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Umeå kommunkrets
Verksamhetsberättelse 2016
Förtroendevalda
Kommunkretsens styrelse
Ordförande
Eric Bergner
Vice ordförande
Anna-Karin Sjölander
Kassör
Sören Olsson
Sekreterare
Ellinor Hansson
Ledamot
Sven-Olov Edvinsson
Ledamot
Gudrun Lindström
Ledamot
Mattias Larsson
Ledamot
Maja Westling
Ledamot
Solveig Granberg
Adj. ledamot SV
Malin Gruffman
Revisorer
Ordinarie
Ersättare

Bullmark
Teg
Sävar
Ytterboda
Kasamark
Mariedal
Umedalen
Tomtebo
Tavelsjö
Tomtebo

Nils-Gunnar Matsson
Ingrid Skoogh
Hans Weinehall
Margareta Sandeström

Valberedning/nomineringskommitté
Sammankallande
Olle Edblom
Ledamot
Fredrik Andrén
Ledamot
Malin Gruffman
Ledamot
Lennart Persson
Ledamot
Diana Naya Zadius
Ledamot
Håkan Appelblad
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Degernäs
Röbäck
Varmvattnet
Böle

Böleäng
Ytterboda
Täfteå
Hissjö
Umeå
Grubbe
Umeå

Expedition/anställda
Expeditionen finns på Skolgatan 48 (Ordenshuset). Lokalerna är gemensamma
med Centerpartidistriktet.
Helena Samuelsson administratör 70 %.

Avdelningar
Kommunkretsen har 12 Centerpartiavdelningar, 3 Centerkvinnoavdelningar, 1
Centerstudenteravdelning och 1 CUF-avdelning.
Antalet medlemskap i kretsen var 368 st den 31 december 2016.
Under året har kretsen totalt fått 26 nya medlemskap.

Årsstämma/Höststämma
Kretsens årsstämma hölls den 22 februari i Innertavle bygdegård, medverkade
gjorde stadsdirektör Jonas Jonsson som informerade om aktuella frågor i Umeå
kommun.
Höststämman hölls den 31 oktober i ordenshuset Umeå. Eric Bergner
informerade om kyrkovalet och Mattias Larsson informerade från Centerpartiets
förtroenderåd i Stockholm den 23 september.

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Under året har det genomförts 3 studiecirklar med 117 timmar och 6
kulturarrangemang. Ett arrangemang kodat som annan folkbildning 2 timmar.
Vid två tillfällen per termin har det hållits frukostmöten tillsammans med övriga
grundorganisationer.

Riksorganisationen och distriktets kurser/verksamhet
Kommunkretsen har haft representation vid kommundagarna i Karlstad och vid
Centerdistriktets distriktsstämma i Lövånger.
Kommunkretsen har haft deltagare i kursen opinionsbildning och spetsutbildning

Kommunkretsens verksamhet
Styrelsen
Styrelsen har haft sju protokollförda möten följande tillfällen: 1/2, 29/2, 29/3
25/4, 29/8, 26/9, 28/11
Utöver detta har styrelsen tillsammans med avdelningsordförande och
fullmäktigegrupp haft ett strategimöte den 8/6 och ett extra budgetmöte den 1
december
Övriga Kretsaktiviteter
30/4 Besök Kristina Yngve vice ordförande miljö och jordbruksutskottet, möten
med Norrmejerier, Norra skogsägarna och SLU
4/5 Vårkampanj Rådhustorget med Helena Lindahl och Roger Sandströms
traktor.
24/5 Blodomloppet 20 deltagare
September-Oktober Höstkampanj Rådhustorget. Sex tillfällen där det samlades
namn för en folkomröstning skolsituationen i Sävarådalen
14/10 debatt Annie Lööf – Jonas Sjöstedt Umeå universitet
Oktober – November. Politikskola, tio deltagare, sju tillfällen cirkelledare Eric
Bergner och Lars Weinehall. Samarrangemang med SV
1,2/12 Möte med fullmäktigegruppen och besök Daniel Bäckström ledamot
försvarsutskottet, möten med FOI och Totalförsvarets Skyddscentrum

Rapport kommunfullmäktigegruppen
När jag summerade 2015 var det med förhoppning om ett spännande 2016 som
för Centerpartiets del skulle bli positivt. Så här i efterhand kan vi väl konstatera
att jag hade rätt. När vi i framtiden ser tillbaka på det kommunalpolitiska läget i

Umeå under 2016 är det nog den dåliga ekonomin och alla turer kring den som
först kommer oss till minnes.
Det positiva har dock varit att vi i kommunen nu äntligen har fått igång en riktig
debatt om landsbygden, vilket så klart gynnar oss i Centerpartiet. En av de
större frågorna som engagerat under året har varit den om skolorna i
Sävarådalen, där vi fortsatt jobbar för ett positivt besked. Ytterligare en av de
större händelserna för oss under året är att vi la en egen budgetmotion och ett
eget förslag på strategisk plan.
Förhoppningen för det år vi har framför oss är en fortsatt landsbygdsdebatt, en
tuff diskussion om kommunens ledning och styrning, samt ett stort engagemang
från våra förtroendevalda.
Mattias Larsson, gruppledare
Interpellationer
20161208 ”Umeå kommuns hantering av allmänna handlingar och utlämnande
av dessa” Sven-Olov Edvinsson & Mattias Larsson
20161007 ”Individ- och familjenämndens beställning av bostäder” Anna-Karin
Sjölander
Enkla frågor
20161215 ”Policydokument: gåvor, mutor och otillbörlig påverkan” Anna-Karin
Sjölander
20161215 ”Förskolan Visionen” Anna-Karin Sjölander
20160323 ”Hur hög är förskolekostnaden i Botsmark?” Mattias Larsson

Landstingsgruppen verksamhetsberättelse 2016
Centerpartiets landstingsgrupp får härmed avge följande verksamhetsberättelse
för 2016.
Landstingsgruppens arbete har under året letts av gruppledaren Ewa-May
Karlsson. Vice gruppledaren Daniel Öhgren. Politisk sekreterare på deltid 50 %
har Eric Bergner varit.
Under året har landstingsgruppen haft totalt sju möten varav fem i samband
med landstingsfullmäktiges ordinarie möten. Övriga två gruppmöten har hållits
enligt följande:
Gruppmöten
19-20 augusti Östersund Norrlandsting (fyra nordligaste landstingsgrupperna)
Studiebesök AIM Sweden, information
regionalutveckling Jämtland/Härjedalen. Anders W
Jonsson informerade om aktuella frågor som
regionfrågan
10 oktober Skellefteå
Rutandag

Landstingsfullmäktige 2016
Februari
Gruppdagen ägnades i huvudsak till strategi inför budgetarbetet 2017 och ett
studiebesök vid psykiatrin NUS
Anmälan motion
Initiativ för tidig diagnos av lungcancer i Sverige Ewa-May Karlsson
Besvarande av interpellationer:
Konkurrens på lika villkor Ewa-May Karlsson mfl.
Landstingets personalrekrytering Ewa-May Karlsson
April
Huvudärendet: Landstingets årsredovisning
Besvarande av interpellationer:
Är tilldelningen av ST-tjänster tillräcklig? Daniel Öhgren
Anmälan av motioner
Utred fritt vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin Ewa-May Karlsson mfl
Besvarande av motion
Inför snabbspår för äldre på akutmottagningarna Ewa-May Karlsson mfl
Motionen ansågs besvarad
Juni
Huvudärende
Budget och landstingsplan 2017
Besvarande av interpellationer:
Rekrytering av medarbetare Ewa-May Karlsson, Daniel Öhgren
Anmälan av motion
Möjlighet till utbildningen i hela länet Ewa-May Karlsson
Mellanvårdsform Ewa-May Karlsson
September
Huvudärende: Delårsrapport
Besvarande av interpellationer
Sterilisering av män och kvinnor Ewa-May Karlsson
Klokt att driva verksamhet med ständig underfinansiering? Daniel Öhgren
Anmälan av motion
Samers hälsa. Kompetenshöjning för att nå en jämlik vård Maria Kristoffersson
November
Besvarande av interpellationer
Hur tänker landstinget delta i Norsjö 2.0? Ewa-May Karlsson
Besvarande av vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin Ewa-May Karlsson mfl
Motionen avslogs
Allians för Västerbotten
Efter tolv år av gemensamma alliansbudgetar så beslutade vi fyra partier inom
alliansen att gå fram med egna budgetförslag. Gruppledarmöten har genomförts
inför varje landstingsstyrelse och arbetsutskott, några gemensamma artiklar har
skrivits för länstidningarna. Vid Rutandagen den 10 oktober Stiftsgården i

Skellefteå medverkade Kurt Bohman Skellefteå kring distansöverbryggande
teknik, Lars Westin på temat Norrland - Regionen som inte vill lösa sina problem,
Mats Brändström Primärvården i fokus och de nya HR och ekonomidirektörerna
Johanna Näslund och Katarina Holmgren
Slutord
Under 2016 har jag fortsatt att träffa och informera mig om landstingets olika
verksamheter, ett trettiotal hälsocentraler och sjukhuskliniker har besökts.
Studiebesöken ger en god insikt i med vilket engagemang och kompetens som
finns i landstinget. De politiska frågorna som präglat året är de traditionella
ekonomi, vårdköer och personalrekrytering. Den uteblivna regionreformen
kommer att innebära att Västerbottens läns landsting ställs inför tuffa
utmaningar kring framförallt den regionala specialistvården. Vilket alternativ som
nu kommer till en den tänkta region Norrland måste få sin lösning under 2017,
de allra flesta är överens om att dagens situation inte kommer att vara hållbar.
Jag vill här ta tillfället att tacka alla förtroendevalda i landstinget, kommunerna
och regionen för ett gott samarbete. Det har återigen varit ett intressanta och
lärorikt år som gruppledare i det viktiga arbetet för en rättvis vård i hela
Västerbotten
Ewa-May Karlsson
Gruppledare

Rapport Kyrkopolitiska gruppen
Arbetet i Pastoratet har präglats av ett gott samarbete för att få den nya
organisationen i Svenska kyrkan i Umeå, sedan 2014 att sätta sig. Den
gemensamma Församlingsinstruktionen (FIN) blev under 2016 utgångspunkt för
ett stort utvecklingsarbete för Diakoni och Idealitet. Alla berörda har varit
involverade i diskussioner och samråd, projektgrupp, styrgrupp, personal,
församlingsråd, kyrkoråd och nomineringsgrupper. Beslut togs i oktober om en
strategi för att gå vidare inom dessa områden. Samrådsmöten har hållits om ny
Resursfördelningsmodell och Verksamhetsplan med koppling till budgetarbetet
samt administrativt stöd till församlingarna.
Svenska kyrkans i Umeå diakonala arbete bland utsatta EU-migranter,
asylsökande och ensamkommande flyktingbarn har fortsatt i samverkan med
frivilligsektorn och Umeå kommun. Den efterlängtade församlingsgården,
Prästgården på Backen är nu renoverad och i dagarna klar för inflyttning. En
tillbyggnad på tomten för stora sammankomster, körer och minnesstunder ska
vara färdig hösten 2017. Planprocessen för församlingsgården vid Umeå stads
kyrka pågår till sista kvartalet 2017. En förstudie har initierats för etablering av
verksamhet i området Tomtebo/Tavleliden.
På Centerpartiets Kretsstämma i Innertavle den 22 februari gavs information om
aktuella frågor i Svenska kyrkan i Umeå, bland annat om arbetet med Idealitet
och delaktighet samt situationen för utsatta EU-migranter i Umeå.
Gruppmöten
Under året har kyrkopolitiska gruppen haft fyra möten med olika huvudfrågor på
dagordningen.

4 april – medverkade Katarina Glas, projektledare i Utvecklingsarbetet för
Diakoni och Idealitet. Ny Budgetmodell angående fördelning av
verksamhetsresurser till församlingarna, kyrkans engagemang för asylsökande
och utsatta EU-medborgare samt det nya kyrkohandboksförslaget presenterades
och diskuterades.
25 maj – inför kyrkofullmäktige på Teg med Verksamhetsuppföljning och
fastställande av resultat- och balansräkning.
17 oktober – medverkade Birgitta Samuelsson, chefsekonom i Pastoratet.
Diskussion om ny budgetmodell och långtidsplan.
8 november – inför kyrkofullmäktige på Teg med beslut i budgetfrågor.
Utbildningar
I kyrkans utbildningsresa i Luthers fotspår till Tyskland deltog Vera Eriksson,
Gudrun Lindström och Monika Sandström.
Vera Eriksson och Monika Sandström deltog i Idédagar anordnat av Idéforum
30/9 - 2/10. Monika Sandström medverkade och Maria Karlsson var mötesledare
vid avslutningsmässan.
Förtroendeuppdrag
Kyrkofullmäktige, ordinarie: Monika Sandström, Jan-Erik Burén, Gunnel
Lagerkvist, Lennart Persson och Gudrun Lindström. Ersättare: Rolf Appelblad,
Doris Grellmann (ny) och Nils-Gunnar Mattsson (ny).
Kyrkoråd, ordinarie: Monika Sandström. Ersättare: Gunnel Lagerkvist och JanErik Burén
Kyrkorådets arbetsutskott: Monika Sandström
Församlingsråd, Umeå stad: Jan-Erik Burén, Umeå Maria: Gudrun Lindström,
Umeå Lands: Maria Karlsson, Tavelsjö: Rolf Appelblad, ordförande och Doris
Grellmann samt ersättare Gunnar Westberg och Vera Eriksson.
Teologifondens styrelse: Lars-Erik Edlund och ersättare Monika Sandström.
Valnämnden: Monika Sandström, vice ordförande.
Stiftsfullmäktige, Monika Sandström och Gunnel Lagerkvist, även i Domkapitlet.
Umeå den 26 januari 2017
Monika Sandström
Gruppledare

Rapport Centerkvinnorna
Umeå Centerkvinnor
Våra aktiviteter under året.
8/3 På internationella kvinnodagen uppvaktade vi trädgårdsmästare Lena Brandt
och psykologerna Lena Wänman och Åsa Söderberg.
4/4 Offentligt möte på folkets hus under rubriken Människor på flykt.

22/4-24/4 På Centerkvinnornas förbundsstämma ansvarade avdelningen för
stämmans lotteri.
1/6 Traditionsenlig blomskottsauktion och sommarfika.
20/9 Surströmmingsfest på Musköten där alla medlemmar i kommunkretsen
bjöds in.
11/10 Offentligt möte i Folkets hus, Åsa Norin och Ulla Hjalmarsson informerade
om den verksamhet som bedrivs i ’Vän i Umeå’
5/12 Avdelningen bjöd in alla medlemmar i kommunkretsen till Adventsträff. Eva
Maaherra-Lövheim underhöll med sång och musik.
Avdelningen har 45 medlemmar under 2016.
Tavelsjö Centerkvinnor
På internationella kvinnodagen 8 mars uppvaktades Mickelbo Gård. Vid
förbundsstämman i Umeå deltog 3 ombud från avdelningen. I augusti ordnade
avdelningen en svampexkursion med Inger Järnerfalk som kursledare där 15
deltagare var med. Trivselkväll i Vindeln för medlemmarna hos ’Gumman Tö’ och
’Vild och Vacker’.
Under året har vi fått 7 nya medlemmar. Totalt har vi 31 medlemmar vid årets
slut.
Vid pennan
Solveig Granberg

Rapport Centerpartiets Ungdomsförbund
Verksamhetsåret 2016 har präglats av internationella projekt samt
återkommande medlemskvällar för att aktivera nya unga gröna liberaler i
centerrörelsen.
Vid årsmötet valdes ny styrelse för avdelningen. Styrelsen har under året bestått
av ordförande Diana Zadius (nyval), kassör Dennis Sirén (omval i styrelsen,
nyval på posten) och ledamot Sandra Aljassani (nyval). Samtidigt avtackades
avgående ordförande Joachim Höfler samt avgående kassör Tobias Gillberg för
deras insats under flera år i avdelningen.
Under året har avdelningen genomfört sitt hittills största internationella och
politiska projekt. CUF Umeå antog värdskapet för Nordiska Centerungdomens
Förbunds (NCF) sommarläger 2016. Projektet genomfördes i samarbete med NCF
samt med stöd av Stiftelsen Föreningsgården. Lägret samlade ett trettiotal
ungdomar från Sverige, Norge, Danmark och Finland till Norrbyskär 27-31 juli
2016. Från CUF Umeå koordinerades projektet av en arbetsgrupp under ledning
av Tobias Gillberg. Lägret som var det första någonsin uppmärksammades i flera
olika medier, bland annat i Vasabladet samt i flera sociala medier. Deltagarna
diskuterade flera aktuella politiska frågor om bland annat medborgskap, miljö
samt arbetsmarknadsfrågor ur ett nordiskt perspektiv.
Avdelningen har fortsatt jobba med sin sociala medier-strategi för att ta debatten
direkt i aktuella lokala frågor. Efter årsmötet skrev avdelningens ordförande
Diana Zadius sin debattartikel ”Det turkiska folket ska inte lastas för Erdogans
brott” som publicerades på bland annat Nyheter24 den 16 juni. Avdelningen har

även skrivit gemensamma insändare tillsammans med Svensk Ungdom i
Österbotten samt NCF (Nordiska Centerungdomens Förbund). CUF Umeås
Facebook-sida har fortsatt öka i användning och var vid årets slut störst inom
centerrörelsen i Umeå.
Under hösten återlanserade avdelningen sin evenemangsserie ”Liberala
torsdagar”. En serie öppna evenemang med inbjudna talare. Teman för höstens
medlemskvällar var ”Ung företagsamhet” med Helena Lindahl som talare samt
”Hedersrelaterat våld och förtryck” med Devin Rexvid som inbjuden föreläsare.
Kvällarna var öppna evenemang och lockade såväl gamla medlemmar som nya
potentiella medlemmar.
Avdelningen har under verksamhetsåret ökat stadigt i medlemsantal och har
inför verksamhetsåret 2017 flera aktiva, ambitiösa och samhällsintresserade
medlemmar att bygga vidare verksamheten med.

Rapport Centerstudenter 2016
I början av året hölls årsmöte där en ny styrelse valdes:
Erik Andersén, ordförande
Ella Wennberg, vice ordförande
Hanna Wennberg, kassör
Alexander Pohjanen, ledamot
Thomas Jonsson, ledamot







I mars ordnades på riksplan för första gången en ledarskapskurs för
kvinnor, från avdelningen deltog 5 tjejer och alla var väldigt nöjda med
helgen.
I april hölls förbundsstämman i Lund, Umeå-avdelningen fanns på plats
och Hanna Wennberg valdes in som ny ledamot i förbundsstyrelsen. Mot
slutet av maj hölls en talarkväll med Simon Palme och Tobias Samuelsson
på temat Brexit/Bremain.
Under 2016 fyllde Centerstudenter 70 år, vilket i augusti firades med ett
välbesökt 70-årsjubileum i Uppsala, självklart fanns medlemmar från
Umeå på plats och deltog i festligheterna.
I början av september hölls på Umeå universitet Välkomstmässa, delar av
styrelsen var på plats med uppbackning av vår kontaktperson i FS Sofia
Molin, och generalsekreterare Malin Henriksson.
I november ordnades Centerstudenters årliga utbildningshelg Rådslaget,
denna gång i Göteborg, medlemmar från avdelningen var på plats för att
lära sig mer om populism som var temat för helgen.

Slutord Centerpartiet i Umeå kommunkrets
År 2016 blev återigen ett händelserikt politiskt år, nationellt har Centerpartiets
opinionssiffror varit i ständigt stigande och av partiledarna har Annie Lööf ett
mycket högt förtroende. Det är med stolthet man som Centerpartist konstaterar
att vi står fast vid vår humanistiska syn på alla människors lika rätt och värde. I
kommunfullmäktige och i debatten har Centerpartiet tydligt markerat värdet av
en öppenhet och offentlighet, det som kan tyckas vara en självklarhet i
kommunal verksamhet. I frågan om Umeå kommuns landsbygdsskolor har
Centerpartiet tagit en tydlig ställning för att nuvarande grundskoleenheter ska

vara kvar, vilket är av stor vikt för en fortsatt utveckling av landsbygden.
Närodlad politik är partiets signum och är det som förhoppningsvis ska prägla
Centerpartiets politik nu och i framtiden.
Ett stort tack för det gångna verksamhetsåret till personalen Helena Samuelsson,
Centerdistriktet Stefan Tornberg, CUF, Centerkvinnorna, Centerstudenter,
Studieförbundet Vuxenskolan (Malin Gruffman m fl) och Tidningen
Västerbottningen (Jonatan Hjort/Jacob Sjöström och medarbetare)!
Kretsstyrelsen 30 januari 2017

Valberedningens förslag
Protokoll Valberedningen
Centerpartiet Umeå kretsen
17 februari 2017 kl 12 00
Plats: centerexpeditionen
Närvarande:
Olle Edblom,ordförande
Lennart Persson
Fredrik Andren
Håkan Appelblad
Malin Gruffman
Kallade men ej närvarande:
Malin Forsberg, bor i Halmstad
Diana Zadius, bor Uppsala
1 Ordförande hälsade välkommen
2. Lista till kyrkovalet, Umeå pastorat
Valberedningen diskuterade listan utifrån medlemsomröstning, ålder, geografi, kön,
och etnicitet
Förslag till lista enligt följande:
1 Monica Sandström, Tavelsjö
2 Rune Sjöström, Berghem
3 Maria Karlsson, Hissjö
4 Rolf Appelblad, Tavelsjö
5 Ulla Britt Färm-Wallgren, Stöcksjö
6 Lennart Persson, Hissjö
7 Doris Grellman, Tavelsjö
8 Tobias Gillberg, Tomtebo
9 Johanna Häggström, Umedalen
10 Olle Edblom, Böleäng
11 Mahari Tekle, Ålidhem
12 Fredrik Rönn, Innertavle
13 Gunnar Westberg, Tavelsjö
14 Eva Maaheera-Lövenheim, Haga
15 Nils-Gunnar Mattson, Degernäs
16 Eric Sandeström, Böle
17 Sven-Olov Edvinsson, Kasamark
18 Curt Palm, Mariehem
19 Mattias Larsson, Umedalen

3. Kretsstyrelsen
Tre avsägelser Maja Westling, Gudrun Lindström, Ellinor Hansson Valberedningen
föreslår följande som ledamöter i kretsstyrelsen:
Eric Bergner, ordförande omval
Sven Olov Edvinsson, omval
Mattias Larsson, omval
Anna Karin Sjölander, omval
Sören Olsson, omval
Solveig Granberg, omval
Delia Zadius, nyval
Fredrik Rönn, nyval
Roger Sandström, nyval

4 Förslag till revisorer
Nils-Gunnar Matsson, omval
xxx,
5 Stämmopresidium
Ordförande: Sven-Olov Edvinsson
Vice ordförande: Anna-Karin Sjölander
Sekreterare: Maja Westling
4. Ombud till distriktsstämman
Förslag diskuterades. Äger rum i Arvidsjaur 1-2 april tillsammans med Norrbotten
Förslag läggs direkt på stämman.
5. Avslutning
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat
Vid tangentbordet
Olle Edblom
Ordförande

Bilaga 1 till Valberedningens protokoll 17 februari 2017

Sammanställning av röstresultat
till kyrkoval Umeå Pastorat 2017
Förnamn
Maria

Efternamn
Karlsson

Ort
Hissjö

Summa

Rolf

Appelblad

Tavelsjö

220

Olle

Edblom

Böleäng

198

Doris

Grellmann

Tavelsjö

192

Johanna

Häggström

Umedalen

172

Lennart

Persson

Hissjö

167

Eva

Maaherra-Lövheim

Haga

144

Ulla-Britt

Färm-Wallgren

Stöcksjö

143

Monika

Sandström

Tavelsjö

133

Sven-Olov

Edvinsson

Kasamark

115

Nils-Gunnar

Mattsson

Degernäs

109
102

257

Fredrik

Rönn

Innertavle

Gunnar

Westberg

Tavelsjö

85

Rune

Sjöström

Umeå

82

Mattias

Larsson

Umedalen

78

Eric

Sandeström

Böle

75

Mahari

Tekle

Umeå

60

Tobias

Gillberg

Tomtebo

28

Curt

Palm

Mariehem

Jan-Erik

Buren

Tackat nej

1
15

Gudrun

Lindström

Tackat nej

3

Gerd

Lindström

Sökt

2

Johanna

Hedlund

Sökt

8

Evelina

Persson

Ej hittad i medlregistret
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Motion
Till/
Centerpartiets
Centerpartiets
Centerpartiets
Centerpartiets

avdelningsårsmöte Sävar och Norra Sävarådalen
kretsstämma Umeå
distriktsstämma Västerbotten
partistämma

Placering av fritidshem
I skollagen från 2009 anges i 10 § Placering av skolenhet att ”en elev i
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola ska
erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som möjligt den skolenhet där
eleven får utbildning”.
Lagen har av många kommuner tolkats som att fritidshemmet skall endera
finnas i samma byggnad eller inom en mycket snäv radie i en byggnad där
eleven får sin utbildning.
Lagen och regelverket är ett exempel på där städer och tätorter fått utgöra
mallen för hur verksamheten ska bedrivas. För många grundskolor och förskolor
på landsbygden har konsekvensen av regeln inneburit att lokaler endera blir
överfulla eller står outnyttjade. Många kommuner fått ökade skolskjutskostnader
och elever har på grund av avstånden fått orimligt långa skoldagar.
En förändring i lagen till en mera flexibel syn på placering av fritidshem skulle
underlätta kommunens planering och förmodligen inte ha någon nämnvärd
påverkan på fritidshemmets möjlighet att komplettera övriga skolformers
pedagogiska uppdrag.
Därför yrkar vi på att
att

Centerpartiet verkar för att lagen ändras så regeln om att
fritidshemmet måste vara placerat i skolenhetens närhet tas bort.

Eric Bergner Bullmark
Sören Olsson Sävar

Årsmöten med Norra Sävarådalen, Bodbyn och Sävar Centeravdelningar
beslutade
att

tillstyrka motionen och att den sänds vidare till krets- distrikt- och
partistämma

Kretsstyrelsens yttrande
Vi delar motionärens åsikt om att denna lagstiftning är ett exempel på när goda
intentioner skapar felaktigheter i verkligheten.
Lagstiftningens grundtanke om fritids nära skola är ju jättebra, men som med
allt annat så måste ju besluten anpassas till förutsättningarna på platsen.
Kretsstyrelsen yrkar därför:
Att
Kretsstämman beslutar bifalla motionen och skicka den vidare till
distriktsstämman

Till/
Centerpartiets kretsstämma Umeå
Centerpartiets distriktsstämma Västerbotten
Centerpartiets partistämma

Motion om jämställd premiepension
Även om det svenska pensionssystemet inte i sig gör skillnad mellan könen så
sker den åtskillnaden ändå. När premiepensionen ska räknas ut, så utgår
Pensionsmyndigheten från SCB:s prognoser för framtida livslängder1, i dagsläget
skiljer det drygt 3,5 år mellan medellivslängden för kvinnor och män (84 år för
kvinnor, 80,3 år för män2). Om vi då utgår från att en kvinna och en man har
samma summa pengar för sin premiepension, så kommer kvinnan att få ut en
mindre summa varje månad eftersom hon förväntas leva längre och därför
måste dela upp sin pott pengar på flera månader.
Förväntad medellivslängd är en bra måttstock för att veta hur mycket pengar
som ska betalas ut, men vi bör istället för att dela upp kvinnor och män se till
hela befolkningen. Om vi ska se till olika grupper för att få rätt delningstal
kanske vi även ska se till tobaksanvändning och utbildningsnivå3, för även där
skiljer det sig mellan olika undergrupper.
Kvinnor har redan en lägre pension än män av en rad andra orsaker, så som mer
deltid och lägre löneutveckling. Att vi nu ska straffas för att vi dessutom lever
längre är inte rimligt. I Centerpartiet vill vi fokusera på att se individen, därför är
en jämställd premiepension av största vikt för att alla individer ska ha samma
rättigheter.
Jag yrkar därför
att
Centerpartiet verkar för att jämställa premiepensionen i Sverige
genom att låta den sammanvägda medellivslängden för hela landets
befolkning ligga som grund för det delningstal som används vid
fördelning av premiepensionen.
Tavelsjö 2017-01-25
Solveig Granberg, Tavelsjö Centerkvinnor

1

2

3

https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/
sa-fungerar-pensionen/premiepension-en-del-av-den-allmanna-pensionen
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/
befolkning/befolkningsframskrivningar/
demografisk-analys/pong/statistiknyhet/
demografisk-analys-livslangden-i-sverige-20112015/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/
Medellivslangden-okar-mest-for-hogutbildade/

Kretsstyrelsens yttrande
Som motionären påpekar så gör pensionssystemet ingen skillnad mellan män
och kvinnor. Då man kommer till verkligheten och utfallet så blir det betydande
skillnader.
Kretsstyrelsen yrkar därför:
Att
Kretsstämman beslutar bifalla motionen och skicka den vidare till
distriktsstämma och partistämma.

