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Centerpartiet har under Almedalsveckan en mötesplats på S:t Hansplan som 
är öppen varje dag 10.00-18.00. Här anordnas det seminarier och panelsamtal 
med Centerpartiets politiska företrädare och spännande gäster.

Centerpartiets dag i Almedalen, onsdag 4 juli

10.00-11.30, tältet i Almedalen.
Ekonomiskt seminarium: 
Tio stora strukturreformer vi måste klara för svensk ekonomi
Medverkande: Annie Lööf, partiledare Centerpartiet, John Hassler, professor Insti-
tutet Internationell Ekonomi och fd ordförande Finanspolitiska Rådet, Anna Breman, 
chefsekonom Swedbank, Cecilia Hermansson, forskare KTH och före detta medlem av 
Finanspolitiska Rådet, Martin Ådahl, chefsekonom Centerpartiet.

19.00, scenen i Almedalen
Centerpartiets partiledare Annie Lööf håller sitt partiledartal.

Program S:t Hansplan:

måndag 2 juli
10.00-10.30
Med makt att påverka – en influencers vardag
Margaux Dietz är med hundratusentals följare en av Sveriges största influencers. 
Förra året fick hon Stora influencerpriset, har utsetts till årets influencer på Elle-galan 
och sänt den mycket uppmärksammade Youtube-serien ”Partitempen”. I Almedalen gäs-
tar hon S:t Hansplan för att prata med bland annat Centerpartiets migrationspolitiska ta-
lesperson Johanna Jönsson om hur man når den yngre generationen och vilket ansvar 
man har som tongivande influencer.

13.00-13.30
Farligt på riktigt eller fake news?
Agnes Wold är inte bara professor i klinisk bakteriologi, utan också en sylvass debattör 
som krossar myter på löpande band. När hon 2016 utsågs till Årets kvinna av Expressen 
kallades hon för ”stridbar förebild i den gubbiga universitetsvärlden”. I Almedalen möter 
hon Centerpartiets sjukvårdspolitiske talesperson, tillika barnläkaren, Anders W 
Jonsson för ett samtal om moderna myter i medicinens värld.

14.30-15.00
När kommer tåget börja gå som tåget?
Alla har synpunkter på svensk tågtrafik – och i fokus står inte sällan statliga SJ. Möt SJ:s 
vd Crister Fritzon och Centerpartiets transportpolitiske talesperson Anders Åkesson i 
ett samtal om tågtrafikens styrkor och svagheter och hur det egentligen ska bli med 
höghastighetstågen i Sverige.



15.15–15.45
Landsbygdsfrågan – en politisk trend eller ett långsiktigt fokus?
Är landsbygden i fokus för svenska politiker bara under valåret eller är det en genuin 
fråga även när rösterna har fördelats på valdagen? Debatten stad-land engagerar och 
kommer att vara utgångspunkt för ett spännande samtal mellan författaren Po Tidholm 
och Centerpartiets näringspolitiska talesperson Helena Lindahl.

16.00-16.30 
Byggboomen som kom av sig 
Är det en tillfällig dipp, eller ett tecken på att bostadspolitiken måste förändras i grunden. 
Och vad skulle en Alliansregering egentligen kunna göra annorlunda än den nuvarande.
Medverkande: Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke, Martin Ådahl, chefs-
ekonom Centerpartiet, Ola Johansson, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson 
Centerpartiet. Modererar gör Per-Erik Eriksson, Agaton.

16.45–17.15
Så får vi företagen att anställa nyanlända
Magnus Henrekson är professor i nationalekonomi och chef för Institutet för Närings-
livsforskning. Bettina Kashefi är chefsekonom på Svenskt Näringsliv. I Almedalen 
sammanstrålar de med Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl för att prata om vilka 
stora reformer som krävs under nästa mandatperiod för att företagen ska växa – och 
framför allt anställa nyanlända.

17:20-17:45
Magnus Lindgren är tidigare enhetschef vid Polismyndigheten i Uppsala län. I dag är 
han generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige, som bildades 1998 som ett svar 
på en avsaknad av en oberoende aktör som på ett professionellt sett kunde lyfta brotts-
offerfrågorna och samtidigt hjälpa andra aktörer att både på strategisk och operativ nivå 
arbeta mer strukturerat. I Almedalen träffar han Centerpartiets rättspolitiske talesperson 
Johan Hedin för ett samtal om hur vi tillsammans kan skapa mer trygghet i samhället.

Tisdag 3 juli
10.00-10.30 
Hur kan partier skapa riktig inkludering utan meningslös representation?
Det demokratiska och partipolitiska dilemmat om hur en verklig och riktig inkludering av 
utrikesfödda bör se ut är ett återkommande tema. Stirrar partier sig blinda på represen-
tation eller tas steg mot inkludering och i så fall hur? Medverkande: Adam Cwejman, 
ledarskribent och opinionsbildare för dagstidningen GP, Muharrem Demirok (C), oppo-
sitionsråd i Linköping med inblick i partiets historiska arbete med inkludering. Moderator: 
Julie Tran, ordförande Centerpartiets mångfaldsnätverk. Arrangeras av Centerpartiets 
mångfaldsnätverk.

11.30-12.00
Generationsskiften för företagare – vilka effekter får regelverket och hur vi kan 
förändra det
De nuvarande regelverket kring generationsskiften innebär att det kan bli både dyrt och 
krångligt när ett familjeföretag ska överlåtas.  I praktiken är det risk att företaget läggs 
ner eller säljs till utomstående trots att familjen egentligen vill driva vidare verksam-



heten. På seminariet får vi ta del av hur regelverket slår i realiteten och  får lyssna till 
förslag på hur regelverket kan förändras. Medverkande: Per Åsling, skattepolitisk tales-
person Centerpartiet, Urban Rydin, skatteansvarig LRF, Patrick Krassén, skattepolitisk 
expert Företagarna, Ulla Werkell, skattejurist Fastighetsägarna.

12.15-12.45
Rapportsläpp och seminarium: ”Hur får unga ta plats i framtidens Sverige?” 
Hur ska Sveriges kommuner utvecklas för att ställa om i en föränderlig värld? Center-
partiets ungdomsförbund har tagit fram en rapport utifrån de viktigaste frågorna för 
Sveriges unga. Enligt ungdomsbarometerns senaste undersökning finner vi frågor kring 
jobb, utbildning, bostäder och miljö- och klimat som heta frågor. Det är med dessa frågor 
i åtanke rapporten jämför Sveriges kommuners arbete med dessa frågor. Modererar och 
presenterar rapporten gör CUF:s förbundsordförande Magnus Ek och sedan kommer en 
panel bestående av Företagarnas samhällspolitiska chef Patrik Nilsson, Centerpartiets 
utbildningspolitiska talesperson Ulrika Carlsson och LSU:s ordförande Rosaline 
Marbinah att kommentera rapporten och ge sina perspektiv på hur kommunerna bör 
arbeta för att bli attraktiva för framtidens invånare - dagens unga. Arrangeras av 
Centerpartiets ungdomsförbund.

13.00-13.30 
Civilsamhällets roll för utsatta områden
Falkagård i Falkenberg är det enda området i Sverige som har plockats bort från polisens 
lista över utsatta områden. För att vända utvecklingen krävs riktade insatser och en stor 
del av den positiva utvecklingen sker i samverkan med civilsamhället där idrottsrörelsen 
är en mycket viktig aktör. Medverkande: Linda Wijkström Generalsekreterare Elitfotboll 
dam, Mari-Louise Wernersson KSO Falkenberg, Magnus Svensson, Centerpartiets 
kommunala sektion. Arrangeras av Centerpartiets kommunala sektion.

14.30-15.00
Enskild äganderätt eller statlig styrning?
Allt mer i skogsdebatten handlar om en urholkad äganderätt och otrygghet – allt min-dre 
om framtidstro och utveckling. Så kan det inte fortsätta. Skogsbruket är ryggraden i 
svensk ekonomi och viktig för klimatnyttan, biologisk mångfald, sysselsättning och en 
levande landsbygd. På senare år har glädjen för privata skogsägare att sköta sin skogs-
fastighet bytts ut mot oron att inte få bruka sin skog på det sätt man vill. Medverkande: 
Martin Moraeus, LRF, Eskil Erlandsson, Centerpartiet, Lars Thomsson, Centerpartiet 
Gotland. Arrangeras av Centerpartiets landsbygdsnätverk.



16.00 – 16.30 
Vad vill näringslivet – och kan politikerna leverera?
Vilka utmaningar står näringslivet inför på kort och lång sikt och hur vill Svenskt 
näringsliv att riksdag och regering ska agera? Centerpartiets skattepolitiske talesperson 
Per Åsling möter Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i ett samtal om skatter, arbets-
kraftsutbud och vilken reformagenda Centerpartiet ser framför sig efter valet i höst.

16.45-17.15
Bidragen som styr våra liv. En nödvändighet för integration och jämställdhet 
eller bara onödig förmynderi?
Panelsamtalet kommer ta avstamp i den politiska ingenjörskonst som ämnar att påverka 
våra beslut i vardagen och som blir allt mer omdebatterad. Finns det politiska pekpinnar 
som är nödvändiga för integration och jämställdhet eller är dessa försök ett bevis på 
statens onödiga frihetsinskränkningar? Ett samtal om statens ansvar, förmynderi, frihet 
och integration. Medverkande: Daniel Suhonen, debattör, författare och chef för den 
fackliga tankesmedjan Katalys, Karin Svanborg-Sjövall, debattör, författare och vd för 
den liberala tankesmedjan Timbro, Sakine Madon, debattör, ledarskribent och politisk 
chefredaktör på Vestmanlands Läns Tidning. Modererar gör Warda Fatih, förbundssty-
relseledamot Centerstudenter. Arrangeras av Centerstudenter.

17.30-18.00
Hej syster! Du förtjänar din barnmorska!
Vi vill ha en nära förlossningsvård som skapar trygghet och förutsättningar för en säker 
förlossning för alla. Caseload-metoden innebär att en liten grupp barnmorskor följer med 
under hela graviditeten, vid förlossningen och eftervården - en metod som förordas av 
såväl gravida som barnmorskor. Medverkande: Mia Ahlberg, ordförande Barnmorske-
förbundet och omvårdnadsansvarig barnmorska på Karolinska Universitetssjukhuset, 
Gudrun Abascal, barnmorska, chef och författare till ett flertal böcker, Nina Campioni, 
journalist, poddare och författare, Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna.
Arrangeras av Centerkvinnorna.

Onsdag 4 juli
11.15–12.00
Vad kan politiken göra för att e-sporten ska växa?
Jon ”Orange” Westberg är en av världens bästa e-sportare och representerar laget 
Alliance. I Almedalen samtalar han med Rickard Nordin, Sveriges enda e-sportpolitiker 
som brukar prata politik och streama på Twitch. De ska prata om e-sportens utveckling, 
hur det är att vara e-sportproffs och vad politiken kan göra för att sporten ska växa. Det 
blir dessutom match mellan Rickard och Jon i kortspelet Hearthstone.

12.15 – 12.45
Är Sverige rustat för ett informationskrig?
Krisberedskapen är god i Sverige bland allmänheten – eller är den? MSB gick nyligen 
ut med en broschyr om vad som gäller om det skulle bli kris och i värsta fall krig. 
Centerpartiets försvarspolitiske talesperson Daniel Bäckström samtalar med MSB:s 
kommunikationsdirektör Svante Werger om hur Sverige står rustat för samtidens mest 
påtagliga krigsföring – desinformation.



14.00 – 14.30
Modebranschen som trendsättare i näringslivets klimatarbete
På vilka sätt kan modeindustrin vara ett föredöme när det gäller hållbarhet och 
återvinning? Är det en extra utmaning inom denna bransch som ibland uppfattas som 
kortsiktig – modet växlar hela tiden som bekant. Möt Linn Frisinger medgrundare av  
Swedish Stockings i ett samtal med Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Kristina 
Yngwe om hållbart entreprenörskap.

14.30-15.00 
Skogen för Sverige framåt! - Skogen som klimaträddare och resurs för innovativ 
produktion. 
Kolsänka, naturreservat eller resurs för att ersätta plast. Diskussionerna har gått höga 
om skogen de senaste åren, inte minst med anledning av nya regler inom EU. Det är allt 
från de som menar att stor andel skog ska förvandlas till naturreservat till de som ser 
utvecklingspotential för skogsprodukter för att ersätta plast och textilier. Någonstans i 
mitten står den enskilde skogsägaren. Hör ett samtal med två av de mest aktiva i skogs-
debatten ge sin syn. Medverkande: Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF), Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. Arrangeras av 
Centerpartiets miljönätverk.

15.15-15.45
Så kan Sverige locka morgondagens Facebook och Google
Sverige är en av de viktigaste noderna i världen för startup-bolag inom tech-sektorn. Ett 
bra exempel är Serendipity Innovations, som startar, utvecklar och förvaltar teknikbolag. 
Hur kan Sverige ta nästa steg för att attrahera kapital och människor i denna sektor? 
Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström samtalar med 
Serendipitys grundare Saeid Esmaeilzadeh om framtiden för startup-bolag i Sverige.

16.45-17.15 
Vad är jämställdheten värd för kapitalet? 
En undersökning visar att bolag med jämställda styrelser ger bättre avkastning och löper 
mindre risk att gå i konkurs. Centerkvinnorna är emot kvotering, kapitalet måste kunna 
se vekligt värde av mer jämställda styrelser och ledningsgrupper utan lagstiftning. 
Medverkande: Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna, Sara Ellsäter, mark-
nadschef på Jämställda fonder, Andra Farhad, grundare av Börshajen. Arrangeras av 
Centerkvinnorna.

17.30-18.00
Hur får vi sjuksköterskorna att stanna i vården?
88 % av alla med svensk sjuksköterskeexamen är kvinnor. Sjuksköterskorna är ryggra-
den i vården, men deras villkor och arbetsförhållanden har alltid hamnat i skymundan. 
Fler och fler kvinnor lämnar sjuksköterskeyrket. Vad kan vi förändra för att uppgradera 
yrket till den nivå det förtjänar? Medverkande: Sara Heyman, medicinjournalist, legiti-
merad sjuksköterska och författare till boken Sjukt, syster!, Christine Lorne, specialist-
sjuksköterska i anestesisjukvård och ambulanssjukvård, landstingskandidat (C), 
Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna. Arrangeras av Centerkvinnorna.

22.00-00.00 
Midnight Karaoke! Sjung ut i Centerpartiets ”tysta” karaoke.



Torsdag 5 juli
10.00-10.30 
Mikroplasterna i vår vardag - hur går vi framåt?
Förutom däcken på våra bilar så är Konstgräsplaner och kläder två källor till spridning 
av mikroplaster till våra vattendrag. Möt textilieforskaren och fotbollsrepresentanten 
för att höra deras perspektiv på hur vi kan tänka framåt för att hindra plasten att hamna 
i våra sjöar och hav. Medverkande: Christina Jönsson, textilforskare Swerea, 
Lars Ekholmer, ordförande Stockholms fotbollsförbund. 
Arrangeras av Centerpartiets miljönätverk.

10.45-11.15
Läkemedel och miljö, en kedja med brister - hur går vi framåt?
Läkemedel som tillverkas i fabriker i länder där krav på rening saknas, rester av antibioti-
ka och hormoner som hamnar i våra vatten när reningsverken inte kan ta bort läkemedel 
efter våra toalettbesök. Detta bidrar till antibiotikaresistens och hormonrubbningar hos 
vattenlevande djur. Kom och lyssna till ett samtal hur vi ska komma till rätta med detta, 
hur vi kan arbeta framåt. Vad bör beslutsfattare göra? Vad kan läkemedelsföretagen 
bidra med? Medverkande: Hanna Flygar, miljöchef Apoteket Hjärtat. Arrangeras av 
Centerpartiets miljönätverk.

11.30–12.00
Hur hotad är frihandeln och hur räddar vi den?
Klas Eklund är ett respekterat namn i de ekonomiska och politiska finrummen sedan 
många år tillbaka. I sin roll som Senior Economist på Mannheimer Swartling kommer 
han till S:t Hansplan för att träffa Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl. De ska 
diskutera om frihandeln och de globala liberala institutionerna håller på att rämna och 
vad man kan göra åt det.

13.00–13.30
Så täcker vi hela landet – i journalistiken och politiken
Lena Mellin är en av Sveriges tyngsta politiska journalister, med en lång bakgrund som 
bland annat inrikespolitisk kommentator och ställföreträdande ansvarig utgivare på 
Aftonbladet. I Almedalen träffar hon Centerpartiets kulturpolitiske talesperson 
Per Lodenius för ett samtal om det gemensamma ansvaret hos politiker och journalister 
att rapporteringen om svensk politik omfattar hela landet.

13.45–14.15
Hur skapar vi grön tillväxt nästa mandatperiod?
Svante Axelsson är samordnare för Fossilfritt Sverige och en av landets tyngsta 
miljöekonomer. I Almedalen träffar han Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl för 
att prata om hur vi kan skapa grön tillväxt och genomföra en grön skatteväxling under 
kommande mandatperiod.

14.30-15.30
Möt Centerpartiets partiledare Annie Lööf
Partiledare Annie Lööf gästar Centerpartiets mötesplats på S:t Hansplan.

fredag 6 juli & lördag 7 juli
10.00-18.00 Träffa Centerpartiet på Gotland
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