholms stad, Bo Hansson,
Stockholms län, Dick Larsson, Stockholms län, Mia Wallgren, Stockholms län, Håkan
Larsson, Jämtland, Christian Holm, Skåne, Gunnar Selberg, Norrbotten, Mikael Andersson,
Kronoberg, Eskil Erlandsson, PS, Hanna Björklund, CS, Karin Ånöstam, CK, Niklas
Svanlindh, Uppsala, Per Schöldberg, Kronoberg, Anna Sandström, PS, Christer Nilsson,
Bohuslän, Nina Wahlin, Stockholms län, Maria Nilsson, Skåne, Anders W Jonsson, PS,
Fredrick Federley, PS, Torbjörn Ahlin, Örebro, Mikael Westin, Jämtland, Magnus Larsson,
Kalmar, Olivia Erixon, Stockholms län, Patrik Holmberg, Skåne, Anna-Karin Hatt, PS, Gösta
Gustavsson, Östergötland, Tim Svanberg, Blekinge, Maria Söderberg, PS, Karin Nilsson,
Kronoberg, Per Åsling, PS, Helena Vilhelmsson, Örebro, Hanna Wagenius, CUF, Lars
Carlsson, Stockholms län, Aphram Melki, Stockholms län, Jan Willner, Dalarna, Roger
Tiefensee, Södermanland, Andreas Eriksson, CUF, Jonny Jones, Dalarna, Marie-Louise
Wernersson, PS, Alfred Askeljung, Stockholms Stad, Göran Lindell, Jönköping, Anders
Olsson, Kronoberg, Andreas Carlsson, Jämtland, Ina Ununger, Stockholms län, samt Annika
Lundegårdh, Uppsala.
Yrkanden:
Sid 1
Hanna Björklund yrkade att styckena En entreprenörsdriven ekonomi byter plats med
Marknadsekonomi och frihandel.
Nina Wahlin yrkade på rad 3 att ”kan göra” ändras till ”gör”.
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Bo Hansson yrkade att första meningen på rad 3 stryks.
Stephen Schad yrkade på rad 11 att ”företagen” ersätts med ”verksamheter”.
Aphram Melki yrkade på tillägg på rad 17 med ”Centerpartiet ska arbeta för att minska den
administrativa bördan för små och nystartade företag.”
Stefan Hanna yrkade på tillägg på rad 19 med ”All lagstiftning ska prövas mot dess påverkan
på mindre företagande.” samt ”Näringspolitiken ska vara socialt och ekologiskt hållbar.”
Tobias Adielsson yrkade på rad 21-23 att ändra texten till ”Sverige ska vara en välfungerande
marknadsekonomi, fri från planekonomiska pekpinnar. Fritt företagande och fri handel är
avgörande för ett gott samhälle.”
Ann-Christin L Frickner yrkade att meningen på rad 22-23 ”Hänsyn måste tas till etiska och
miljömässiga perspektiv.” stryks.
Göran Engström yrkade på tillägg på rad 22 med ”Vissa kvarvarande regleringar av viktiga
samhällsfunktioner begränsar nyproduktion, skapar köer och snedvrider resursallokeringen.
De bör därför avskaffas.”
Sid 2
Tobias Adielsson yrkade på rad 26-30 att ändra texten till ”Utan handel och möjlighet till
ekonomiska reformer riskerar fattiga länder hållas kvar i fattigdom och miljoner människor
hindras från att skapa välstånd.”
Erik Thunefors yrkade att meningarna på rad 24-26 ”Tullar och handelshinder ...
protektionism.” stryks.
Mikael Andersson yrkade på rad 34-36 att meningen ändras till ”En av samhällets absoluta
huvuduppgifter är att alla människor ska ges möjlighet att arbeta och försörja sig själva efter
sin egen förmåga.”
Christina Linderholm yrkade ändring av texten på rad 42-44 med ”Centerpartiet förespråkar
en modell där grunden är avtalet mellan arbetstagare och arbetsgivare samt grundläggande
lagstiftning. De korporativistiska parternas makt på arbetsmarknaden bör minskas. Det skapar
jämlikhet och flexiblare maktförhållanden och flyttar makten närmare dem som berörs.”
Ingemar Einarsson yrkade på tillägg efter rad 44 med ”Väl fungerande kollektivavtal eller
hängavtal är en förutsättning för rättvis konkurrens mellan företag. Det garanterar också
arbetsvillkor och försäkringsskydd för löntagaren.”
Kristina Jonäng yrkade om ändring av texten på rad 45-48 till ”Reglerna på arbetsmarknaden
ska i lika hög grad skydda de som inte har jobb och svag ställning på arbetsmarkanden som de
som har fast anställning. Av både rättvise- och sysselsättningsskäl bör lagar och regler inte
köra över den fria avtalsrätten eller sätta någon i underläge på arbetsmarknaden på grundval
av kortare anställningsår eller andra godtyckliga skäl.”
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Sid 3
Johan Hedin och Karl Malmqvist yrkade på bifall till reservationen i kommittén ang rad 56
”Därför måste skatteskalan göras platt.”
Dick Larsson, Nils-Olov Lindfors och Johan Örjes yrkade på rad 56 att ”Skatt tas ut efter
bärkraft”.
Staffan Albinsson yrkade att meningen på rad 56 ”Därför måste skatteskalan ..” stryks.
Gun Drugge yrkade att meningen på rad 56 stryks till förmån för texten ”Det offentliga
samhället har rätt att beskatta medborgarna för att finansiera gemensamma offentliga
angelägenheter. Beskattning begränsar dock människors självbestämmande och därför måste
skattemedel användas effektivt och varsamt. Centerpartiet strävar efter ett skattesystem med
sådana marginalskatter som gynnar drivkrafterna bakom samhällets välstånd.”
Lars Carlsson yrkade att meningen på rad 56 stryks och ersätts med ”Därför ska skattetrycket
fortsätta sänkas.”
Karin Nilsson yrkade att rad 58 stryks och ersätts med ”Beskattning är vårt sätt att som
medborgare finansiera gemensamma offentliga angelägenheter och säkra vårt behov av
trygghet och gemensam välfärd. För att klara detta måste fler klara sin egen försörjning och
bidra utifrån sina förutsättningar. Genom att fler bidrar ökar utrymmet att på sikt sänka
skattetrycket.”
Ingemar Einarsson yrkade att meningarna på rad 59-60 stryks.
Staffan Albinsson yrkade på rad 59-60 ändra i texten till ”... därför ska skattemedel tas ut och
användas sparsamt ...”
Johan Örjes yrkade bifall till den ursprungliga skrivningen på rad 62 ”och göra det möjligt för
människor med små inkomster att leva på sin lön.”
Nina Wahlin yrkade på ändring i texten på rad 67 ”bör göras” ändras till ”ska göras” och ”bör
gynna” ändras till ”ska gynna”
Mia Wallgren och Christian Holm yrkade att meningen på rad 72-73 stryks.
Leif Sandberg yrkade att meningarna på rad 70-73 stryks och ersätts med ”Ändliga
naturresurser ska beskattas högre. En del av dessa skatter bör återföras till en nationell
naturvårdsfond.”
Erik Thunefors yrkade på tillägg på rad 73 med ”fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar
överförs från staten till berörda kommuner/regioner och en naturresursskatt/avgift införs.”
Fredrick Federley yrkade på tillägg på rad 54-63 enligt förslag i kommitté 6 om
regionaliserade skattebaser.
Nils-Olov Lindfors yrkade ändring av texten på rad 70-73 med ”Alla delar av landet ska ges
likvärdiga förutsättningar för utveckling och tillväxt. Därför krävs styrmedel som möjliggör
en aktiv regionalpolitik. Exempel på sådana styrmedel är ett väl fungerande
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skatteutjämningssystem, geografiskt differentierade arbetsavgifter och decentraliserade skatteoch avgiftsbaser.”
Kristina Jonäng, Rolf Kenneryd, Christer Nilsson och Torbjörn Egerhag yrkade på rad 73 att
”och kan även vara decentraliserade skattebaser” stryks.
Sid 4
Gunnar Selberg yrkade på ändring av texten på rad 82 till ”Offentlig verksamhet skall inte
konkurrera mot privata näringslivet på områden utanför de etablerade välfärdstjänsterna.
Offentlig verksamhet inom välfärdssektorn kan med fördel konkurrensutsättas så att
valfriheten för medborgarna ökar.”
Anna-Karin Hatt yrkade på tillägg på rad 82 med ”Offentlig verksamhet ska inte konkurrera
med det privata näringslivet, eftersom det riskerar drabba både arbetstillfällen, välfärd och
utveckling.”
Kristina Jonäng, Christofer Johansson och Karl Malmqvist yrkade att meningarna på rad 9196 ang åkermarken stryks.
Leif Sandberg yrkade om ändring av texten på rad 92 till ”Med olika medel ska produktionen
av livsmedel ökas.”
Per Schöldberg yrkade att meningarna på rad 91-93 ändras till ”Åkermarken är en begränsad
tillgång som måste vårdas och nyttjas, vilket möjliggör ökad produktion av livsmedel med
hög kvalitet för export eller inhemsk konsumtion.”
Karin Ånöstam yrkade att rad 92-94 stryks och ersätts med ”En hållbar livsmedelspolitik
måste utgå från att mat ska produceras, förädlas och ätas så nära konsumenten som möjligt.”
Jarl Folkesson yrkade på rad 94 ett tillägg ”Märkningen av livsmedel skall ge trygghet att vi
verkligen vet vad det är som ligger på vår tallrik, och vilken kvalitet det har.
Livsmedelspolitiken är av så avgörande fundamental betydelse för Centerpartiet att vårt
signalement är Centerpartiet Sveriges matparti.”
Roger Tiefensee yrkade att meningen på rad 94-96 stryks.
Bo Hagström yrkade på tillägg på rad 96 med ”De gröna näringarna ska kunna leva med
rovdjurspolitiken.”
Patrik Holmberg yrkade om tillägg på rad 99 med ”Det kan såväl producera mat och biomassa
av hög ...”
Sid 5
Jan Andersson yrkade på tillägg på rad 105 med ”Centerpartiet måste värna om att lika
konkurrensvillkor skall gälla i hela EU-området, ekonomiskt och med hänsyn taget till de
olika växtodlingsförutsättningarna som finns inom jordbruket.”
Gunnar Selberg yrkade på tillägg på rad 105 med ”I de fall naturresurser förbrukas vid
exploatering av t ex gruvor och vattenkraftutbyggnad skall givetvis den drabbade orten
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ersättas för dessa förluster, som annars hade kunnat användas för utveckling av turism,
rekreation eller annan verksamhet.”
§ 34
Ajournering av beslut
BESLUT
Stämman beslutar ajournera beslutshanteringen av yrkandena till efter behandlingen av
kommitté 5.
§ 35
Ordningsfråga - Talartid
Föreslogs att talartiden från och med nu är 1 minut.
BESLUT
Stämman beslutade att talartiden är 1 minut.
§ 36
Stämman behandlade
Kommitté 5
Civilsamhälle och kulturarv
Partistyrelsens yttrande (Bil. 4)
Stämmokommitté nr 5 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar
enligt (Bil. 5).
Kommittéordförande Karin Örjes, Dalarna, inledde från kommittén
I debatten deltog
Anders Åkesson, PS, Isak Engqvist, Kronoberg, Sofia Jarl, PS, Per Lodenius, Stockholms län,
Johan Lundgren, Östergötland, Mikael Palmqvist, Västmanland, Johanna Jönsson,
Stockholms stad, Kerstin Nilsson, Västerbotten, Hans Stergel, Västmanland, Mikael
Andersson, Kronoberg, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Vicki Skure-Eriksson,
Västmanland, Martin Karlsson, Stockholms län, Staffan Albinsson, N Älvsborg, Ingegerd
Petersson, Kalmar, Anna Sandström, CS, Leo Pierini, Uppsala, Carina Zetterström, Jämtland,
Axel Wevel, Södermanland, Stina Larsson, Skåne, Olivia Erixon, Stockholms län, Sara
Thunmarker Telde, Dalarna, Raymond Pettersson, Jönköping, Tage Gripenstam, Stockholms
län, Raymond Svensson, Stockholms län, Robert Aspegren, Stockholms län, samt Max
Törnqvist, CS.
Yrkanden:
Sid 1
Tage Gripenstam yrkade på tillägg av ordet ”integration” efter social hållbarhet på rad 11.
Hans Stergel yrkade att meningen på rad 21-22 som börjar ”Idrotten är ett tydligt exempel ,,,”
ändras till ”Idrotten är en av våra största folkrörelser men är också folkhälsa. Vi ser därför
idrotten som en hållbar och viktig del i civilsamhället där demokrati, integration, friskvård
och underhållning bidrar till människors välbefinnande.”
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Raymond Svensson yrkade på tillägg på rad 21 så att meningen skall lyda ”Idrott, frivilligt
socialt arbete och amatörkultur är tydliga exempel på hur civilsamhället skapar
sammanhållning, integration och engagemang.”
Johan Lundgren yrkade på bifall till partistyrelsens förslag på rad 26-28 som kommittén
strukit. Meningarna lyder ”Med digitaliseringen och globaliseringen uppstår civilsamhället på
fler sätt än vad vi traditionellt varit vana vid. Det betyder att människor finner
gränsöverskridande gemenskaper som bör bejakas på samma sätt som de traditionella.”
Sid 2
Mikael Palmqvist yrkade på rad 29 att lägga till ”stötta satsningar på kultur och idrott i
samverkan” mellan ”... fler processer,” och ”finansiera dess ,,,”.
Britt-Louise Berndtsson yrkade på tillägg på rad 34 med ”Kultur bidrar till ökad folkhälsa.”
Johanna Jönsson yrkade på ändring av styckena på rad 39-50 till ”Politikens roll i kulturen är
inte enkel. Skaparglädje frodas i frihet. Politiken ska akta sig för att agera smakdomare och
diktera kulturens innehåll. Allt för ofta blir olika kulturyttringar föremål för politiska
prioriteringar på ett sätt som i förlängningen riskerar att hämma kreativitet. Även när kulturen
är offentligt finansierad mår den bäst av att så långt som möjligt slippa politiska pekpinnar
och ingrepp.”
Ingegerd Petersson yrkade bifall till kommitténs förslag på rad 41 ang ”Vårda och utveckla ett
kulturarv”.
Anna Sandström yrkade på att meningen på rad 39-41 strykes.
Per Lodenius yrkade att ordet ”statligt stöd” på rad 39 ändras till ”samhällsstöd.”
Isak Engqvist yrkade på rad 39 att ”har uppenbara vinster för” ändras till ”fyller sin roll”.
Carina Zetterström yrkade på tillägg på rad 44 med ”Statliga kulturinstitutioner ska ha som
uppdrag att sprida sin verksamhet i hela landet.”
Anders Åkesson yrkade bifall till partistyrelsens ursprungliga mening på rad 46-49 som lyder
”Allt för ofta blir olika kulturyttringar föremål för politiska prioriteringar på ett sätt som i
förlängningen riskerar att hämma kreativitet. Även när kulturen är offentligt finansierad mår
den bäst av att så långt som möjligt slippa politiska pekpinnar och ingrepp.”
Mikael Palmqvist yrkade på ändring av meningen på rad 49-50 till ”Politiken ska fokusera på
att skapa förutsättningar för alla människor att aktivt delta i kulturlivet.”
Britt-Louise Berndtsson yrkade på tillägg till rad 50 med ”och leva av sitt kulturskapande.”
Sid 3
Mikael Andersson yrkade på tillägg av två meningar på rad 62 efter ”kultur och utveckling.”
med ”Digitalisering på lika villkor oavsett var man bor är en förutsättning för demokrati och
möjliggör decentralisering på de flesta områden. Alla medborgare ska vara en del av den
digitala marknaden på lika villkor.”
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Sofia Jarl yrkade bifall till partistyrelsens ursprungliga mening på rad 66-67 ”Vi ser med oro
på auktoritära regimers vilja att på politisk väg kontrollera och begränsa den frihet som
digitaliseringen möjliggör.”
Axel Wevel yrkade att meningen på rad 65 ”men också att vi har ett ...” stryks till förmån för
”samtidigt måste rättssamhället finnas även i den digitala sfären. Internet är en del av
samhället. Hot och kränkningar är lika oacceptabla på Internet som i andra sammanhang.”
Kerstin Nilsson yrkade på rad 66 om tillägget ”Centerpartiet kommer dock att arbeta aktivt
för att stävja de olika former av missbruk till skada mot enskilda individer, grupper och
organisationer som de nya teknologierna tyvärr även möjliggör.”
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från
Sid 1
Tage Gripenstam på rad 11 ang tillägg av ordet ”integration”
Raymond Svensson på rad 21 ang tillägg av ”frivilligt socialt arbete och amatörkultur”
Johan Lundgren på rad på rad 26-28 till förmån för PS ursprungliga text.
Sid 2
Ingegerd Petersson på rad 41 ang bifall till kommittén.
Per Lodenius på rad 39 ang ”samhällsstöd” istället för Statligt stöd.
Carina Zetterström på rad 44 ang tillägg om Statliga kultur institutioner.
Anders Åkesson på rad 46-49 till förmån för PS ursprungliga förslag.
Mikael Palmqvist på rad 50 att byta ut ”fler” mot ”alla”.
Sid 3
Mikael Andersson på rad 62 med tillägg ang Digitalisering på lika villkor.
Sofia Jarl på rad 66 till förmån för PS ursprungliga skrivning.
Axel Wevel på rad 65 ang Rättssamhället i den digitala sfären.
RESERVATIONER
Mot beslutet reserverade sig
Mikael Palmqvist, Västmanland, till förmån för eget förslag.
§ 37
Återupptagning av kommitté 4
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från
Sid 1
Nina Wahlin på rad 3 ang att ändra till ordet ”gör”.
Aphram Melki på rad 17 ang minska administration för nystartade företag.
Sid 2
Mikael Anderssons omformulering av meningen på rad 34-36.
Kristina Jonäng på rad 45-48 ang omformulering av den första meningen samt bifall till PS
ursprungliga förslag.
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Sid 3
Johan Örjes på rad 62 ang PS ursprungliga förslag
Nina Wahlin på rad 67 ang redaktionella ändringar.
Kristina Jonäng, Rolf Kenneryd, Christer Nilsson, Torbjörn Egerhag på rad 71-73 ang att
stryka decentraliserade skattebaser.
Sid 4
Anna-Karin Hatt på rad 82 ang Offentlig verksamhet.
Patrik Holmberg på rad 99 ang Biomassa.
RESERVATIONER
Mot beslutet reserverade sig
Sid 3
Pia-Maria Johansson, Örebro, till förmån för Dick Larssons m fl förslag om ”Skatt efter
bärkraft”
Mot beslutet att stryka texten om ”decentraliserade skattebaser” på rad 73, reserverade sig:
Tobias Berhardsson, Gustaf Svenungsson, Mikael Hall, Jonas Jacobsson, N Älvsborg,
Lars Larsson, Emelie Holgersson, Fredrik Christensson, Tobias Adielsson, Bohuslän,
Niklas Dahlgren, Göteborg,
Kent Folkesson, Skaraborg
Kristina Bäckström, Nils-Olof Lindfors, Christina Hjelm, Gunnar Nilsson, Lili-Marie
Lundström, Linus Hannedahl, Gunilla Blom, Erik Åslund, Bjarne Hald, Gunnar Selberg, Ulf
Ottosson, Bengt Esperi, Majvor Sjölund, Carola Lidén, Berit Vennström, Norrbotten.
Helena Lindahl, Robin Holmgren, Alexandra Wermelin, Eva Enqvist, Alexandra Kvarnström,
Margareta Johansson, Camilla Hedlund, Madelaine Jakobsson, Ronny Jansson, Kjell
Bergmark, Annika Andersson, Marta Pettersson, Lars Bäckström, Ulf Eriksson, Erik
Bergner, Kerstin Nilsson, Anna-Karin Sjölander, Västerbotten.
Håkan Larsson, Mikael Westin, Dan-Olof Westling, Bernt Söderman, Ingrid Kjelsson, Maria
Söderberg, Jämtland.
Pia-Mari Johansson, Örebro.
Siv Sahlström, Stockholms län, till förmån för Mia Wallgrens och Christian Holms förslag på
rad 71-73.
Sid 4
Emelie Holgersson, Tobias Adielsson, Bohuslän, samt Jonas Jacobsson och Gustaf
Svenungsson, N Älvsborg, reserverade sig till förmån för Kristina Jonängs yrkande på rad 9196 att meningarna skall styrkas.
Pia-Maria Johansson, Örebro, reserverade sig till förmån för kommitténs förslag på rad 91-96.
§ 38
Stämman behandlade
Kommitté 6
Staten och samhället
Partistyrelsens yttrande (Bil. 4)
Stämmokommitté nr 6 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar
enligt (Bil. 5).
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Kommittéordförande Johan Örjes, Uppsala, inledde från kommittén.
I debatten deltog
Anna-Karin Sjölander, Västerbotten, Vilhelm Nordström, Stockholms stad, Ola Johansson,
Halland, Eva Andersson, Södermanland, Stina Bengtsson, Stockholms stad, Mari-Louise
Wernersson, PS.
§ 39
Ajournering
Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för dagen.
§ 40
Återupptagande
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna söndagen den 24 mars.
§ 41
Fortsatt debatt Kommitté 6
I den fortsatta debatten deltog:
Ida Jansson, CUF, Stefan Hanna, Uppsala, Ann-Mari Nilsson, Jönköping, Göran Engström,
Dalarna, Annica Nordgren, Stockholms län, Kerstin Nilsson, Västerbotten, Olivia Erixon,
Stockholms län, Ingegerd Petersson, Kalmar, Hans Lindqvist, Stockholms län, Mattias
Horrdin, Skåne, Nils-Evert Erlandsson, Skåne. Johan Linander, PS, Gunnar Selberg,
Norrbotten, Jörgen Andersson, N Älvsborg, Mikael Andersson Kronoberg, Muharrem
Demirok, PS, Isabella Carneström Edman, Uppsala, Kenneth Michaelsson, Blekinge, Fredrick
Federley, PS,
Kristina Jonäng, PS, Kjell Gustafsson, Skaraborg, Stefan Bergström, Stockholms län, Hannes
Hervieu, Stockholms stad, Hanna Björklund, CS, Fredrik Hansson, Halland, Lars-Olof
Johansson, Östergötland, Torbjörn Ahlin, Örebro, Isak Engqvist, Kronoberg, Dick Larsson,
Stockhlms län, Lena Ek, PS, Andreas Eriksson, CUF, Johan Örjes Uppsala, Karin Fälldin,
CUF, Siv Sahlström, Stockholms län, Patrik Lundholm, Stockholms län, Johan Magnusson,
Stockholms län, Annika Lundegård, Uppsala, Margareta Johansson, Västerbotten, Eva
Andersson, Södermanland, Kerstin Lundgren, Stockholms län, samt Mikael Carlsson,
Sjuhärad.
Yrkanden:
Sid 1
Eva Andersson yrkade på tillägg av ”Centerpartiet vill undvika privat och offentlig
maktkoncentration.”
Mattias Horrdin yrkade på tillägget ”Centerpartiet vill därför eftersträva en demokratiskt vald
statschef, inte en tillsättning via arv.”
Patrik Lundholm yrkade på tillägg på rad 5 med ”i samhället, även att skydda landet och dess
invånare mot främmande makter och de efterverkningar som naturkatastrofer efterlämnar.”
Anna-Karin Sjölander yrkade att stycket på rad 8-12 stryks.
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Stefan Hanna yrkade på att stycket på rad 13-15 ersätts med ”Centerpartiet verkar för att
staten är så liten, rättssäker och effektiv som möjligt för att främja decentralisering och
självbestämmande.”
Mikael Andersson yrkade på omformulering av meningen på rad 14-15 till ”Staten är till för
människan och inte tvärtom.”
Kjell Gustafsson yrkade om att stryka meningen på rad 21 En författningsdomstol ...
Dick Larsson yrkade på tillägg på rad 23 med ”Staten ”riksdagen” måste garantera att hela
landet har rikstäckande telekommunikation.”

Sid 2
Siv Sahlström yrkade på att den första meningen på rad 25 stryks.
Eva Andersson yrkade på tillägg till rad 25 ”Staten ska ansvara för en god och grundläggande
infrastruktur över hela landet. När det gäller telekommunikation, post, vägunderhåll och
annan grundläggande service för att garantera en välfärdsstat.”
Gunnar Selberg yrkade på ändring av meningen på rad 28 till ”Alla människor ska garanteras
tillgång till sjukvård, utbildning och omsorg, samt fysisk och digital infrastruktur.”
Kerstin Nilsson yrkade på tillägg till meningen på rad 33 med ”i form av räddningstjänst,
polis, brandkår, post och ambulans.”
Annica Nordgren yrkade på tillägg till meningen på rad 33-34 med ”genom att aktivt stötta
nya innovativa transportsystem baserade på förnyelsebar energi.”
Ola Johansson yrkade på nytt stycke på rad 36 ”Med enkla regler och starka drivkrafter att
investera i bostäder, kan byggandet öka i hela landet. En väl fungerande bostadsmarknad
präglas av rörlighet, låga trösklar, långsiktighet och mångfald. Det är också viktigt att kunna
utnyttja attraktiva sjönära lägen för bostadsbyggande i hela landet.”
Mari-Louise Wernersson, Johan Linander, Karin Fälldin, Ann-Mari Nilsson, Muharrem
Demirok yrkade bifall till PS ursprungliga skrivning på rad 41 ”som bygger på federalistiska
principer och”.
Karin Fälldin yrkade på tillägg till rad 43 med ”Federalism är det styrelseskick som tydligast
möjliggör ett decentraliserat beslutsfattande.”
Sid 3
Ann-Mari Nilsson yrkade på strykning av meningarna på rad 55-61 ”Decentralisering ... kan
få växa.”
Stina Bengtsson yrkade att ordet ”medborgarna” på rad 65 och 70 ändras till ”invånarna”.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från
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Sid 1
Mikael Andersson på rad 14-15 ang staten och människan.
Sid 2
Gunnar Selberg ang ändring av meningen på rad 28.
Ola Johansson ang nytt stycke på rad 36.
Mari-Louise Wernersson, m.fl. ang bifall till PS skrivning på rad 41.
Sid 3
Ann-Mari Nilsson ang strykning av stycket på rad 55-61.
Stina Bengtsson på rad 65 och 70 ang ändring av medborgare till invårnare.
RESERVATIONER
Mot beslutet reserverade sig
Sid 1
Eva Andersson, Södermanland, till förmån för eget yrkande ang maktkoncentration.
Jan Willner och Jan-Olof Källström, Dalarna, till förmån för Kjell Gustafssons yrkande på rad
21 ang författningsdomstol.
Dick Larsson, Stockholms län, samt Pia-Maria Johansson, Örebro, till förmån för Dick
Larssons yrkande på rad 23.
Sid 2
Siv Sahlström, Stockholms län, till förmån för eget yrkande på rad 25.
Eva Andersson, Södermanland, samt Pia Maria Johansson, Örebro, till förmån för Eva
Anderssons yrkande på rad 25.
Mot beslutet på rad 41 ang Federalistiska principer reserverade sig:
Christina Bröms, Pär Kindlund, Jan Lovén, Jan Willner, Jan-Olof Källström, Dalarna
Erik Thunefors, Västernorrland
Maria Söderberg, Jämtland
§ 42
Stämman behandlade
Kommitté 7
Välfärd
Partistyrelsens yttrande (Bil. 4)
Stämmokommitté nr 7 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar
enligt (Bil. 5).
Kommittéordförande Catrin Mattsson, Stockholms stad, inledde från kommittén.
I debatten deltog
Catrin Mattson, CK, Per-Åke Carlsson, Jönköping, Ina Ununger, Stockholms län, Barbro
Larsson, Västmanland, Ulrika Axelsson, Skåne, Ann Hörnebrant-Sturesson, Skåne, Ingrid
Hermansson, Blekinge, Leif Ståhl, Stockholms län, Hanna Björklund, CS, Bo Åslund,
Bohuslän, Anders W Jonsson, PS, Christina Linderholm, Stockholms Stad, Carola Lidén,
Norrbotten, Alice Lindgren, Gävleborg, Abir Alsahlani, PS, Hanna Wagenius, CUF, Lillemor
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Nordh, Södermanland, Solveig Zander, Uppsala, Anna-Karin Hatt, PS, Gunnar Selberg,
Norrbotten, Tomas Johansson, Skaraborg, Birgitta Andersson, Västmanland, Marie-Louise
Wernersson, PS, Maria Nilsson, Skåne, Eva-Lena Fungmark, Kalmar, Anders Wickman,
Uppsala, Anna C Nilsson, Stockholms län, Anna Sandström, CS, Elena Fridfelt, Norra
Älvsborg, Patrik Davidsson, Kronoberg, Johanna Lundgren Gestlöf, CS, Anna-Johansson,
Kronoberg, Lennart Pettersson, Skåne, Eva Andersson, Södermanland, Vilhelm Nordström,
Stockholms Stad, Pia-Maria Johansson, Örebro, Torbjörn Åkesson, Blekinge, Siv Sahlström,
Stockholms län, Christer Jonsson, Kalmar, Annica Nordgren, Stockholms län, Vicki SkureEriksson, Västmanland, Leif Walterum, Skaraborg, Max Törnqvist, CS, Annika Lundegård,
Uppsala, Kent Johansson, PS, Kenth Ivarsson, Stockholms län, Gunilla Hjelm, CK, Kent
Folkesson, Skaraborg, Lennart Ygstedt, Stockholms län, Gustav Andersson, Stockholms Stad,
Dick Larsson, Stockholms län, Andreas Eriksson, CUF, Mats Lindbom, Blekinge, Mia
Wallgren, Stockholms län, Torbjörn Ahlin, Örebro, Anna Myrhed, Stockholms län, BrittLouise Berntsson, Kronoberg, Karl Malmqvist, CS, Johan Hedin, Stockholms Stad, Nina
Wahlin, Stockholms län, Andreas Olsson, Skåne, Niklas Svanlindh, Uppsala, Stefan
Bergström, Stockholms län, samt Hanna Björklund, CS.
Yrkanden:
Sid 1
Anders W Jonsson yrkade att meningen på rad 8 ”Behoven skall ...” strykas i enlighet med PS
ursprungliga förslag.
Anders W Jonsson och Siv Sahlström yrkade på PS ursprungsskrivning på rad 12-14 ang
Vårdpeng, skolpeng, omsorgspeng och jobbpeng.
Ingrid Hermansson yrkade på tillägg på rad 17 med ”Tidiga insatser i människors liv, när det
behövs, är en förutsättning för en hög välfärd.”
Sid 2
Lennart Pettersson yrkade på tillägg på rad 26 ”Hela kroppen skall ingå i sjukförsäkringen.”
Hanna Björklund yrkade på strykning av stycket på rad 26-30
Eva-Lena Fungmark yrkade på ändring av meningen på rad 29 till ”Samhället ska ge
förutsättningar för att individer ska kunna ta ansvar för sitt välbefinnande, sin hälsa och
livsstil.”
Annika Lundegårdh yrkade på tillägg på rad 34 med ” av hög kvalitet.”
Annika Lundegårdh yrkade på tillägg på rad 34 av meningen ”Patientsäkerheten ska
säkerställas.”
Gunnar Selberg yrkade på rad 36 på tillägget ”Här utgör de mindre sjukhusen själva
fundamentet som även framledes ska kunna erbjuda en god vård.”
Lillemor Nordh yrkade på rad 36 på tillägg ”Alla verksamma inom vården har en viktig
samhällsfunktion. Deras insatser utgör en väsentlig del av välfärden och ska få de
förutsättningar som krävs för att ge en kvalitets- och patientsäker vård. Centerpartiet strävar
mot en nollvision på skador orsakade av vården.”

28
Barbro Larsson yrkade på rad 36 en ny mening ”Vård och omsorg skall utgå från den
enskildes behov och professionen skall ge information och kunskap så att patienten blir
delaktig i sin vård och omsorg.”

Sid 3
Hanna Wagenius yrkade bifall till sin reservation i Partistyrelsens förslag ang rad 52-110.
Anders Wickman yrkade på rad 54 om tillägg av ”Lärarna är skolans viktigaste resurs. Vi vill
prioritera lärarnas kompetensutveckling för att säkra att varje elev får gå i en skola fri från
mobbing.”
Pia-Maria Johansson yrkade bifall till PS ursprungliga skrivning på rad 54-58 samt tillägg av
”Små klasser för att synliggöra elevens behov ska vara vägledande för de lägre åldrarna.”
Ulrika Axelsson yrkade på rad 63-67 om ändring av skrivningen till ”Förskola och fritidshem
ska bygga på en bra pedagogik och en mångfald av utförare som tar tillvara barnens
nyfikenhet och lust att lära. Föräldrar ska ha rätt att välja de lösningar som passar familjen
bäst. Det ska finnas bra förskolor och fritidshem i hela landet.“
Carola Lidén yrkade på rad 63 att meningen skall börja ”Förskolan och skolbarnomsorgen”
Sid 4
Leif Ståhl yrkade på rad 74 att meningen slutar med ”uppnådda mål samt goda betyg.“
Carola Lidén yrkade om tillägg på rad 83 med ”Flexibla metoder och distansöverbryggande
teknik kan underlätta för små glesbygdsskolor. Barnens bästa måste vara styrande före
ekonomin.”
Per Åke Carlsson och Andreas Olsson yrkade på strykning av ”Föräldrarnas och barnens rätt
att välja skola är central, samtidigt som” på rad 83-84, så meningen börjar ”Föräldrarna och
eleverna bör få ”
Vicki Skure-Eriksson yrkade på rad 84 att orden ”ansvar och” strykes.
Tomas Johansson, Alice Lindgren, Patrik Davidsson yrkade bifall till reservationen i
kommittén som ersätter rad 87-88 med ”Gymnasieskolan skall ge alla ungdomar möjlighet till
en god utbildning för framtiden. Utbildningen skall präglas av kreativitet, personlig
utveckling och stimulera ungdomar att vilja lära sig mer. Olika ungdomar har olika
förutsättningar och därav skall det finnas olika vägar för att genomföra sin
gymnasieutbildning.”
Ann Hörnebrandt-Sturesson yrkade på tillägg till rad 88 med ”Gymnasieskolan ska även
fortsättningsvis vara en frivillig skolform samt erbjuda teoretiska såväl som praktiska
utbildningar.”
Torbjörn Åkesson yrkade på tillägg till rad 90 ”Högre utbildning inom landet ska vara fortsatt
avgiftsfri.”
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Sid 5
Hanna Wagenius och Christina Linderholm yrkade på ändring av texten för rad 112-125 till
”Ett rättvist trygghetssystem är ett system där alla behandlas lika av staten vad gäller
ekonomisk ersättning. För att ett trygghetssystem ska vara tryggt måste systemet vara enkelt,
tydligt och lättöverskådligt. Systemet måste självklart också vara fördelningspolitiskt
solidariskt. Det leder oss till den givna slutsatsen att vi bör ha ett system där alla har rätt till
samma grundtrygghetsersättning. På detta sätt får vi en garanterad trygghet för alla på lika
villkor samtidigt som vi ger möjligheten för den som så önskar att komplettera det statliga
trygghetssystemet med privata försäkringsalternativ. Dagens inkomstbortfallsprincip
konserverar ekonomiska klyftor i samhället och kan inte ses som långsiktigt hållbar.”
Anna Johansson yrkade på ändring av meningarna på rad 113-115 till ”Tryggheten ska
inkludera alla invånare och vara utformad så att ingen faller igenom samtidigt som den
stimulerar till arbete och egen försörjning.”
Abir Alsahlani och Anders W Jonsson yrkade bifall till PS ursprungsskrivning på rad 116-117
”Samtidigt får inte bidragsfällor och trösklar göra det olönsamt att återgå till arbete och egen
försörjning.”
Kenth Ivarsson yrkade på tillägg till rad 117 med ”Samma skydd ska gälla för såväl anställd
som egenföretagare.”
Sid 6
Anders W Jonsson, Ina Ununger, Solveig Zander yrkade på strykning av kommitténs förslag
på rad 118-122 till förmån för PS ursprungsskrivning ”Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en
tydlig omställningsförsäkring. Sjukförsäkringen ska hjälpa den enskilda att tillfriskna och få
den rehabilitering som krävs för att kunna återgå i arbete.”
Bo Åslund yrkade på rad 122 om ändring till ”Självbestämmande skall råda i
Föräldraförsäkringen, där fördelningen av föräldraledighet och vården av sjuka barn bestäms
av föräldrarna själva.”
Johanna Lundgren Gestlöf yrkade att meningen på rad 122 ändras till ”Föräldraförsäkringen
ska utformas efter familjens och barnets bästa.”
Ina Ununger yrkade på tillägg till rad 126 med ”För att bibehålla och värna våra sociala
skyddsnät skall det ingå i det offentliga uppdraget att systematiskt säkerställa rättsäkerhet och
kvalitet för den enskilda människan.”
Anna-Karin Sjölander yrkade på tillägg vid rad 126 med ”Att utbildning för nysvenskar
förutom kunskaper i svenska språket och vår samhällsstruktur skall erbjudas en IT-utbildning
för att kunna integreras och få en digital språkmognad.”
Gustav Andersson yrkade på tillägg till rad 126 med ”Barns viktigaste sociala skyddsnät är att
ha kärleksfulla och ansvarstagande föräldrar och andra vuxna i barnets närhet. De juridiska
familjebanden som stödjer denna trygghet och påverkar barnens och föräldrarnas sociala
rättigheter behöver ses över så att de ger bästa möjlighet till trygga uppväxtförhållanden för
alla barn oavsett föräldrarnas samlevnadsform.”
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Dick Larsson yrkade på tillägg till rad 126 med ”Dagens pensionssystem är inte rättvist.
Därför bör det reformeras så att dagens och morgondagens garantipensionärer blir
ihågkomna.”
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från
Sid 1
Anders W Jonsson ang de båda yrkanden på rad 8 och 12-14.
Sid 2
Eva-Lena Fungmark på rad 29 ang tillägg av ”kunna ta”
Sid 3
Ulrika Axelsson och Carola Lidén ang rad 63-67 ang förskolan.
Sid 5
Abir Alsahlani och Anders W Jonsson ang rad 116-117 ang PS ursprungsskrivning om
bidragsfällor och trösklar.
Sid 6
Anders W Jonsson , Ina Ununger, Solveig Zander ang rad 118-122 ang arbetslöshets- och
sjukförsäkring.
Johanna Lundgren ang rad 122 ang föräldraförsäkring efter familjens bästa.
RESERVATIONER
Mot beslutet reserverade sig
Sid 2
Eva Andersson, Södermanland, till förmån för Lennart Petterssons förslag på rad 26.
Pia-Maria Johansson, Örebro, och Eva Andersson, Södermanland, till förmån för Gunnar
Selbergs förslag på rad 36.
Sid 3
Pia-Maria Johansson, Örebro, till förmån för eget yrkande på rad 54-58.
Leif Ståhl, Stockholms län, till förmån för eget yrkande på rad 73-74.
Sid 6
Britt-Louise Berndtsson, Björn Elmqvist, Anders Jonsäng, Tobias Herz, Per Schöldberg,
Hagert Valtersson, Irene Olofsson, Ingrid Hugosson samt Ingemar Hugosson, Kronoberg,
reserverade sig till förmån för kommitténs förslag på rad 118-122.
Christina Bröms, Dalarna, till förmån för kommitténs skrivning på rad 122 ang
Föräldraförsäkringens premiering.
§ 43
Stämman behandlade
Kommitté 8
Migration och integration
Partistyrelsens yttrande (Bil. 4)
Stämmokommitté nr 8 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar
enligt (Bil. 5).
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Kommittéordförande Lena Reyier, Dalarna, inledde från kommittén
I debatten deltog
Johan Lundgren, Östergötland, Erik Thunefors, Västernorrland, Muharrem Demirok, PS,
Stefan Hanna, Uppsala, Jörgen Sjöslätt, Skåne, Magnus Svensson, Gävleborg, Nihad Hodzic,
Uppsala, Staffan Danielsson, Östergötland, Fredrick Federley, PS, Julie Tran, Östergötland,
Mikael Andersson, Kronoberg, Aphram Melki, Stockholms län, Britt-Louise Berntdtsson,
Kronoberg, Estrid Faust, Stockholm Stad, Helen Törnqvist, Stockholm Stad, Magnus Larsson,
Kalmar, Johanna Lundgren Gestlöf, CS, Per Ankersjö, Stockholms Stad, Abir Alsahlani, PS,
Sofia Molin, Skåne, Stina Bengtsson, Stockholms Stad, Sara Andersson, Stockholms län,
Kristina Jonäng, PS, Tage Gripenstam, Stockholms län, Olivia Erixon, Stockholms län,
Vilhelm Nordström, Stockholms Stad, Rasmus Persson, Örebro, Torbjörn Egerhag, PS, Eva
Andersson, Södermanland, Mikael Hall, Norra Älvsborg, Dick Larsson, Stockholms län,
Madeleine Sjöhage, CUF, Simon Lundberg, Stockholms Stad, Stefan Bergström, Stockholms
län, Mattias Larsson, Västerbotten, Henrik Oretorp, Halland, Johan Hedin, Stockholms Stad,
Nina Wahlin, Stockholms län, Christian Holm, Skåne, samt Johanna Jönsson, Stockholm
Stad.
Yrkanden:
Sid 1
Erik Thunefors yrkade på ny skrivning av hela första stycket rad 2-68. ”Centerpartiet vill ha
en fortsatt reglerad invandrings- och flyktingpolitik, där hänsyn tas till tillgång på arbete och
bostäder etc. Detta för att kunna erbjuda dessa människor ett så bra liv som möjligt. Vi måste
bli bättre på att ta vara på det kunnande och den företagsamhet som finns hos de människor
som kommer till oss. Att snabbt få utbildning och arbete är en grundförutsättning. Ett
visumkrav från länder utanför EU och även en tydlig gränskontroll från länder inom EU
behövs för att kontrollera den tilltagande internationella brottsligheten.
Främlingsfientlighet är ett allvarligt hot vårt samhälle står inför. Den bryter ner den
ömsesidiga respekten människor emellan. I förlängningen öppnar främlingsfientligheten
vägen för en återkomst av ideologier vars utgångspunkt är att alla människor inte har samma
värde.”
Helen Törnqvist yrkade på rad 2 att stryka orden ”generös och”
Dick Larsson yrkade att stryka meningen på rad 5 ang Den ömsesidiga rörligheten ...
Jörgen Sjöslätt yrkade på tillägg på rad 7 med ”För att få en ökad acceptans för den fria
rörligheten, är det viktigt att skilja på flyktinginvandring, anhöriginvandring och
arbetskraftsinvandring.”
Rasmus Persson yrkade att stycket på rad 9-11 flyttas till rad 30.
Magnus Svensson yrkade bifall till PS ursprungliga skrivning på rad 12-14.
Aphram Melki yrkade på tillägg till rad 19 med ”samt verka för en harmoniserad flykting- och
asylpolitik inom EU.”
Stefan Hanna yrkade på tillägg till rad 19 med ”Migrations- och integrationspolitiken ska vara
socialt och ekonomiskt hållbar.”
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Johanna Lundgren Gestlöf yrkade på att stryka raderna 21-24.
Sid 2
Johanna Lundgren Gestlöf yrkade på att stryka raderna 25-29 samt raderna 31-32.
Mikael Andersson yrkade på att byta ut ordet ”transnationellt” mot ”internationellt” på rad 32.
Jörgen Sjöslätt yrkade på tillägg till rad 40 med ”Krav på att kunna prata och förstå svenska
språket för att få medborgarskap bör övervägas.” samt ”Samtidigt ska de utmaningar som
finns, beaktas och bearbetas, för att öka samhällsgemenskapen och minska de
främlingsfientliga krafterna i samhället.”
Mikael Andersson yrkade att stryka meningen ”Sveriges integrationsutmaningar ...” på rad 42.
Britt-Louise Berndtsson yrkade tillägg på rad 44 så meningen låter ”Att snabbt kunna få
tillgång till språk, utbildning och arbete är en grundförutsättning.”
Muharrem Demirok och Britt-Louise Berndtsson yrkade bifall till PS ursprungsskrivning på
raderna 45-47. ”Arbetsmarknaden få inte systematiskt placera dem som har sämre
språkkunskaper eller annan etnisk bakgrund, och som inte etablerat sig fullt ut i Sverige, i
underläge. Det är inte gränserna som ska stängas, utan arbetsmarknaden som ska öppnas.”
Sid 3
Jörgen Sjöslätt yrkade på att stryka stycket på rad 54-56.
Mikael Hall yrkade tillägg till rad 56 med ”En god utbildning är en viktig del av en lyckad
integration. Utbildningsinsatser ska bidra till en inkludering i samhället och ha en tydlig
koppling till arbetsmarknaden.”
Stefan Hanna yrkade på att ”och förändringsrädsla” läggs till efter ordet Främlingsfientlighet
på rad 59 och 62.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från
Sid 1
Rasmus Persson ang att stycket på rad 9-11 flyttas till rad 30.
Sid 2
Mikael Andersson ang byta ut ordet ”transnationellt” mot ”internationellt” på rad 32.
Britt-Louise Berndtssons tillägg på rad 44 så meningen låter ”Att snabbt kunna få tillgång till
språk, utbildning och arbete är en grundförutsättning.”
Muharrem Demirok och Britt-Louise Berndtssons tilläggsyrkande på rad 45-47.
§ 44
Stämman behandlade
Kommitté 9
En fri och fredlig värld
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Partistyrelsens yttrande (Bil. 4)
Stämmokommitté nr 9 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar
enligt (Bil. 5).
Kommittéordförande Maria Nilsson, Skåne inledde från kommittén.
I debatten deltog
Hans Lindqvist, Stockholms län, Hans Johansson, Skaraborg, Pelle Thörnberg, Stockholms
stad, Johan Linander, PS, Hagart Valtersson, Kronoberg, Johan Hedin, Stockholms stad,
Göran Engström, Dalarna, Lars Vikinge, Östergötland, Hannes Hervieu, Stockholms stad,
Roger Silfver, Östergötland, Soledad Aguilar Oddershede, Stockholms län, Abir Alsahlani,
PS, Nina Wahlin, Stockholms län, Lars Kallsäby, Västmanland, Kent Johansson, PS, Vilhelm
Nordström, Stockholms stad, Mattias Claesson, Södermanland, Hanna Wagenius, CUF, Helen
Törnqvist, Stockholms stad, Robert Steffens, Stockholms län, Leo Pierini, Uppsala, Alfred
Askesljung, Stockholms stad, Torbjörn Gustafsson, Kronoberg, Sofia Jarl, PS, Gustav
Andersson, Stockholms stad, Maria Nilsson, Skåne, Sven Tornberg, Norrbotten, Sören
Hellberg, Dalarna, Kerstin Lundgren, Stockholms län, Bo Hagström, Skaraborg, samt Jonny
Jones, Dalarna
Yrkanden:
Sid 1
Nina Wahlin yrkade ändring i början av meningen på rad 5-6 till ”Medborgare och invånare i
demokratiska länder ....”
Leo Pierini yrkade på tillägg till rad 8 med ”För oss är rätten till självbestämmande en central
fråga. Vi vill se en värld där makten kommer underifrån, och därför vill vi att Sverige alltid
ska stå på förtryckta och ockuperade folks sida och våga erkänna nya statsbildningar.”
Johan Linander yrkade på att stryka meningen på rad 16-17 ”Sverige måste därför kunna
försvara sitt eget territorium.”
Hagart Valtersson yrkade på ändring av meningen på rad 17 till ”Sverige bygger säkerhet i
Norden och Europa bl a genom Försvarsmaktens insatsorganisation samt genom nära militärt
samarbete med demokratier i vår närhet.”
Göran Engström yrkade på att byta ut ordet ”nära” till ”fullt ut i” meningen på rad 17.
Hans Johansson yrkade på tillägg av ”och i Världen” på rad 17 så meningen blir ”Sverige
bygger säkerhet i Norden, Europa och i Världen genom ...”
Hannes Hervieu yrkade på ändring av de två sista meningarna på rad 19-21 till ”Hoten mot
vår säkerhet kommer numera inte enbart från andra stater, utan även från andra aktörer och är
av en annan karaktär än tidigare. Därför måste vi också anpassa vår försvarsförmåga efter nya
typer av hot och nya typer av konflikter.”
Hans Lindqvist yrkade på tillägg till rad 21 med ”.. som terrorattacker, miljö- och
naturkatastrofer, IT-attacker och hot mot livsmedels-, el- och vattenförsörjningen.”
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Sid 2
Lars Vikinge yrkade på tillägg till rad 25 ”Men Europa är större än bara EU. Och Europa som
helhet står inför mycket stora utmaningar under lång tid. Att på ett engagerat sätt bidra till ett
demokratiskt Europa, med jobb, välfärd, uthållig miljöpolitik och öppna gränser, är en
förutsättning för att nå de andra mål som hittills beskrivits i detta idéprogram.” samt
Ändra meningen på rad 26 till ”Det finns dessutom ett tydligt behov av att reformera EU.”
Pelle Thörnberg yrkade strykning av ”smalare men” på rad 27 så meningen börjar ”EU måste
bli vassare...”
Torbjörn Gustafsson yrkade på rad 30 ett tillägg med ”fauna och flora”.
Roger Silfver yrkade på ändring av meningen på rad 29-30 till ”Däremot skall unionen
avhålla sig från att gripa in t ex ländernas skatter, välfärd, sociala trygghetssystem samt
förvaltning av naturresurser och vilt.”
Soledad Aguilar Oddershede yrkade på tillägg på rad 39 med ”Centerpartiet ska i alla
avseenden försvara och värna om demokratiska principer och mänskliga rättigheter i EUsamarbetet.”
Mattias Claesson yrkade att meningen på rad 40-41 flyttas till efter rad 26.
Sid 3
Johan Hedin yrkade bifall till PS ursprungsskrivning på rad 53-62.
Sören Hellberg yrkade på att byta ut ”hantlangare” till ”företrädare” på rad 58.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från
Sid 1
Nina Wahlin ang yrkande på rad 5-6 att meningen börjar ”Medborgare och invånare”
Hans Johansson ang yrkande på rad 17 så meningen blir ”Sverige bygger säkerhet i Norden,
Europa och i Världen genom ...”
Sid 2
Soledad Aguilar Oddershede ang tillägg på rad 39 ang demokratiska principer och mänskliga
rättigheter.
Mattias Claesson ang att meningen på rad 40-41 flyttas till efter rad 26.
Sid 3
Sören Hellberg ang att byta ut ”hantlangare” till ”företrädare” på rad 58.
RESERVATIONER
Mot beslutet reserverade sig
Sid 1
Johan Linander, PS, till förmån för eget yrkande på rad 16-17.
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Sid 2
Christer Eriksson, Birgitta Andersson, Mikael Palmqvist, Västmanland, till förmån för Roger
Silfvers förslag på rad 29-30.
§ 45
Slutbehandling av ”En hållbar framtid – Idéprogram för Centerpartiet”
I debatten deltog
Erik Thunefors, Västernorrland, samt Anders W Jonsson, PS
Yrkanden:
Erik Thunefors yrkade på helt ny skrivning av hela idéprogrammet (se bil. 6)
BESLUT
Stämman beslutade att avslå Erik Thunefors och Ånge kommunkrets förslag.
BESLUT
Stämman beslutade att bifalla idéprogrammet i sin helhet (se bil. 7)
§ 46
Vid stämman väckta frågor
Inga frågor fanns.
§ 47
Avslutningsanförande
Annie Lööf framförde ett tack till alla stämmofunktionärer, till distriktet, stämmoombud,
stämmopresidiet, personalen samt representanter från media, och riktar ett särskilt tack till
Henrik Björkman, som varit organisatör för stämman.
§ 48
Avslutning
Partiordförande Annie Lööf höll ett sammanfattande avslutningstal samt förklarade 2013 års
extra partistämma med Centerpartiet avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Marianne Magnusson

Inger Fredriksson

Nihad Hodzic
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Bilagor:
1. Stämmoording, Föredragningslista, Debattregler,
Nomineringskommitté, Riktlinjer för valkommitté, kandidat och förtroendevald
2. Valberedningens förslag, Kommittéfördelning
3. Ombuds- och röstlängd
4. Partistyrelsens förslag till idéprogram
5. Kommittéernas förslag till idéprogram
6. Förslag från Ånge kommunkrets
7. Slutligt beslutat idéprogram

