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6.1: Kultur på recept 
6.1.1 att Centerpartiet verkar för en liknande model för kultur på recept som fysisk aktivitet 

som läkare kan skriva ut idag 

Partistyrelsens yttrande: 

Att kultur kan ha positiva effekter på såväl den fysiska som psykiska hälsan är väl känt. 

Motionen lyfter betydelsen av kultur i vård och omsorg som ett medel att stärka både den 

fysiska och psykiska hälsan.  

Centerpartiet förstår kulturens betydelse för välbefinnande och hälsa och har också sedan 

tidigare stämmobeslut på att kultur ska vara en del i arbetet med folkhälsan och att satsningar 

på kultur inom vård och omsorg ska uppmuntras och stödjas.  

Partistyrelsen har stor tilltro till professionen inom sjukvården att avgöra på vilket sätt den 

bäst kan arbeta med kultur och hälsa och anser då att detta förslag med kultur på recept är på 

en detaljeringsgrad som vi inte bör driva politiska förslag för. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.1 

  

6.2: Kulturarv 
6.2.1 att Centerpartiet ska arbeta för att ge de så värdefulla kyrkogårdarna och 

begravningsplatserna möjlighet att vara just bevarandevärda ur ett kulturmiljöperspektiv. 

6.2.2 att Centerpartiet ska arbeta för en likvärdig tolkning av hur kyrkogårdars kulturmiljöer 

ska vårdas, för den gemensamma nyttan. 

6.2.3 att distriktsstämman skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma 2019 

Partistyrelsens yttrande: 

Inom begravningsväsendet finns olika tolkningar av vad som behöver göras och vad som får 

göras på våra kyrkogårdar. Det kan handla om vad som händer när gamla gravar inte ses som 

värda att bevara och en utveckling som sker mot mer av gräsmattor.  

Våra kyrkor och kyrkogårdar bär på en lång historia i vårt land och är i många fall också 

platser som används och har stor betydelse för människor i dag. Platser som sätter in våra liv i 

en längre tidsrymd. Vi arbetar för ett bevarande av de kyrkoantikvariska värdena och att 

bibehålla ett betydande statligt stöd genom den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen. 

Partistyrelsen anser att vård av dessa kulturmiljöer är ett allmänt intresse och att en likvärdig 

tolkning av hur dessa kulturmiljöer ska vårdas bör uppnås.  

Partistämman beslutade:   

att sända motionen till Centerpartiets kyrkopolitiska sektion för vidare beredning 
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Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.2 

 

6.3: Samverkan med civilsamhället 
6.3.1 att de regler och hinder som motarbetar samarbeten med civilsamhällets organisationer 

ses över och reformeras för att underlätta sådana samarbeten. 

Partistyrelsens yttrande: 

Civilsamhället står för en stor del av den utveckling som Sverige haft genom att de är snabba 

att känna av när behov uppstår i samhället och arbeta fram lösningar på dessa.  

Centerpartiet vill stärka civilsamhällets möjligheter att bedriva verksamhet både för sig själva 

som ideell organisation och i samverkan med bland annat det offentliga. Därför vill vi sedan 

tidigare att modeller utvecklas för partnerskap mellan ideella organisationer, offentliga organ 

och näringsliv för att skapa möjligheter till fler samarbeten. Detta kan handla om att erbjuda 

vård, skola och omsorg som ett alternativ till kommuners och regioners verksamheter. Det 

kan också handla om andra typer av samverkan mellan exempelvis skola och olika delar av 

föreningslivet.  

Centerpartiet vill ta bort hinder för samarbeten mellan civilsamhället och offentlig 

verksamhet.  

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.3 att de regler och hinder som motarbetar samarbeten med civilsamhällets organisationer 

ses över och reformeras för att underlätta sådana samarbeten. 

6.4: Pennalism 
6.4.1 att Centerpartiet aktivt arbetar för att förbjuda denna form av pennalism som sker i 

skolan och samhället i övrigt 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionen talar om skuldbeläggning som kan ske inom offentlig verksamhet men även i 

sociala medier och samhället i övrigt.  

Att människor som kommer i kontakt med offentlig verksamhet ska behandlas med respekt är 

en självklarhet för oss. Om människor blir illa behandlade så måste det åtgärdas. Vi har 

samtidigt stor respekt för professionen inom offentlig verksamhet och att de har 

arbetsmetoder som är respektfulla och att exempelvis behandlingar bygger på forskning eller 

beprövad erfarenhet.  

Partistyrelsen anser inte att förslaget i motionen är av sådan art att det är lämpligt att fatta 

politiskt beslut kring. 
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Partistämman avslog följande motioner: 

6.4 

6.5: Mediepolitik  
6.5.1 att Centerpartiet tar fram en mediepolitik som främjar presstödets grundläggande syften 

att låta fler röster komma till tals i opinionsarbetet och granskningen av makten. 

Partistyrelsens yttrande: 

Tillgång till oberoende och fria medier i hela landet är en central demokratifråga. Det är svårt 

att verka för mediaföretag på många håll i landet sedan en stor del av de tidigare 

reklamintäkterna har flyttats till internationella nätplattformar. Tillgången på lokaljournalistik 

har minskat på många ställen och vissa orter saknar nu journalistisk bevakning. Dessutom har 

bredden minskat när det numera är mindre vanligt att en ort bevakas av två tidningar, vilket 

också påverkar bredden av opinionsbildningen.  

Centerpartiet har arbetat för ett bibehållet och utvecklat presstöd och står bakom den breda 

uppgörelsen från 2018 om ett nytt och breddat mediestöd. Vi måste nu följa upp hur väl det 

fungerar och vara beredda att lägga förslag på justeringar när det har varit i drift en tid. Från 1 

juli 2019 kommer momsen på digitala tidskrifter att sänkas från 25 % till 6 %, alltså samma 

som på papperstidningar. Detta har vi haft som förslag under en längre tid. Förhoppningen är 

att detta kommer att skapa bättre förutsättningar för journalistik i hela landet.  

Vi har ett stämmobeslut sedan 2015 att vi ska bevaka utvecklingen för lokalmedia samt vid 

behov snabbt föreslå åtgärder för att säkra tillgången till en allsidig och oberoende 

nyhetsbevakning och opinionsbildning i hela landet. Ett tydligt uppdrag finns alltså redan.  

Utvecklingen går dock snabbt och det kan finnas anledning att åter göra en större genomgång 

av vår mediepolitik. På vilket sätt det i så fall bör ske får tas i samband med planering kring 

vår politikutveckling i stort.  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.5 

6.6: Sportfritids  
6.6.1 att en beredning tillsätts som undersöker möjligheten för kommuner att bistå 

föreningslivet både ekonomiskt och administrativt. Detta kan innebära ett gott samarbete som 

både gör att barn rör på sig mer, idrottssverige får fler aktiva medlemmar, samt föräldrar 

upplever vardagen mindre stressig.  

Partistyrelsens yttrande: 

Att vara fysiskt aktiv är viktigt för alla och inte minst för barn och unga som på så vis kan 

lägga grunden för både ett aktivt liv och för god hälsa. Alla barn rör inte på sig tillräckligt och 

det är viktigt att göra rörelseglädjen och idrottsaktiviteter tillgängliga för fler.  

Att göra idrotten tillgänglig för fler är grundstommen i vår idrottspolitik. Vi har drivit att 

idrottsföreningar ska få extra resurser för integration, vilket både når nya grupper och är 

positivt för samhället i stort. Vi har förslag att skapa ett föreningsdrivet 
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parasportutrustningsbibliotek för att fler med någon form av funktionsnedsättning ska få 

chans att testa en ny sport. Vi har också förslag sedan tidigare att idrottsföreningar och 

friluftsföreningar ska kunna komma till fritidshem för att barn och unga ska få chans att testa 

nya idrotter och förhoppningsvis bli aktiva.  

Tanken om sportfritids stämmer väl in i vår generella politik eftersom det ökar 

tillgängligheten till idrott även för barn som kanske inte har möjlighet att få skjuts till 

idrottsaktiviteter eller där kostnaden för en idrottsaktivitet kan vara för stor. Detta är som en 

komplettering av vårt tidigare förslag kring idrotts- och friluftsföreningars möjlighet att 

komma till fritidshem. Det finns praktiska saker som behöver lösas för att en verksamhet som 

denna ska fungera, som exempelvis transport för barn till platsen för den nya 

fritidshemsverksamheten. Dessutom finns det läroplan för fritidshem och den behöver 

givetvis även föreningarna då arbeta utifrån. Partistyrelsen vill underlätta för en sådan aktiv 

fritidshemsverksamhet utifrån lokala förutsättningar. Metoderna att ordna detta är dock 

framför allt sådana som bör beslutas på lokal nivå, och det är inte lämpligt att partiet 

nationellt fattar så detaljerade beslut som föreslås i form av att tillsätta en beredning. 

Partistämman beslutade: 

att Centerpartiet verkar för bra möjligheter för barn att gå på idrotts- eller friluftsfritids 
 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.6 

 

6.7: Idrottsanslag 
6.7.1 att de statliga anslagen till LOK-stödet höjs rejält 

6.7.2 att se över möjligheten att bredda LOK-stödet till att även inkludera äldre utövare 

Partistyrelsens yttrande: 

Att vara fysiskt aktiv är viktigt för alla och inte minst för äldre som på så sätt får möjlighet att 

hålla sig aktiva och i bättre form. LOK-stödet (Statligt lokalt aktivitetsstöd) som 

Riksidrottsförbundet fördelar kan idrottsföreningar få för personer under 25 år. För personer 

med någon form av funktionsnedsättning finns inte någon övre åldersgräns.  

Att göra idrotten tillgänglig för fler är grundstommen i vår idrottspolitik. Vi har drivit att 

idrottsföreningar ska få extra resurser för integration, vilket både når nya grupper och är 

positivt för samhället i stort. Vi har förslag att skapa ett föreningsdrivet 

parasportutrustningsbibliotek för att fler med någon form av funktionsnedsättning ska få 

chans att testa en ny sport. Vi har också förslag sedan tidigare att idrottsföreningar ska kunna 

komma till fritidshem för att barn och unga ska få chans att testa nya idrotter och 

förhoppningsvis bli aktiva. Vi har också ökat anslagen till idrotten. 

Det finns stora fördelar med att idrotta även för äldre personer, både på individnivå för att 

man mår bättre och på samhällsnivå för att hälsan kan förbättras. Vi står samtidigt bakom den 

politiska prioriteringen att LOK-stödet ska gå till unga och personer med 
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funktionsnedsättning. Det finns andra former av föreningsstöd som även omfattar äldre 

personer. Stöd till civilsamhället och idrotten är fortsatt viktigt för oss även om vi inte vill 

låsa oss vid ökning av en viss sorts stöd.  

Partistämman avslog följande motioner: 

6.7 

6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13:  Spelreklam  
6.8.1 att casinoreklam, och annan reklam för spel om pengar, går in under samma 

marknadsföringslagstiftning som alkohol-och tobaksreklamen i våra TV och radiokanaler. 

6.9.1 att partiet ska verka för att all spelreklam i Sverige förbjuds 

6.10.1 att alla former av nätkasinoreklam och kasinoreklam förbjuds i Sverige. 

6.10.2 att alla former av nätkasinoreklam och kasinoreklam förbjuds i Europa. 

6.11.1 att skärpa kraven på marknadsföring/reklam fr nätcasino och andra penningbaserade 

spel i syfte att minimera denna marknadsföring. 

6.12.1 att Centerpartiet verkar för att spelreklam inte är tillåten i media, såväl sociala medier 

som tv och radio. 

6.13.1 att begränsa reklam riktat mot spel om pengar.  

6.13.2 att reglerna för tobaks- och alkoholreklam bör utgöra riktlinjer för en förändrad 

lagstiftning  

6.13.3 att motionen även skickas till Centerpartiets EU-grupp. 

Partistyrelsens yttrande: 

Den 1 januari 2019 trädde en ny reglering av spelmarknaden ikraft. Den innebär att 

spelmarknaden reglerats genom ett nytt licenssystem. Tidigare verkade många 

utlandsbaserade bolag i Sverige och de omfattades då inte av ett regelverk som bland annat 

handlar om skydd av spelare och beskattning i Sverige. I princip alla stora spelbolag som 

verkar i Sverige har nu licenser. Med licenserna följer att spelbolagen betalar skatt i Sverige 

och att de ska uppfylla krav kring bland annat måttfull marknadsföring och regler som ska 

minska risken för spelmissbruk. Inför att regleringen trädde ikraft och även efter det har 

många uppfattat en stor ökning av spelreklamen. Den nya myndigheten Spelinspektionen 

(tidigare Lotteriinspektionen) har fått ökade befogenheter och resurser för tillsyn och 

detsamma gäller Konsumentverket som också fått ett bredare uppdrag. 

Kravet om måttfull marknadsföring måste efterlevas. Det finns annars ökade risker för 

spelberoende som kan få förödande konsekvenser för de som drabbas. Såväl vi som 

regeringen har agerat med tydlighet gentemot spelbolagen vars reklam vi i flera fall har ansett 

inte levt upp till kraven om måttfullhet. Det handlar om att ge branschen en möjlighet att lösa 

detta genom självreglering. Vi följer utvecklingen noga och ser ifall ytterligare åtgärder 

kommer att krävas. Regeringen har gett Spelmarknadsutredningen ett tilläggsdirektiv om att 

ta fram åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel, ett uppdrag som ska redovisas 

senast den 1 oktober 2020. 



8 
 

Förslag kring att förbjuda all spelreklam eller att införa motsvarande begränsningar som 

gäller för tobak och alkohol i tv-reklam är i dag inte möjligt eftersom det förutsätter en 

ändring av Yttrandefrihetsgrundlagen. Generellt är vi också mycket försiktiga med att föreslå 

inskränkningar i vår yttrandefrihet. Dessutom skulle ett totalförbud mot spelreklam göra det 

mindre attraktivt för spelbolag att verka inom licensmarknaden. Om fler spelbolag väljer att 

ställa sig utanför den reglerade marknaden minskar också möjligheterna för staten att 

åstadkomma en mer måttfull reklam. För närvarande sker också en utredning av några frågor 

på tryck- och yttrandefrihetens område och vi bör även invänta vad den kommer fram till. Det 

kan däremot finnas goda skäl att arbeta mer med denna fråga på europeisk nivå eftersom 

spelbolag nu i hög grad verkar på en internationell marknad.  

Inom spel finns också ATG vars vinst främst går till den för landet så viktiga hästnäringen. 

Lotterier är också en mycket viktig finansieringskälla för civilsamhället. Att en måttfull 

reklam får finnas är betydelsefullt också för dessa verksamheter.  

Det finns alltså skäl att arbeta för en måttfull spelreklam. Partistyrelsen anser att vi bör agera 

för att öka samarbetet inom EU för att få en måttfull spelreklam samt noga följa utvecklingen 

kring frågan utifrån den nya omregleringen av spelmarknaden och vara beredd att föreslå 

ytterligare åtgärder.   

 

Partistämman beslutade: 

att Centerpartiet verkar för ökat samarbete inom EU för en måttfull spelreklam samt följer 

utvecklingen kring den nya omregleringen av spelmarknaden.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.8 

6.11 

6.13 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.9 

6.10 

6.12 
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6.14: Slot-maskiner 
6.14.1 att Centerpartiet aktivt arbetar för att det enbart får finnas slot-maskiner i miljöer där 

25-årsgräns gäller 

Partistyrelsens yttrande: 

Det finns ett antal krav för att få ha en värdeautomat eller så kallad slotmaskin som rör bland 

annat omsättningskrav på restaurangen och att slotmaskinen ska stå på en plats där personalen 

kan ha god uppsikt. Dessutom får den bara användas under den tid som serveringstillståndet 

gäller. Om serveringstillståndet dras in får inte maskinen användas. 

Vi anser att tillsynen kring spelverksamhet där också slotmaskiner ingår måste fungera väl. 

Det finns också allmänna regler som ska skydda konsumenter för att minska risk för 

spelmissbruk. Partistyrelsen anser inte att några särskilda bestämmelser ska införas för vuxna 

mellan 18 år och 25 år. 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.14 

6.15, 6.16: Stöd till organisationer 
6.15.1 att Sverige upphör med stöd på grund av religiös verksamhet. 

6.15.2 att Sverige upphör med bedömningar eller värdering om vad som är eller inte är en 

religion. 

6.16.1 att Centerpartiet aktivt arbetar för att ändra lagstiftningen till att förbjuda utbetalning 

av kommunala, regionala och statliga medel till exkluderande inrättningar 

Partistyrelsens yttrande: 

I Sverige hade vi en statskyrka fram till att staten och Svenska kyrkan skildes åt den 1 januari 

2000. Sedan finns andra religiösa samfund som kan få statligt stöd. Den möjlighet som 

Svenska kyrkan har att uppta medlemsavgift via skattsedeln är också en möjlighet som ges 

övriga religiösa samfund förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda.  

Centerpartiet är för religionsfrihet vilket innebär både en rätt att ha en religion och att inte ha 

någon. Vi anser också att det finns anledning att ge statligt stöd till trossamfund som är en del 

av det civila samhället. Stöd till civilsamhällets olika organisationer är viktigt för att 

verksamheter som bedrivs är positiva både för enskilda människor och för samhället i stort. 

De organisationer som får stöd ska uppfylla demokrati och mänskliga rättigheter.  

Vi vill fortsatt stödja civilsamhället brett. De trossamfund som är registrerade hos 

Kammarkollegiet har möjligheten att liksom Svenska kyrkan kunna ta ut medlemsavgift via 

skattsedeln. Detta har bakgrunden i den långa tid vi hade statskyrka och att det var rimligt att 

ge även denna möjlighet till religiösa samfund. Detta anser vi fortsatt vara rimligt. Kriterier 

som ska vara uppfyllda för att kunna registreras som trossamfund är bland annat att de ska ha 

religiös verksamhet där gudstjänster ingår. Denna registrering handlar om att bland annat få 

möjlighet att ta ut medlemsavgift via skattsedeln. Det handlar alltså inte om en bedömning 

eller värdering allmänt om vad som är en religion. I övrigt finns möjligheter till offentligt stöd 
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till civilsamhällesorganisationer av olika slag som också kan ha filosofiskt eller icke-religiöst 

livsåskådningsfokus.  

Sverige är i hög grad ett tolerant samhälle där vi också har ett brett och vitalt civilsamhälle. 

Stöd ges till civilsamhället från det offentliga eftersom de generella vinsterna för såväl 

enskilda individer som samhället är mycket stora. Stöd kan i dag också gå till organisationer 

som verkar i en exkluderande riktning. 

Centerpartiet anser att det behövs tydligare regler kring vilka organisationer som ska kunna få 

stöd från det offentliga. Bland annat har vi sagt att inget stöd ska ges till organisationer som 

stödjer extremism. En utredning har också gjorts kring demokrativillkor för religiösa samfund 

samt en genomlysning av hur stöd från det offentliga ges även till övriga typer av 

organisationer sker under våren 2019.  

Centerpartiet vill alltså ha skarpare krav än i dag för att organisationer ska kunna få offentligt 

stöd. Precis hur gränsdragningen bör ske får vi ta ställning till när vi har det samlade 

materialet från dessa utredningar. Partistyrelsen vill fortsatt främja ett fritt civilsamhälle och 

inte utforma kraven på ett sätt som hindrar fler från att få offentligt stöd än den snäva grupp 

vi avser.  

Partistämman avslog följande motioner: 

6.15 

6.16 

 

6.17: Kultur som friskvård 
6.17.1 att Centerpartiet tar fram ett handlingsprogram där kulturen är en del i hälsofrämjande 

åtgärder. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionen lyfter det på många håll höga tempot i samhället och de konsekvenser det kan ha 

kring ökad psykisk ohälsa och föreslår att vi ska ta fram ett handlingsprogram där kulturen är 

en del i hälsofrämjande åtgärder.  

Att kultur kan ha positiva effekter på såväl den fysiska som psykiska hälsan är väl känt. 

Centerpartiet förstår kulturens betydelse för välbefinnande och hälsa och har också sedan 

tidigare stämmobeslut på att kultur ska vara en del i arbetet med folkhälsan och att satsningar 

på kultur inom vård och omsorg ska uppmuntras och stödjas. Vi har även stämmobeslut på att 

vi vill att metoder inom rehabilitering med natur- och kulturupplevelser främjas. Därutöver 

har vi stämmobeslut på att personal inom vård och omsorg ska få möjlighet till 

kompetensutveckling inom kultur och hälsa. 

Vi har alltså redan ett antal förslag där kulturen är en del i hälsofrämjande åtgärder. Det kan 

samtidigt såklart finnas anledning att utveckla ytterligare förslag inom området. På vilket sätt 

det i så fall bör ske får tas i samband med planering kring vår politikutveckling i stort.  

  



11 
 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.17 

6.18, 6.19: Svenska Kyrkan  
6.18.1 att Centerpartiet verkar för att församlingar som har budget i balans och en god 

balansräkning skall få fortsätta vara egen församlingar och ej heller inordnas under ett 

pastorat 

6.18.2 att Centerpartiet verkar för att församlingar som uppfyller kraven i kyrkoordningen på 

verksamhetens omfattning och innehåll skall få vara kvar som egna församlingar och ej heller 

inordnas under ett pastorat 

6.18.3 att Centerpartiet skall arbeta för att de inte finnas krav på församlingspedagog eller 

diakon så länge präst eller andra med motsvarande högskoleutbildning utför 

arbetsuppgifterna. 

6.19.1 att en arbetsgrupp tillsätts att vidareutveckla frågan 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionerna rör inomkyrkliga frågor och bör sändas till Centerpartiets kyrkopolitiska sektion. 

 Partistämman beslutade: 

 att sända motionerna utan eget ställningstagande till Centerpartiets kyrkopolitiska sektion 

6.20: Replokaler inom äldrevårdsomsorgen 
6.20.1 att verka för att musiker på orter runtom i Sverige ska kunna använda lokalerna inom 

offentlig äldreomsorg som replokaler. 

Partistyrelsens yttrande: 

God tillgång till replokaler är en av grundförutsättningarna för att fortsatt vitalt musikliv i 

hela landet. I motionen föreslås att band eller trubadurer ska ges möjlighet att repa med de 

äldre som publik på äldreboenden någon eller ett par timmar per vecka. 

Centerpartiet arbetar för stöd till civilsamhället och däribland folkbildningen som bland annat 

ordnar replokaler för band. Vi vill också göra kulturen tillgänglig för fler och då är det 

exempelvis positivt om det ordnas musikframträdanden på äldreboenden. 

Vi anser generellt att det är bra om lokaler inom offentlig förvaltning kan användas av 

föreningar eller som i detta fall musikgrupper för repetitioner. Det kan dock se väldigt olika 

ut i olika kommuner eller delar av kommuner likväl som i olika typer av verksamheter. 

Partistyrelsen anser att förslaget är sådant som bör beslutas på lokal nivå och att det därför 

inte är lämpligt att partiet nationellt fattar så detaljerade beslut som föreslås. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.20 
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6.21: Strategi för kulturarv 
6.21.1 att Centerpartiet tar fram en strategi för att bevara och utveckla kulturarv i Sverige som 

också inkluderar hur kulturarv ska digitaliseras. 

Partistyrelsens yttrande  

Kulturarv berättar vår historia. Motionen handlar om att återanvända kulturhistoriska 

byggnader samtidigt som dagens arkitektur ska få utrymme och därigenom skapa attraktiva 

miljöer att leva och verka i. Kulturturism ökar också eftersom det finns ett intresse för 

historia. Samtidigt finns stora utvecklingsmöjligheter med digitalisering av kulturarvet som 

kan göra det tillgängligt för fler både ur geografiskt och pedagogiskt perspektiv. 

För oss är det givet att både ta tillvara och återanvända kulturhistoriska byggnader samtidigt 

som vi vill främja nytänkande och arkitektur och samhällsplanering som bygger på vår tids 

önskningar och behov. Att arbeta för en digitalisering av kulturarvet är också en given del av 

vår kulturpolitik. Liksom att främja nya kulturella yttringar som uppkommer med hjälp av 

digitaliseringen.  

Det finns strategier kring både bevarande- och utvecklande av kulturarv samt digitalisering på 

nationell nivå. Vi är och har varit pådrivande i dessa frågor. Partistyrelsen anser att vi gör 

störst nytta genom att arbeta för frågorna i de politiska sammanhang där de kopplar på 

aktuella ärenden. Samtidigt har vi med dessa frågor när vi arbetar vidare med vår 

kulturpolitik. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.21 

6.22: Kulturpolitik 
6.22.1 att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program 

Partistyrelsens yttrande: 

Främst bland partierna på de politiska ytterkanterna finns en vilja att styra kulturens innehåll 

för att främja sina egna syften. I motionen eftersöks en utvecklad liberal kulturpolitik som står 

upp för kulturens frihet.   

Att kulturen ska vara fri är själva kärnan för vår kulturpolitik. Ur vårt idéprogram: 

”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. 

Politiken ska fokusera på att skapa förutsättningar för alla att delta i kulturlivet.” Detta 

formulerades 2013 och sedan dess har vi sett hur delar av vänstern har argumenterat för mer 

styrning, men framför allt hur högerpopulismen allt tydligare visar hur den vill styra kulturen 

för att styra mot det samhälle de vill ha. Detta märks tydligt både i Sverige och i flera länder i 

Europa samt på vissa andra håll i världen. Det är givetvis en självklar uppgift för oss att stå 

upp för ett fritt kulturliv, yttrandefriheten och demokratin i sin helhet. 

Vi har ett kulturprogram som antogs av partistämman 2015. Vår kulturpolitik bygger på 

kulturens frihet och på att skapa förutsättningar för alla att delta i kulturlivet. Vi har också 
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tagit en tydlig ideologisk debatt mot de som vill styra kulturen och kommer självfallet att 

fortsätta med det. Vi har en kontinuerlig politikutveckling inom alla politikområden och det 

gäller även kulturpolitiken. Det kan finnas anledning att ta ett nytt och större grepp kring vår 

kulturpolitik. På vilket sätt det i så fall bör ske får tas i samband med planering kring vår 

politikutveckling i stort. Vilka arbetsgrupper som ska tillsättas beslutas av partistyrelsen.  

Partistämman avslog följande motioner: 

6.22 

6.23: Sponsring av kultur 
6.23.1 att generösare gränsdragning för skatteavdrag för kultursponsring införs. 

6.23.2 att villkoren för kultursponsring jämställs med sponsring till idrott. 

6.23.3 att betrakta kultursponsring som avdragsgill marknadsföring. 

Partistyrelsens yttrande: 

Kulturen är i många fall beroende av offentliga bidrag. Det finns stora fördelar med att skapa 

bättre förutsättningar för en breddad finansiering av kulturen. Dels bidrar det till att göra 

kulturen friare, dels kan samverkan med exempelvis det privata näringslivet och kulturaktörer 

både ge mer resurser till kulturen och samtidigt ge bredare grupper tillgång till kulturlivet. 

En bredare finansiering av kulturen är en frihetsfråga. Ett kulturliv som nästan enbart har 

möjlighet till offentlig finansiering riskerar att anpassa sig efter rådande normer även om de 

inte är uttryckta i detaljerade krav. Med större privat finansiering så skapas också 

förutsättningar för en större mångfald i kulturen eftersom även kulturella uttryck som inte 

ligger nära det som för tillfället är normen kan söka stöd genom den mer diversifierade 

privata och ideella sektorn. En del i vår politik för att bredda finansieringen är sedan tidigare 

att vi vill att det ska skapas enkla och tydliga regler för kultursponsring och donationer till 

kulturändamål med bland annat avdragsrätt vid beskattning. 

Att underlätta för kultursponsring vore önskvärt eftersom den är svårare att få godkänd av 

skatteverket än vid idrottssponsring, vilket beror på att exempelvis en reklamskylt på en arena 

är lättare att se som en tydlig marknadsföring än den goodwill sponsring av exempelvis en 

mindre teateruppsättning ger. Partistyrelsen anser att reglerna kring sponsring behöver ses 

över och då bland annat för att främja mindre kulturyttringar och föreningar.  

Partistämman beslutade:   

att en översyn av reglerna kring sponsring bör göras med bland annat syftet att göra det 

enklare med sponsring för mindre kulturyttringar och föreningar.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.23 
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6.24: Filmstöd  
6.24.1 att ett statligt produktionsincitament införs i form av en produktionsrabatt till 

filmproduktion på 25 procent. 

Partistyrelsens yttrande: 

Det råder stor internationell konkurrens om filminspelningar. Sverige har svårt att hävda sig i 

konkurrensen. Med filminspelningar i Sverige så stärks flera branscher. Det handlar bland 

annat om fotografi, spel och besöksnäring. De allra flesta länderna i Europa har någon form 

av produktionsincitament för film, något som inte finns i Sverige. 

Film är en bred kulturform som uppskattas av många. Fler filminspelningar i Sverige ger 

möjlighet till en väl fungerande inhemsk bransch vilket också ger bättre förutsättningar för 

svensk film. I samband med att Riksdagen fattade beslut om en ny filmpolitik 2016 föreslog 

vi i en alliansmotion att möjligheten till produktionsincitament och finansieringsstimulanser 

för filminspelning skulle utredas, vilket också ledde till ett tillkännagivande till regeringen. 

Tillväxtverket har sedan i en rapport presenterat ett förslag om ett statligt 

produktionsincitament i form av en produktionsrabatt till filmproduktion till företag på minst 

25 %. 

Partistyrelsen anser att det behövs bättre förutsättningar för filmproduktion i Sverige där 

någon form av produktionsincitament kan vara en del. Men partistyrelsen anser inte det är 

rimligt att peka ut en specifik modell eller stödnivå.  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.24 

6.25: Kulturhistoriska hantverk 
6.25.1 att det tillsätts resurser i form av en bidragspott för civilsamhället att söka från, 

gällande projekt kring bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla hantverk 

6.25.2 att partiet profilerar sin kulturpolitik kring bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla 

hantverk 

Partistyrelsens yttrande: 

Immateriella kulturarv såsom danslekar runt midsommarstången, vår körtradition eller 

traditionella hantverk är betydelsefulla kulturbärare som många av oss uppskattar och kan 

samlas kring. Det handlar om levande kulturarv som visar våra rötter och som samtidigt 

utvecklas i vår tid.  

Centerpartiet har en bred politik som främjar kultur i hela landet med stöd till civilsamhället 

med bland annat dess föreningar och folkbildningen. Detta ger förutsättningar att både bevara 

och vidareutveckla bland annat kulturhistoriskt intressanta hantverk. Detta är en viktig del av 

vår kulturpolitik både på grund av värdet med att levandehålla kulturarvet och för att det 

handlar om möjligheten att göra det i hela landet. 

Partistyrelsen anser att underifrånperspektivet viktigt och vi vill i största mån undvika 

specialdestinerade satsningar på vissa områden. Vi är övertygade om att det är bra om 

civilsamhället blir friare att använda de resurser som tillförs. Vi kommer fortsatt att arbeta för 
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goda förutsättningar för civilsamhället så att bland annat föreningar som arbetar med 

kulturhistoriskt intressanta hantverk får nytta av det.   

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.25 

6.26: Anpassning av kommunallagen 
6.26.1 att kommunallagen förändras i den delen som gäller entledigande eller återkallande av 

uppdrag 

Partistyrelsens yttrande: 

Kommunallagens regler gör det svårt att byta ut förtroendevalda på kommunala uppdrag om 

det är så att det sker ett skifte under en mandatperiod av styret. Kommunallagen talar om 

majoriteten och ett styre behöver inte bestå av en majoritet. Kommunfullmäktige är folkvalda 

så där sitter man kvar, men övriga poster är tillsatta genom kommunala beslut utifrån 

framförhandlade positioner och nomineringar från partier. Kommunstyrelsen har också en 

mandatperiod på fyra år enligt kommunallagen. Om en förtroendevald i en nämnd väljer att 

lämna sitt parti och sitta kvar, alltså bli politisk vilde, kan den personen inte bytas ut.  

Vi står bakom dagens lagstiftning kring entledigande och återkallande av uppdrag i 

kommunallagen. Anledningen är att vi finner det rimligt att det liksom i dag ska vara 

partiernas ansvar att processen för de egna nomineringarna fungerar. I våra interna 

nomineringsprocesser har vi också en kandidatförsäkran som ett medel att göra våra 

nomineringar bättre. I frågor som rör så centrala delar av vår demokrati som kommunallagen 

så eftersträvar vi också ett brett politiskt samförstånd. Det finns en möjlighet för 

kommunfullmäktige inom nuvarande lagstiftning att besluta om kortare mandatperioder för 

andra nämnder än styrelsen. Ett beslut om exempelvis mandatperioder på ett år ger en större 

möjlighet till förändringar vilket kan lösa en del av de frågor som nämns i motionen. 

Partistyrelsen bedömer det inte aktuellt att föreslå en förändring av kommunallagen 

beträffande entledigande eller återkallande av uppdrag.  

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.26 att kommunallagen förändras i den delen som gäller entledigande eller återkallande av 

uppdrag 

6.27: Federalism 
6.27.1 att vi succesivt decentraliserar landet och på sikt byter från enhetsstat till förbundsstat. 

Partistyrelsens yttrande: 

Frågan om hur Sverige ska vara organiserat diskuterade senast på nationell nivå främst kring 

Indelningskommitténs arbete som startade 2015.  

Centerpartiet vill att en riktig decentralisering och regionalisering genomförs, som bygger på 

att funktion, ansvar och finansiering flyttas från central nivå till regioner med valda 

församlingar. Regionerna ska vara funktionella regioner som innebär bättre möjligheter till 
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utveckling och jobb i hela landet. En överföring av ansvar till regionerna ska dock inte leda 

till ett samlat högre skattetryck. 

Partistyrelsen vill se en kraftfull flytt av befogenheter från statlig till regional nivå men 

förespråkar inte en federal modell där svenska regionfullmäktigen med en kvalificerad 

majoritet skulle kunna stoppa nya lagförslag som påverkar regionernas kärnverksamhet. 

Enhetsstaten vill vi behålla, men med en betydande överföring av befogenheter till 

regionerna. 

Partistämman avslog följande motioner: 

 6.27 

6.28: Styrning av myndigheter 
6.28.1 att Centerpartiet ska verka för att statliga myndigheter styrs på ett effektivt och smart 

sätt. Självständiga myndigheter var en fördel när statsöverhuvudet befann sig i krig utomlands 

men idag krävs det en annan styrning. Genom att departementen ställer S.M.A.R.T.A mål till 

myndigheterna och säkerställer att uppföljning sker av dessa mål kommer skattepengarna att 

utnyttjas optimalt 

Partistyrelsens yttrande: 

I Sverige finns en tradition av att ha självständiga myndigheter. Centerpartiet anser att med 

tydliga uppdrag och en effektiv styrning kommer förvaltning på statlig nivå att bli mer 

effektiv. 

Myndigheterna bör själva utgå från riksdagens och regeringens beslut och organisera sig för 

att svara mot medborgarnas och verklighetens behov. 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.28 

6.29: Republik  
6.29.1 att Sverige avskaffar monarkin 

Partistyrelsens yttrande: 

Sverige styrs genom demokrati och monarken har endast en representativ funktion. 

Centerpartiets hållning är att monarkin ska bevaras som den fungerar i dag, där monarken inte 

har någon makt utan endast en representativ funktion. När frågor av konstitutionell karaktär 

ska beslutas om så bör de också hanteras med bred parlamentarisk förankring.  

Kungahuset är en stark symbol för nationen Sverige. Det finns också ett brett folkligt stöd för 

vår konstitutionella monarki. Partistyrelsen anser att så länge monarkin kan anses ha folkets 

förtroende så finns inte skäl att göra någon förändring av statsskicket. 
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Partistämman avslog följande motioner: 

6.29 

 

6.30: Representation i Sveriges riksdag 
6.30.1 att Sveriges riksdag utökas med folkvalda representanter från de 25 landskapen, d.v.s. 

1 plats/landskap. 

6.30.2 att dessa 25 platser väljs i ordinarie riksdagsval 

6.30.3 att dessa 25 platser är personval och inte kopplade till partisystemet 

Partistyrelsens yttrande: 

Urbaniseringen märks tydligt i Sverige. Det leder till att färre röstberättigade bor på 

landsbygden och fler i större stadsregioner. I motionen föreslås att den form av representativ 

demokrati vi har i dag kompletteras med en ökad geografisk representation genom att utöka 

antalet riksdagsledamöter med ytterligare en ledamot från de 25 landskapen.  

Ett sådant system skulle då för dessa 25 extra ledamöter inte ge ett lika stort inflytande per 

röstberättigad utan istället vara i relation till antal invånare i respektive landskap. 

Centerpartiet vill att en riktig decentralisering och regionalisering genomförs, som bygger på 

att funktion, ansvar och finansiering flyttas från central nivå till regioner med valda 

församlingar. Regionerna ska vara funktionella regioner som innebär bättre möjligheter till 

utveckling och jobb i hela landet. 

Partistyrelsen anser att med en sådan riktig decentralisering så kommer fler beslut fattas 

regionalt utifrån de specifika regionala förutsättningarna. Det för ut makt från staten närmare 

medborgarna vilket gör frågan om att fler röstberättigade bor i större stadsregioner mindre 

betydelsefull. Centerpartiet står bakom dagens demokratiska system som bygger på allmän 

och lika rösträtt. 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.30 

6.31, 6.32: Tjänstemannaansvar 
6.31.1 att Centerpartier ska återinföra en modern form av utökat och stärkt 

tjänstemannaansvar 

6.32.1 att Centerpartiet kraftfullt agerar för ett avskaffande av "ämbetsmannareformen" och 

för ett återinförande av tjänstemannaansvaret 

Partistyrelsens yttrande: 

Före 1975 fanns en bred form av tjänstemannaansvar. Diskussion har funnits om reformen 

1975 blev för långtgående.  
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Bland annat kan ett tjänstemannaansvar vara ett sätt att stärka förtroendet för våra 

myndigheter.   Centerpartiet har, tillsammans med andra partier år 2017 lagt förslag i 

riksdagen om utvidgat straffansvar för tjänstefel, i syfte att stärka förtroendet för den 

offentliga verksamheten. 

Samtidigt finns risken att ett utvidgat tjänstemannaansvar kan leda till att tjänstemän blir 

överdrivet försiktiga. Man bör alltså väga fördelar mot nackdelar.  

Partistyrelsen vill inte återinföra tjänstemannaansvar i den breda form som fanns före 1975, 

men är beredd att göra en översyn av dagens reglering av tjänstemannaansvar. Däremot ser 

partistyrelsen behovet av att se över om och i så fall hur ett utvidgat tjänstemannaansvar ska 

kunna genomföras.  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.31 

6.32 

6.33: Skottvecka 
6.33.1 att skottår som börjar på en torsdag ska 1-7/3, kallas för skottveckan, inte vecka 10. 

Partistyrelsens yttrande: 

Det system som finns för veckonummer, och som de flesta år är mer lättfattligt, blir mer 

komplicerat de år då skottåret börjar på en torsdag. Då uteblir nämligen den koppling som 

annars finns där mellan datum och veckonummer på de veckor som ligger efter skottdagen. 

Men partistyrelsen anser inte att inrättande av en skottvecka skulle medföra någon avsevärd 

förenkling och dessutom skulle riskera otydlighet givet att man skulle frångå nuvarande 

ordning. 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.33 

6.34: Skyddet för demokratin 
6.34.1 att det bör prövas om sådan ändring av grundlag som är av betydelse för vårt 

demokratiska statsskick endast ska kunna ske med två beslut där åtminstone det sista ska ske 

med kvalificerad majoritet (tex 2/3) och med ett ordinarie val emellan. 

6.34.2 att det bör prövas om det i grundlag ska införas en regel som omöjliggör att det 

demokratiska statsskicket och grundläggande mänskliga rättigheter kan upphävas. 

6.34.3 att former ska föreslås för hur lagprövningen ska kunna stärkas. 

6.34.4 att det bör föreslås hur utnämningsmakten avseende vissa betydelsefulla chefer inom 

rättsområdet i ökad grad ska kunna frikopplas från regering/riksdag. 
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Partistyrelsens yttrande: 

Vi ser på flera håll i världen hur demokratin motarbetas och försvagas av auktoritära regimer. 

Det finns andra länder som har ett starkare skydd för demokratin än Sverige. Det rör bland 

annat frågor om maktdelning och hur starkt skyddet är i grundlagar. 

Demokrati är förutsättningen för ett öppet, fritt och väl fungerande samhälle. Vi anser att 

skyddet för demokratin behöver stärkas. Vi har länge drivit frågan om inrättande av en 

författningsdomstol. Där skulle medborgare som känner sina grundläggande fri- och 

rättigheter kränkta kunna göra sina röster hörda och få sina fall prövade. Det är ett viktigt 

steg, men mer behöver göras. Det behövs fler åtgärder inom olika områden för att göra vår 

demokrati starkare och mer robust. 

I 8 kap 14 § regeringsformen regleras formkravet för beslut om grundlagsändringar. Sådana 

kan i princip göras vid extra val, givet att det gått minst nio månader mellan den tidpunkt då 

ärendet första gången anmäldes i riksdagens kammare och valet, om inte 

konstitutionsutskottet beslutar om undantag, Vi anser att det är rimligt med en översyn av 

grundlagen för att pröva om det ska krävas ett ordinarie val mellan två beslut om ändringar, 

däremot tror vi inte att det vore klokt att ändra till krav på kvalificerad majoritet. Vi menar 

också att det bör prövas om en regel bör införas i grundlagen som gör att demokratin inte kan 

upphävas. Vi anser sedan tidigare att en författningsdomstol bör införas och det är en del i en 

stärkt lagprövning.  

Normprövning bygger på synsättet att föreskrifter, dvs bindande generella rättsregler, ingår i 

ett hierarkiskt system med olika nivåer. Normprövningen går ut på att en föreskrift på lägre 

nivå prövas mot en föreskrift på högre nivå och att föreskriften på den högre nivån tar över 

om en konflikt skulle föreligga. Det svenska normkontrollsystemet består av både en 

förhandskontroll och en prövning i efterhand. Förhandskontrollen sker genom Lagrådets 

granskning, medan normprövningen i efterhand görs av domstolarna och andra offentliga 

organ. 

Mot bakgrund av vad motionären anför om regeringens hantering av Lagrådets synpunkter 

vill partistyrelsen peka på konstitutionsutskottets granskning av regeringens remisser till 

Lagrådet (KU 2018/19:10). Propositioner från 2012/13, 2013/14, 2016/17 och 2017/18 med 

lagförslag som har granskats av Lagrådet har gåtts igenom. Granskningen visar bland annat 

att Lagrådets synpunkter och förslag i de flesta fall har godtagits av regeringen. I de fall 

regeringen inte har följt Lagrådet har den i regel argumenterat för sitt ställningstagande, vilket 

är bra enligt utskottet eftersom det är en viktig del för att upprätthålla kvaliteten i 

lagstiftningsarbetet. 

I knappt 15 procent av de propositioner där Lagrådet har haft synpunkter eller förslag så har 

hela eller delar av lagförslagen avstyrkts eller allvarligt ifrågasatts. Under senare riksmöten 

har det skett en viss ökning, vilket utskottet ser allvarligt på. Enligt utskottet är det angeläget 

att Lagrådets centrala roll i lagstiftningsarbetet inte urholkas. Samtidigt konstaterar utskottet 

att granskningen inte ger en heltäckande bild av kvalitetsnivån i lagförslagen och att enskilda 

lagärenden inte har granskats närmare. Utskottet noterar också att det har rört sig om 

förhållandevis få lagförslag som avstyrkts eller allvarligt ifrågasatts av Lagrådet. I drygt 

hälften av fallen har regeringen valt att i huvudsak eller delvis följa Lagrådets synpunkter och 

förslag. När ett förslag inte följts har regeringen också argumenterat för sitt ställningstagande. 

Därtill kommer att Lagrådet har lämnat olika typer av synpunkter och att omfattningen av 

Lagrådets kritik har varierat. Utskottet noterar även att Statsrådsberedningen nu har satt 

ytterligare fokus på kvalitetsfrågor i lagstiftningsarbetet. 
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Riksdagen har beslutat om ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning 

med uppdrag att se över behovet av att ytterligare stärka domstolarnas och domarnas 

oberoende långsiktigt. Partistyrelsen menar att regeringen bör utreda frågorna och föreslår att 

frågan om utnämningsmakten för vissa betydelsefulla chefer inom rättsområdet prövas i det 

sammanhanget. 

Partistämman beslutade:   

att en översyn av grundlagen genomförs i syfte att förstärka skyddet för det demokratiska 

statsskicket och grundläggande mänskliga rättigheter. 

 

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.34.4 att det bör föreslås hur utnämningsmakten avseende vissa betydelsefulla chefer inom 

rättsområdet i ökad grad ska kunna frikopplas från regering/riksdag. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.34.1 

6.34.2 

6.34.3 

6.35: Valmyndigheten 
6.35.1 att Centerpartiet aktivt stöttar och lyssnar på valmyndigheten och verkar för att tilldela 

de resurser som behövs för att valmyndigheten ska kunna jobba mer fokuserat med att bevara 

förtroendet som svenska folket har för vårt valsystem. 

6.35.2 att Valmyndigheten ska utreda förändringar av valsedelssystemet 

6.35.3 att Valmyndigheten ska utreda en övergång till digitala röstkort 

6.35.4 att Valmyndigheten ska tilldelas resuser för att tolka lagen och informera kring 

tolkningarna. 

6.35.5 att Valmyndigheten får ett officiellt uppdrag att på valnatten rapportera om aktuellt 

resultat 

6.35.6 att ta bort (eller begränsa) möjligheten till ångerröstning 

6.35.7 att verka för att Valmyndigheten ska förtydliga tillgänglighetskraven ytterligare 

Partistyrelsens yttrande: 

Valsystemet ska garantera tillförlitlighet till valresultaten. Det måste vara säkert och tydligt. I 

valsystemet ligger också allt praktiskt som ska göra att valen fungerar smidigt för de som 

röstar, som möjlighet till förtidsröstning och att vallokalerna är tillgängliga.  
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Ett valsystem som är tillförlitligt är av yttersta vikt. De som röstar ska kunna vara säkra på att 

deras röst verkligen räknas. De ska också kunna vara säkra på att valhemligheten är tryggad. 

Centerpartiet arbetar också för ökad tillgänglighet både när det gäller information och 

vallokaler.  

Partistyrelsen anser att valmyndigheten behöver ha möjlighet att arbeta för ett välfungerade 

valsystem som inger förtroende. Men vilka resurser myndigheten ska tilldelas behöver ses 

inom ramen för prioriteringar inom statsbudgeten. Vidare behöver eventuella uppdrag som 

ska ingå i en stärkt roll för myndigheten utredas. 

Men partistyrelsen delar uppfattningen att valsedelssystemet, särskilt kring tillgänglighet för 

personer med grav synnedsättning, kan behöva ses över och att Valmyndigheten kan 

förtydliga tillgänglighetskraven ytterligare.  

Valmyndigheten kan också få i uppdrag att utreda om en övergång till digitala röstkort kan 

vara framkomligt, detta handlar då inte om e-röstning där vi ännu inte sett att bland annat 

valhemligheten kan säkras. Vi finner det också rimligt att Valmyndigheten ska kunna 

informera kring tolkningar av vallagen, vilket skulle kunna göra tolkningar mer likvärdiga 

mellan kommuner.  

Att ta bort eller begränsa möjligheten till ångerröstning ställer sig partistyrelsen inte bakom. 

Det komplicerar visserligen rösträkningen men vi anser att den demokratiska nyttan för 

medborgare att kunna ändra sin röst fram till valdagen väger tyngre. Det kan exempelvis 

komma politiska förslag i slutet av en valrörelse som gör att man vill ändra sitt val.  

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.35.2 att Valmyndigheten ska utreda förändringar av valsedelssystemet  

6.35.3 att Valmyndigheten ska utreda en övergång till digitala röstkort  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.35.1 

6.35.4 

6.35.5 

6.35.7 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.35.6 att ta bort (eller begränsa) möjligheten till ångerröstning  
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6.36: Regionfrågan  
6.36.1 att Centerpartiet verkar för en regionförstoring i norra Sverige genom samgående 

mellan Region Västernorrland och Region Västerbotten  

Partistyrelsens yttrande: 

Frågan om hur Sverige ska vara organiserat diskuterade senast på nationell nivå främst kring 

Indelningskommitténs arbete som startade 2015. Centerpartiet var en konstruktiv part i de 

samtalen som fördes med regeringen med anledning av att Indelningskommittén avslutades. 

För Centerpartiet var det avgörande att en riktig decentralisering och regionalisering 

genomfördes, baserad på att funktion, ansvar och finansiering flyttas från central nivå till 

regioner med valda församlingar. Regionerna skulle vara funktionella enheter som innebar 

bättre möjligheter till utveckling och jobb i hela landet. Partistyrelsen beklagar att regeringen 

inte var intresserad av den verkliga decentralisering av befogenheter som var vårt villkor för 

att kunna stödja en ny regional struktur. 

Men även om vi beklagar att chansen till en genuin decentralisering inte togs, så är och bör 

frågan om eventuella nya regioners gränser inte vara något som ska ritas från statligt håll utan 

komma underifrån. Det måste finnas folklig förankring för nya regioners gränser. När så finns 

kommer vi från nationellt håll inte stå i vägen för det.  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.36 
 

6.37: Länsstyrelserna 
6.37.1 att Centerpartiet verkar för att lägga ned länsstyrelserna. 

Partistyrelsens yttrande: 

Länsstyrelserna är i grunden statens närvaro på regional nivå. De har idag även det 

sektorsövergripande ansvaret för utvecklingen i länen.  

Centerpartiet vill att en riktig decentralisering och regionalisering genomförs, som bygger på 

att funktion, ansvar och finansiering flyttas från central nivå till regioner med valda 

församlingar. Regionerna ska vara funktionella regioner som innebär bättre möjligheter till 

utveckling och jobb i hela landet 

Vi vill att det sektorsövergripande ansvaret för utvecklingen i länen bör ligga på den 

folkvalda regionala nivån och inte på staten (Länsstyrelserna). Partistyrelsen anser att en 

översyn av länsstyrelserna är högst rimlig och med flytt av stora befogenheter till regionerna 

från staten, men exakt hur exempelvis länsstyrelsernas roll bör vara får bli föremål för en 

utredning. 

 Partistämman beslutade: 

att en utredning bör tillsättas om länsstyrelsernas roll med utgångspunkt att flytta delar av 

befogenheterna från staten till regionerna 
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Partistämman avslog följande motioner: 

6.37 

6.38, 6.39: Minerallag 
6.38.1 att kommunalt veto införs mot prospektering och utvinning av mineraler i alunskiffer 

6.38.2 att krav på Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) införs redan vid ansökan av 

undersökningstillstånd 

6.38.3 att en utredning om att stärka äganderätten vid prospektering och mineralutvinning 

tillsätts där även definitionen av samhällsintresset vid prospektering och mineralbrytning ses 

över 

6.39.1 att verka för en ny minerallag som genom ökad beskattning låter svenska folket få ta 

del av en större andel av landets naturtillgångar än i dag. 

Partistyrelsens yttrande:  

Motionären vill reformera minerallagstiftningen genom att införa kommunalt veto mot 

prospektering i alunskiffer, ställa krav på MKB vid undersökningstillstånd och tillsätta en 

utredning för stärkt äganderätt vid prospektering och mineralutvinning.  

Gruvindustrin är en viktig näring i Sverige som sysselsätter flera tusen människor. I 

omställningen till en alltmer elektrifierad omvärld är mineralutvinning en absolut 

förutsättning, till exempel för att utvinna komponenter till batterier för elbilsdrift och 

energilagring.  Mineralnäringen bidrar i många delar av Sverige till viktiga jobb, utveckling 

och tillväxt där de verkar. På partistämman i Falun 2015 beslutade Partistämman att som ett 

led i att stärka äganderätten bör mineralavgiften ses över i syfte att den i framtiden helt ska 

tillfalla markägaren. Partistämman beslutade även att införa ett kommunalt veto för 

prospektering i alunskiffer. Sedan tidigare har Centerpartiet bidragit till att det nu har införts 

ett nationellt förbud mot uranbrytning.  

I Sverige har vi en av världens tuffaste miljölagstiftningar, och det är bra. I Januariavtalet står 

att ”regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer skärps”. På vilket sätt 

det ska ske ska utredas under 2019-2020 för ny lagstiftning igång 1 jan 2022. Partistyrelsen 

ser dock inte att ett krav på MKB vid undersökningstillstånd anser partistyrelsen är den bästa 

vägen att gå. Ett undersökningstillstånd syftar till att ge tillståndshavaren tillträde till den 

mark som ska undersökas och företräde till undersökning framför andra prospektörer. De 

flesta av de undersökningsarbeten som kommer till stånd påverkar natur- och kulturmiljö i en 

så liten omfattning att en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig. Att i sådana fall 

ställa upp krav på ett förfarande motsvarande miljöbalkens bestämmelser om 

miljökonsekvensbeskrivning och samråd inför denna blir ett omfattande arbete. Med hänsyn 

till antalet undersökningstillstånd skulle ett krav på miljökonsekvensbeskrivning och samråd 

också leda till en väldigt omfattande administration. Däremot anser Partistyrelsen att det är 

viktigt att markägarperspektivet finns med tidigt i processen men ser att det kan stärkas även 

utan krav på MKB. 
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Motionären anser även att Centerpartiet bör verka för en utredning om att stärka äganderätten 

vid prospektering och mineralutvinning där även definitionen av samhällsintresset vid 

prospektering och mineralbrytning ses över.  

Samtidigt som mineralnäringen är viktig för flera av Sveriges landsbygder så kan 

Partistyrelsen också konstatera att det i många delar av landet finns en stor oro över den svaga 

ställning och maktlöshet som många markägare upplever att de har i samband med 

undersökningstillstånd och prospektering. För Centerpartiet är äganderätten ett 

grundfundament i en fungerande demokrati och Centerpartiet driver därför frågan om en 

översyn av äganderätten, dels en generell översyn kopplat till den grundlagsstadgade 

äganderätten vilket Riksdagen i juni tillkännagav för regeringen, men också specifikt kopplat 

till gruvnäringen till exempel vid undersökningstillstånd och prospektering där markägare 

idag beskriver en känsla av maktlöshet.  

De företag som investerar i gruv- och mineralutvinning betalar skatt precis som alla andra 

företag i Sverige. Gruvindustrin är en viktig del av den svenska ekonomin i form av 

sysselsättning och skatteintäkter. Därutöver betalar företagen en mineralersättning till 

markägare och till staten. Som ett led i att stärka äganderätten vill vi se över mineralavgiften i 

syfte att den i framtiden helt ska tillfalla markägaren. Det är viktigt att säkerställa att de 

förändringar som gjorts i minerallagstiftningen för att ge markägarna utökad rätt till 

information och samråd efterlevs. Minerallagstiftningen behöver skärpas i syfte att ge 

markägaren ett utökat skydd vid mineralprospektering.  

Partistyrelsen anser inte att det i minerallagen ska införas en specifik skattelagstiftning i syfte 

att höja beskattningen specifikt för landets naturtillgångar. Partistyrelsen anser att 

mineralavgiften ska vara den ersättning till markägaren den är tänkt att vara för minskningen 

av det marknadsvärde som en gruvetablering innebär. 

 Partistämman beslutade: 

att Centerpartiet verkar för att utreda hur markägarperspektivet kan stärkas i 

minerallagstiftningen 

 

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.38.1 att kommunalt veto införs mot prospektering och utvinning av mineraler i alunskiffer 

 

 Partistämman avslog följande motioner: 

6.38.2 

6.38.3 

6.39 
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6.40: Deltagande i allmänna val 
6.40.1 att Centerpartiet ska jobba för att alla som fyller 18 år ett valår ska få delta i allmänna 

val 

Partistyrelsens yttrande: 

I Sverige har vi 18-årsgräns för röstning i allmänna val.   

Ungas drivkraft, kompetens och engagemang behöver tas tillvara för en bättre 

samhällsutveckling. 

Centerpartiet anser att det är viktigt att stärka ungas inflytande. Det kan göras bland annat 

genom att kommuner kan använda ungdomsråd som remissinstans. Sedan är det viktigt att 

lyssna till dem i alla avseenden som rör deras liv så att de till exempel har inflytande över sin 

skolsituation. 

Att stärka ungas tilltro till vårt gemensamma samhälle är givetvis också en mycket viktig 

uppgift. Vi driver också sedan tidigare att unga ska få rösta i de allmänna valen från året de 

fyller 18 år.  

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.40 att Centerpartiet ska jobba för att alla som fyller 18 år ett valår ska få delta i allmänna 

val 

6.41: Rösträtt från 16 års ålder 
6.41.1 att rösträtt från 16 år införs vid kommunalval 

6.41.2 att rösträtt från 16 år införs vid landstingsval 

Partistyrelsens yttrande: 

I Sverige har vi 18-årsgräns för röstning i allmänna val. Vissa länder har 16-årsgräns på 

regional och kommunal nivå.   

Ungas drivkraft, kompetens och engagemang behöver tas tillvara för en bättre 

samhällsutveckling Centerpartiet anser att det är viktigt att stärka ungas inflytande. Det kan 

göras bland annat genom att kommuner kan använda ungdomsråd som remissinstans. Sedan 

är det viktigt att lyssna till dem i alla avseenden som rör deras liv så att de till exempel har 

inflytande över sin skolsituation. 

Att stärka ungas tilltro till vårt gemensamma samhälle är givetvis också en mycket viktig 

uppgift. Centerpartiet driver också sedan tidigare att unga ska få rösta i de allmänna valen 

från året de fyller 18 år. Partistyrelsen anser dock inte att det inte rimligt att sänka rösträtten i 

allmänna val till kommuner och regioner till 16 år utan att kopplingen bör vara till 

valbarheten som bör ligga vid myndighetsåldern. 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.41 
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6.42: Skilda valdagar  
6.42.1 att vallagen ändras så att val till Riksdagen skiljs från val till Regioner och Kommuner 

med valdagar som infaller enligt en varannanårsmodell enligt Norsk förebild. 

Partistyrelsens yttrande: 

Sverige har gemensamma valdagar för nationell, regional och kommunal nivå. Det finns 

länder bland annat i vår närhet som Norge som har valt en annan modell. 

Vi kan se fördelar med skilda valdagar. Det gör att kommunala och regionala frågor får större 

utrymme i debatten och riskerar inte att hamna i skuggan av rikspolitiken. Det kan också vara 

en fördel för de politiska partierna som då behöver hålla sina organisationer alerta. 

Samtidigt finns en betydande risk för att valdeltagandet skulle minska. Det vore mycket 

olyckligt för legitimiteten för de valda församlingarna och för tilltron i samhället. 

Partistyrelsens uppfattning är därför som tidigare att riksdagsvalet och valen till regioner och 

kommuner ska hållas samtidigt. 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.42 

6.43: Avskaffa ledigheten på första maj 
6.43.1 att ledigheten på första maj ska avskaffas till förmån för en valfri helgdag. 

Partistyrelsens yttrande: 

Senast en förändring av de allmänna helgdagarna skedde i Sverige var när nationaldagen blev 

allmän helgdag 2005. Detta finansierades genom att annandag pingst upphörde att vara 

allmän helgdag.   

I propositionen Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag angavs att första maj borde 

vara kvar som allmän helgdag bland annat för att första maj har firats som en icke-kyrklig fest 

sedan medeltiden och att första maj tillsammans med valborgsmässofirandet har utvecklats 

till en folklig och stor helg. Centerpartiet står bakom helgdagarna som de ligger nu.  

Våra nationella helgdagar står för en del av vårt kulturarv. De gemensamma helgdagarna ger 

något för alla att hänga upp livet på, oavsett om man delar intresse för den historiska 

bakgrunden eller inte. Att arbetarrörelsen har särskild koppling till första maj får ses i det 

ljuset. Partistyrelsen anser inte att det är lämpligt att avskaffa första maj som allmän helgdag.  

Partistämman avslog följande motioner: 

6.43 

 

 



27 
 

6.44: Tillgängliga handlingar och tillgängliga 

debatter 
6.44.1 att Centerpartiet verkar för att handlingar ska vara tillgängliga 

6.44.2 att Centerpartiet verkar för att debatter ska vara tillgängliga 

Partistyrelsens yttrande: 

Den 1 januari 2019 infördes en lag om tillgänglighet till digital offentlig service, vilket är 

genomförandet av webbtillgänglighetsdirektivet. Syftet är att göra offentliga webbplatser och 

mobila applikationer mer tillgängliga särskilt för personer med funktionsnedsättning.  

Centerpartiet arbetar brett för att göra samhället tillgängligt för alla. Det handlar om allt från 

utbildning till möjlighet att delta i val och att kunna ta del av offentliga handlingar. 

Partistyrelsen instämmer i vikten av att verka för att göra offentliga handlingar och debatter 

tillgängliga. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.44 

 

6.45, 6.46: Migrationsverket 
6.45.1 att Centerpartiet arbetar för att en genomgripande granskning och genomlysning av 

Migrationsverkets hela verksamhet sedan 2015 och framåt- 

6.46.1 att asylutredningen på migrationsverket ska ske uppdelat på tre tillfällen för en mer 

rättssäker och kostnadseffektiv process. 

6.46.2 att utföra asylutredningen på ett mer rättssäkert sätt, genom att varva intervju med 

kontroller och inhämtande av uppgifter. 

6.46.3 att migrationsverkets arbete organiseras så att individen är det centrala. 

Partistyrelsens yttrande:  

Under 2015 sökte 163 000 asylsökande asyl i Sverige. Detta satte hårt tryck på vårt 

mottagningssystem men inte minst på Migrationsverket som ansvarar för asylsökande under 

hela asylprocessen. Under några års tid utökade Migrationsverket sin personalstyrka markant. 

Det hårda trycket på myndigheten har lett till vissa brister i myndighetsutövningen. I 

Migrationsverkets interna kvalitetsgranskningar framgår att bedömningen av tillexempel en 

asylsökandes skyddsstatus i många fall varit bristfällig. Förutsättningarna för myndighetens 

arbete är dock inte detsamma nu som under 2015 och 2016. Redan under 2017 minskade 

Migrationsverket sin personalstyrka och är nu inne i ett läge där man omstrukturerar sitt 

arbete för att anpassa verksamheten efter de nya omständigheterna.  

Centerpartiet driver sedan tidigare att man bör se över om de säkerhetsbedömningar som 

Migrationsverket gör av olika länder behöver förbättras. Vi anser också att 

åldersbedömningarna behöver ses över och om bedömningarna i HBTQ- och 

konvertitärenden kan förbättras. 
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Det föreslås att Centerpartiet ska arbeta för en genomgripande granskning av 

Migrationsverkets verksamhet sedan 2015. Det är tveklöst så att det förekommit brister i 

Migrationsverkets arbete under 2015 och de efterföljande åren på grund av den extra ordinära 

situationen 2015 som lett till en mycket stor belastning. Men när det gäller en genomgripande 

granskning av hela myndigheten kan vi konstatera att Migrationsverket befinner i ett annat 

läge nu än 2015 och det därför finns anledning att invänta resultatet av den 

omställningsprocess som pågår innan man eventuellt gör en mer omfattande granskning. 

Partistyrelsen instämmer dock i intentionen i motionen.  

Det föreslås att Migrationsverket ska genomföra tre asylutredningar och varva intervjuerna 

med inhämtning av kontrolluppgifter. Migrationsverket har dock redan möjlighet att 

genomföra fler utredningar med den asylsökande om myndigheten anser att det behövs. I de 

fall det är möjligt att en asylsökande får avslag på sin ansökan finns ett biträde på plats för att 

säkerställa att den asylsökandes rättigheter tillgodoses. Om en asylsökande anser att 

Migrationsverkets beslut är felaktigt finns möjlighet att överklaga i två instanser. Motionärens 

förslag är dessutom åtgärder som framför allt bör beslutas av myndigheten själv, och det är 

inte lämpligt att partiet fattar så detaljerade beslut som föreslås. Partistyrelsen instämmer 

dock i intentionen med motionen och att Centerpartiet ska verka för en rättssäker asylprocess. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

6.45 

6.46 

6.47: Valfrihet för asylsökande 
6.47.1 att ett dokument tillika en inspelning med viktig information om vad som gäller och 

vad som förväntas av en individ i det svenska samhället vid ev. immigration tas fram på olika 

språk. 

6.47.2 att informationsdokumentet eller inspelningen ska delges alla potentiella immigranter 

inför migrationsprocessen för att ge individen en möjlighet att välja om hen vill ansöka om 

uppehållstillstånd eller asyl i Sverige eller inte. 

6.47.3 att alla som beslutar att immigrera delges samma information varefter 

informationsdokumentet alternativt ett intyg om mottagandet av informationen ska 

undertecknas av immigranten. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären föreslår att en asylsökande som kommer till Sverige ska kunna välja att inte söka 

asyl här och istället söka asyl i ett annat land. 

Grundprincipen är att en asylsökande ska söka skydd i första säkra land. Enligt gällande 

regelverk ska en asylsökande som varit i kontakt med svenska myndigheter få sin ansökan om 

asyl behandlad i Sverige. Om personen inte vill söka asyl och inte har tillstånd att vistas i 

Sverige, vilket de flesta asylsökande inte har, ska det fattas ett beslut om avvisning till 

hemlandet. Om en asylsökande varit i Sverige och vill söka asyl i ett annat land istället och 

det landet får information om att personen varit i Sverige och haft kontakt med 

myndigheterna ska det landet skicka tillbaka personen till Sverige enligt Dublinförordningen 

och ärendet prövas här. 
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Motionärens förslag om att asylsökande ska få välja om han eller hon vill söka asyl i Sverige 

eller ett annat land är därför inte förenlig med gällande EU-lagstiftning.  

Det finns förslag på EU-nivå om att ändra Dublinförordningen. Centerpartiet ståndpunkt i 

dessa förhandlingar är att alla medlemsländer i högre grad ska ta ett gemensamt ansvar för 

flyktingar som kommer till EU. I praktiken innebär det lösningar som i mindre grad gör att 

den asylsökande själv kan välja asylland. Ett exempel på en sådan lösning är en 

omfördelningsmekanism som innebär att asylsökande ska kunna omfördelas till ett annat land 

där inte lika många personer sökt asyl. Motionärens förslag går således emot den utveckling 

som vi vill se på EU-nivå. Dessutom finns möjlighet för asylsökande som inte vill stanna i 

Sverige att återvända till sitt hemland. 

Centerpartiet har däremot, i likhet med motionärens förslag, under en längre tid drivit frågan 

om obligatorisk samhällsinformation för asylsökande redan från dag ett vilket kommer 

genomföras inom ramen för Januariavtalet.   

Partistämman avslog följande motioner:  

6.47 

6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53: 

Arbetskraftsinvandring 
6.48.1 att ha som krav på Migrationsverket att förbättra sin kompetens inom företagsekonomi 

för att kunna göra fullgoda företagsekonomiska bedömningar. 

6.48.2 att Migrationsverket alltid sätter i system att hålla en god dialog med varje företagare 

som ansöker om arbetstillstånd för personer utanför EU. 

6.48.3 att Migrationsverket tydligt redogör på vilken grund ett avslag om arbetstillstånd sker. 

6.48.4 att Migrationsverket har som ett verksamhetsmål att hjälpa företag med deras 

kompetensbehov. 

6.49.1 att av företag rekryterad arbetskraft behåller sitt arbetstillstånd under tiden 

missförhållanden utreds och lagförs. 

6.49.2 att de får möjlighet att söka annat jobb under tiden frågan prövas och därmed kunna få 

nytt arbetstillstånd. 

6.50.1 att ge arbetskraftsinvandrare som har bått här mer än 3 år och anpassat sig till 

samhället utökade rättigheter avseende uppehållstillstånd. Dvs småavvikelser inte kan leda till 

utvisning, om inte invandraren begått allvarliga brott. 

6.50.2 att införa ett system där arbetskraftsinvandrare och deras familjer får ett begränsad 

tillgång till svenskt välfärdssystem, förutom vård och skola, för att säkerställa att 

välfärdssystemet inte oväntat belastas..Genom 5 års arbete kan arbetskraftsinvandrare och 

deras familjer kan avancera sig för fulltillgång till välfärdssystemet.  

6.51.1 att stoppa kompetensutvisningar 

6.51.2 att stärka arbetstagarens skydd när arbetsgivare gör fel 
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6.51.3 att förändra systemet för flyktingmottagande 

6.52.1 att underlätta regelverket för svenska företag att kunna ta hit arbetskraft utanför EU. 

Och att förflytta ansvaret från arbetskraftsinvandrare till arbetsgivare – avseende arbetsvillkor 

ska vara förenligt med svenska lagar och kollektivavtal. 

6.52.2 att låta arbetsgivare som ouppsåtligt begått små misstag att åtgärda misstaget även om 

det är myndigheterna som upptäcker det. 

6.52.3 att genom lagstiftning införa ett system där arbetsgivare som utnyttjar utländsk 

arbetskraft kan anmälas och få kännbara straffpåföljder. Oavsett en utländsk arbetskraft 

kommer från EU eller utanför EU. 

6.53.1 att Centerpartiet verkar för att flytta migrationsärenden avseende högkompetent 

arbetskraftsinvandring till en särskild specialistmyndighet under Näringsdepartementet för att 

snabba på och rationalisera ärendehanteringen, samt särskilja den från andra 

migrationsområden, som exempelvis asylärenden. 

6.53.2 att Centerpartiet verkar för att etablera ett särskilt ”talangjaktsråd” med uppdraget att 

aktivt attrahera spetskompetens till Sverige samt se till att infrastruktur med kapacitet att ta 

emot medföljande familjer fungerar, inte minst avseende bostäder och arbetstillstånd. Detta 

råd bör bestå av aktörer från både näringslivet och det offentliga. 

6.53.3 att Centerpartiet verkar för att IT och entreprenörskap blir en del av läroplanen i 

svenska skolor från åtminstone årskurs sju. 

Partistyrelsens yttrande: 

Centerpartiet ställer sig positivt till arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandring innebär 

betydande vinster för Sveriges ekonomi – bland annat har en rapport som tagits fram på 

uppdrag av Svenskt Näringsliv konstaterat att arbetskraftsinvandringen bidrog med flera 

miljarder i skatteintäkter under 2018 - men är också en förutsättning för att företag ska ha 

möjlighet att rekrytera rätt kompetens inom de yrken det finns kompetensbrist i Sverige.    

Under några års tid har problematiken med så kallade kompetensutvisningar dock fått stora 

konsekvenser för arbetskraftsinvandringen i Sverige. Med syfte att motverkar fusk och 

otillräckliga arbetsvillkor för människor som kommer till Sverige för att arbeta har den hårda 

praxisen lett till att personer som ansökt om förlängning av sitt arbetstillstånd blivit utvisade 

på grund av arbetsgivarens små misstag. Centerpartiet har varit pådrivande för att lösa 

problematiken. Genom att praxisen förändrades 2017 har kompetensutvisningarna minskat. 

Nu gör man istället en helhetsbedömning och tar hänsyn till om arbetsgivaren självmant 

försökt rätta till de misstag som begåtts.  

Viss problematik kvarstår dock. Grundproblemet är fortfarande att arbetstagaren blir straffad 

för misstag som arbetsgivaren gjort och som arbetstagaren själv inte kan påverka. Det finns 

även andra problem inom ramen för kompetensutvisningar som man kan behöva se över. 

Tillexempel Migrationsverkets bedömningar av företagens ekonomi, svårigheten för 

arbetsgivare att teckna rätt försäkrinigar samt möjligheten att söka och få ett nytt arbete och 

driva en rättslig process mot sin arbetsgivare när man fått avslag på sin förlägningsansökan på 

grund av brister i arbetsvillkoren hos en tidigare arbetsgivare. Dessutom har 

kompetensutvisningarna lett till att det är mindre attraktivt att arbeta i Sverige vilket också 

bör åtgärdas. Centerpartiet har därför inom ramen för Januariavtalet kommit överens med L, 

MP och S om att lösa den kvarstående problematiken med kompetensutvisningar. 
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Det föreslås flera möjliga sätt att förbättra Migrationsverkets prövning av arbetstillstånd. 

Många av åtgärderna är dock allt för detaljerade och sånt som myndigheten själv bör besluta 

om. Det föreslås också att prövningen av arbetstillstånd ska flyttas från Migrationsverket. Det 

är viktigt för rättssäkerheten att alla migrationsärenden handläggs av en myndighet. 

Partistyrelsen föreslår därför att Centerpartiet ska driva på för att Migrationsverket ska se 

över hur myndigheten kan bidra till den övergripande målsättningen om att det ska vara 

attraktivt att arbeta i Sverige. 

Det föreslås även att ett talangjaktsråd ska införas. Centerpartiet anser att det är viktigt att 

Sverige kan konkurrera med andra länder om arbetskraftsinvandrare och anser att ytterligare 

åtgärder bör vidtas för att Sverige ska vara ett attraktivt land att arbeta i. Partistyrelsen anser 

dock att ett talangjaktsråd är ett för detaljerat förslag men instämmer i intentionen med 

motionen.  

Centerpartiet anser att det är ett generellt problem att det i första hand är arbetstagaren som 

straffas när arbetsgivaren gjort fel. Partistyrelsen anser dock att förslagen som föreslås är för 

detaljerade och att det kan finnas fler sätt att lösa denna problematik men instämmer i 

motionernas intention att arbetskraftsinvandrare som får avslag på sin förlängningsansökan på 

grund av arbetsgivarens brister i arbetsvillkoren eller personer som blivit utnyttjade av 

oseriösa arbetsgivare och därför fått sitt arbetstillstånd återkallat ska få större möjlighet att 

stanna kvar i Sverige för att hitta ett nytt arbete. 

Det föreslås även att tillgången till välfärden ska begränsas för personer som kommer till 

Sverige med arbetstillstånd för att inte belasta välfärden. Centerpartiet driver sedan tidigare 

frågan om att asylsökande som fått uppehållstillstånd ska kvalificera sig in i delar av 

välfärden. De åtgärder som motionären föreslår för hur arbetskraftsinvandrare ska kvalificera 

sig in i välfärden är emellertid detaljerade. Partistyrelsen instämmer dock i intentionen i 

motionen och anser att det finns anledning att se över möjligheten för även 

arbetskraftsinvandrare och andra som kommer till Sverige från andra länder att kvalificera sig 

in i välfärden.  

Det föreslås att IT-kompetens och entreprenörskap i skolan ska stärkas. Redan idag är 

nämnda områden en del av den svenska läroplanen och förtydliganden gjordes senast 1 juli 

2018. Det är dock viktigt att följa utvecklingen för att se om fokus på dessa områden 

framöver kan behöva förstärkas i skolan. Partistyrelsen instämmer därför i intentionen med 

motionen.  

Man lyfter även behovet av en förändrad flyktingpolitik och flyktingmottagande. Efter de 

senaste årens tillfälliga asyllagar finns behov av en långsiktig och hållbar migrationspolitik. 

För att få en ny migrationslagstiftning på plats har Centerpartiet drivit frågan om att tillsätta 

en parlamentarisk kommitté. I Januariavtalet har vi tillsammans med de andra partierna 

beslutat att en parlamentarisk kommitté tillsättas under 2019 som ska se över hur 

migrationslagstiftningen ska se ut efter 2021. Centerpartiet kommer driva på för en 

migrationspolitik som är medmänsklig men även står för ordning och reda. 

Partistämman beslutade: 

att Centerpartiet verkar för att Migrationsverket ska se över hur myndigheten kan bidra till 

den övergripande målsättningen om att det ska vara attraktivt att arbeta i Sverige. 

att Centerpartiet verkar för att arbetskraftsinvandrare som får avslag på sin 

förlängningsansökan på grund av arbetsgivarens brister i arbetsvillkoren eller personer som 
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blivit utnyttjade av oseriösa arbetsgivare och därför fått sitt arbetstillstånd återkallat ska få 

större möjlighet att stanna kvar i Sverige för att hitta ett nytt arbete.  

att Centerpartiet verkar för att se över hur människor som kommer hit från andra länder ska 

kunna kvalificera sig in i välfärden.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.48 

6.49 

6.50 

6.51 

6.52 

6.53.2 

6.53.3 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.53.1 

6.54: Undantag från arbetstillstånd  
6.54.1 att möjligheten till lättnader avseende kravet på godtagbara identitetshandlingar för att 

erhålla AT-UND utreds. 

Partistyrelsens yttrande: 

I dag är grundregeln att en person som saknar uppehållstillstånd inte får arbeta, men en 

asylsökande kan beviljas undantag, så kallat AT-UND. För att få AT-UND ska den 

asylsökande lämna in godtagbara identitetshandlingar. Personer från vissa länder har dock 

svårare att få AT-UND eftersom deras identitetshandlingar är av enkel beskaffenhet.  

Motionären vill att det ska införas lättnader på kravet på godkända identitetshandlingar så att 

fler asylsökande kan beviljas AT-UND.  Men Centerpartiet vill gå längre och driver frågan 

om att låta alla asylsökande arbeta. Istället för att arbetsförbud ska vara regel vill vi tillåta alla 

att arbeta som utgångspunkt.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.54 
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6.55: Låt migranter stanna 
6.55.1 att immigranter som lär sig svenska språket, försörjer sig och inte begår brott (småbrott 

som fortkörning undantaget) ska få stanna i Sverige. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären anser att migranter som lär sig svenska, försörjer sig och inte begår brott ska få 

stanna i Sverige med motiveringen att det är inhumant och dålig för Sverige att inte låta 

arbetsamma migranter stanna. 

Personer som vill komma till Sverige för att arbeta, studera eller på anknytning till någon som 

redan bor i Sverige ska i normalfallet ansöka om uppehållstillstånd innan de kommer till hit. 

Det betyder att dessa personer i de flesta fall har beviljats ett uppehållstillstånd innan de 

kommer till Sverige. Människor som söker asyl måste däremot ta sig hit för att ha rätt att 

lämna in en asylansökan. Den som får avslag på sin asylansökan kan göra ett så kallat 

spårbyte och kan då, om man arbetat i fyra månader, under vissa förutsättningar beviljas 

arbetstillstånd. Centerpartiet tycker att den som kan försörja sig själv och uppfyller kraven för 

arbetstillstånd ska få stanna i Sverige och driver därför redan frågan om att det ska gå att göra 

ett spårbyte från första dagen. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.55 

6.56, 6.57, 6.58: Migration 
6.56.1 att Centerpartiet lägger fram ett förslag på en i grunden ny migrationspolitik utifrån vår 

politiska ståndpunkt om alla människors lika rätt och värde, ett öppet samhälle med goda 

möjligheter för alla oberoende ursprung osv. 

6.56.2 att Centerpartiet skyndsamt driver igenom en ny lagstiftning i linje med den nya 

föreslagna migrationspolitiken 

6.57.1 att se över lagstiftning och låta de afghanska ungdomarna att stanna i Sverige 

6.58.1 att syriska flyktingarna som kom till Sverige innan 24/11/2015 får ett permanent 

uppehållstillstånd om de är villiga att arbeta genom en extratjänst eller nystartsjobb. 

6.58.2 att ändra kraven för att kunna byta från ett tillfälligt uppehållstillstånd till ett 

permanent uppehållstillstånd.  Från som nu ett 2-årigt anställningskontrakt utan bistånd till att 

även gälla extratjänstarbetskontrakt och nystartsjobb och arbetskontrakt med godkänd 

utvärdering av arbetsgivaren. 

Partistyrelsens yttrande: 

För Centerpartiet är utgångspunkten i migrationspolitiken att förena humanism med ordning 

och reda. De senaste årens tillfälliga asyllagar har dock gjort att migrationspolitiken blivit 

oförutsägbar.  

Den tillfälliga asyllagen infördes 2016 med syfte att minska antalet asylsökande som kommer 

till Sverige. Centerpartiet var kritiska mot lagen, främst för att den begränsar möjligheten för 

familjer med skyddsskäl att återförenas. 2018 gjordes ett tillägg i lagen som innebär att vissa 
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ensamkommande unga fick en ny chans till uppehållstillstånd. Anledningen var att långa 

handläggningstider gjort att vissa ensamkommande som sökte asyl hamnade i kläm. 

Centerpartiet drev på en lösning för att ge de ensamkommande som var minderåriga när de 

kom och som hade drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider och en förändrad 

migrationspolitik en ny chans. Vi släppte därför igenom regeringens lagförslag som gav vissa 

ensamkommande en ny möjlighet till uppehållstillstånd, via de så kallade 

gymnasiebestämmelserna, även om vi hellre sett en annan lösning. Vi var bland annat kritiska 

till de tidsgränser som begränsar vissa ensamkommandes möjlighet att omfattas av lagen. Vår 

bedömning var ändå att de medmänskliga och humanitära konsekvenserna för de som 

omfattades av förslaget skulle bli för stora om lagen stoppades.  

Centerpartiet har lyft behovet av en ny, långsiktig, migrationspolitik som är förankrad över 

blockgränsen. I Januariavtalet har därför Centerpartiet tillsammans med S, L och MP beslutat 

att förlänga den tillfälliga asyllagen till sommaren 2021, utom den del som begränsar rätten 

för alternativt skyddsbehövande att återförenas med sin familj, för att en parlamentarisk 

kommitté under tiden ska utreda hur den nya migrationspolitiken ska se ut efter att den 

tillfälliga asyllagen upphör. Centerpartiet kommer sitta med i den parlamentariska kommittén 

och driva på för en human lagstiftning som också bygger på ordning och reda.   

Det föreslås att Centerpartiet ska verka för att de ensamkommande unga från Afghanistan 

som inte fått asyl eller omfattas av gymnasiebestämmelserna ska få stanna i Sverige. 

Utgångspunkten för att migrationen ska fungera är dock att den som får uppehållstillstånd får 

goda möjligheter att integreras i samhället och att den som får avslag följer sitt beslut och 

återvänder. De som nu inte fått uppehållstillstånd och följer sitt beslut har, i vissa fall, 

möjlighet att ansöka om arbetstillstånd och på så sätt komma tillbaka till Sverige på laglig 

väg.   

Det föreslås att även subventionerade tjänster ska kunna ligga till grund för ett permanent 

uppehållstillstånd. Den tillfälliga lagen innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln 

och att den som fått ett arbete som inte är subventionerat med någon form av statligt bidrag, 

till exempel extratjänst, vid förlängningsansökan kan ansöka om att få ett permanent 

uppehållstillstånd. Syftet är att tydligare koppla arbete och egenförsörjning till permanent 

uppehållstillstånd. Nyanlända som egentligen skulle kunna få en icke-subventionerad tjänst 

får i vissa fall en subventionerad tjänst eftersom det är billigare för arbetsgivaren vilket är 

problematiskt. Syftet med lagen är dock att personen ska vara just egenförsörjande när 

permanent tillstånd beviljas, det vill säga inte ha ett arbete som är subventionerat av staten. 

Det bör därför fortsatt vara så att permanent uppehållstillstånd endast kan beviljas till den 

som fått en icke-subventionerad tjänst.   

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.56 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.58 

6.57 
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6.59, 6.60: Integration 
6.59.1 att staten ska införa obligatorisk utbildning för nyanlända män och kvinnor i jämlikhet 

och HBTQ frågor. 

6.60.1 att en arbetsgrupp tittar på initiativ som redan finns både i offentlig (Båstad Kommun) 

och civil regi och utvärderar ekonomiskt och i övrigt om införande nationellt. 

Partistyrelsens yttrande: 

Det föreslås att asylsökande med skyddsskäl och nyanlända som fått uppehållstillstånd på 

grund av skyddsskäl endast ska få uppehållstillstånd eller förlängt uppehållstillstånd om de 

deltar i svenskundervisning och försörjer sig själva. Enligt asylrätten har en asylsökande med 

skyddsskäl rätt att få skydd i de land som han eller hon söker asyl i. Sverige följer principen 

om non-refoulement som är en internationell princip som ska skydda flyktingarna mot 

utvisning när deras liv eller frihet är i fara. Principen att inte utvisa en person till ett land där 

han eller hon riskerar att dödas eller skadas allvarligt innebär att Sverige ger 

uppehållstillstånd till personer med skyddsbehov vilket inte kan villkoras med exempelvis 

språk- eller utbildningskrav. 

Det föreslås också att asylsökande ska få obligatorisk utbildning i HBTQ- och 

jämställhetsfrågor. Det är viktigt att integrationen fungerar bättre i Sverige och att 

asylsökande tidigt får obligatoriska insatser som gör att de snabbare kan bli en del av 

samhället. Därför har Centerpartiet under flera år drivit frågan om att asylsökande ska få 

obligatorisk samhällsintroduktion och undervisning i svenska från första dagen i Sverige 

vilket kommer genomföras som en del av Januariavtalet. I den samhällsintroduktion som ges 

idag ingår redan utbildning om jämställhets- och HBTQ-frågor och kommer således även 

ingå i den obligatoriska samhällsintroduktionen som ska ges till asylsökande från dag ett.  

Det föreslås även att nyanlända ska erbjudas en entré-lots för att navigera rätt under den första 

tiden efter uppehållstillstånd. Det är i första hand kommunerna själva som beslutar hur stödet 

som de erbjuder nyanlända ska utformas. Syftet med den utökade obligatoriska 

samhällsorienteringen är dessutom att människor snabbare ska integreras i samhället. En 

viktig del i detta är att förstå hur svenska samhället är uppbyggt för att själv kunna navigera 

rätt tillexempel inom det offentliga.  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.59.1   

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.59.2 

6.60 
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6.61: Kommunalt ansvar för ensamkommande 

unga 
6.61.1 att kommunerna får behålla ersättningen från staten för att kunna ta över ansvaret för 

att de flyktingungdomar som omfattas av gymnasielagen erbjuds boende till dess att 

ungdomarna avslutat gymnasiet 

6.61.2 att kommunerna får behålla ersättningen från staten för att överta ansvaret för att de 

flyktingungdomar som hinner fylla 18 år eller blir uppskrivna till 18 år och avslag inte hunnit 

funnit laga kraft erbjuds boende tills dess att avslag vunnit laga kraft. 

Partistyrelsens yttrande: 

Under 2015 sökte många ensamkommande barn och unga asyl i Sverige. Långa 

handläggningstider gjorde att vissa hamnade i kläm. Vi i Centerpartiet drev på en lösning för 

att ge de ensamkommande som var minderåriga när de kom och som hade drabbats av 

Migrationsverkets långa handläggningstider och en förändrad migrationspolitik en ny chans. 

Vi släppte därför igenom regeringens lagförslag som gav vissa ensamkommande en ny 

möjlighet till uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet.  

Förutsättningen för att de ensamkommande ska få en ny chans till uppehållstillstånd är att de, 

i motsats till ensamkommande unga som får uppehållstillstånd på grund av asylskäl, ska 

ordna sitt eget boende. De ensamkommande unga som får uppehållstillstånd på grund av 

studier har därför rätt till bidrag som ska täcka kostnaderna för att ordna en egen bostad.  

Motionären vill ge kommunerna ansvar för att ordna boende till de ensamkommande unga 

som fått en ny möjlighet till uppehållstillstånd tills att de gått klart gymnasiet. 

Utgångspunkten i det svenska samhället är att man ska hitta boende själv. Att erbjuda något 

utöver ekonomisk kompensation skulle också gå emot grundtanken med lagen och innebära 

ytterligare kostnader. De förutsättningar för boende som de erbjuds går dessutom att likställa 

med personer i samma ålder och som studerar. 

Motionären lyfter också möjligheten för kommunen att behålla boendeansvaret för 

ensamkommande unga som skrivits upp i ålder. Centerpartiet driver redan frågan om att de 

som skrivs upp till mellan 18 och 21 års ålder eller fyller 18 år ska få vara kvar i sin kommun 

medan avslagsbeslutet överklagas tills beslutet vinner laga kraft. På så sätt skulle färre 

personer tvingas bort från en miljö de lärt känna och är trygga i. Vi vill också att 

kommunerna under tiden ska få behålla sin rätt till ersättning från staten. Partistyrelsen 

instämmer således i intentionen med motionen. 

Motionären refererar i motionen till dessa ensamkommande unga som flyktingungdomar. 

Flykting är en juridisk term för en person som har fått flyktingstatus på grund av att han eller 

hon bedöms vara förföljd i hemlandet. De ensamkommande unga som benämns i motionen 

har fått avslag på sin asylansökan och betraktas därför inte i juridisk mening som flyktingar. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.61.2  

 

Partistyrelsen föreslår partistämman avslå följande motioner: 
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6.61.1  

6.62:  Integrationsfrämjande insatser 
 

6.62.1 att Centerpartiet driver detta i Migrationsutredningen, med fokus på kompetens och 

utvecklingsmöjligheter som invandringen för med sig till landsbygden. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären vill att nyanlända i högre grad ska bosätta sig på landsbygden. Motionären 

framhåller att det bland annat skulle bidra till att minska problemen med avfolkning på 

landsbygden.  

Sedan 2016 är det lag på att alla kommuner ska ta emot nyanlända. Det finns dock nyanlända 

som väljer att hitta sin egen bostad. Det är upp till kommunerna själva att bestämma om de 

vill vidta åtgärder för att få fler nyanlända att självmant bosätta sig i deras kommun. Många 

kommuner med en minskande befolkning har, med goda resultat, riktat sig just till nyanlända 

för att få fler invånare till kommunen. De ökade kraven på egenförsörjning för att få 

permanent uppehållstillstånd bör även skapa större incitament för nyanlända att flytta till de 

orter var det finns arbete, vilket inte sällan är på mindre orter och på landsbygden.  

Centerpartiet har dessutom sedan tidigare drivit frågan om att begränsa möjligheten att bo i 

eget boende under asyltiden eftersom det i många fall lett till att asylsökande bosatt sig med 

släktningar i socioekonomiskt utsatta områden vilket lett till trångboddhet och flyttkedjor. 

Begränsningen ska nu genomföras som en del av Januariavtalet. Denna förändring skulle 

också på sikt kunna leda till att fler asylsökande väljer att bosätta sig utanför storstäderna. Det 

finns således redan faktorer som gör att nyanlända i större utsträckning bosätter sig i alla delar 

av landet. Partistyrelsen instämmer dock i motionens intention och anser att möjligheten för 

nyanlända att bosätta sig på landsbygden ska främjas.  

 Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.62 

6.63: Samordningsmyndighet 
6.63.1 att en gemensam samverkansmyndighet, en ”Samordningsmyndighet”, som ansvarar 

för säkra fysiska ID-handlingar och ny säkerhetsteknik för kontroll och informationsutbyte av 

dessa i Sverige inrättas 

6.63.2 att ID-kortsystemet görs om så att ett nytt ID-kort med både samordningsnummer och 

biometrisk data (fingeravtryck) med tillhörande tekniska kontrollsystem tas fram 

6.63.3 att samordningsnumret som tilldelas tex. vid ansökan om arbetstillstånd eller 

fastighetsköp från utlandet inte är giltigt innan ansökanden har inställt sig hos 

”Samordningsmyndigheten” och samordningsnumret tillsammans med biometrisk data har 

infogas i en 

Partistyrelsens yttrande: 
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Många organiserade kriminella använder sig av så kallade samordningsnummer för att skapa 

falska identiteter, med vilka brott kan begås eller förberedas. Det gäller både bidragsbrott och 

de internationella stöldligorna som ligger bakom en stor andel av inbrotten i Sverige. Många 

samordningsnummer skapas via fordonsaffärer. En försäljning anmäls till Transportstyrelsen, 

där endast en kopia av en legitimation från hemlandet behöver medfölja och denna kan därför 

lätt manipuleras. Utifrån kopian skapas ett samordningsnummer hos Skatteverket. Detta 

nummer kan sedan användas för att öppna bankkonton, skapa bolag och så vidare. Falska 

identiteter som skapas på detta vis är också mycket vanliga som bilmålvakter. Enligt en 

kartläggning från NOA fanns det 512 samordningsnummer som ägde 28 897 fordon. Att på 

falska grunder skapa sig identiteter med uppsåt att begå i Sverige måste stävjas på alla nivåer.  

Motionären vill att det ska tillsättas en samordningsmyndighet för att minska problemen med 

samordningsnummer och falska identiteter och att samordningsnumret blir giltigt först när 

man inställt sig hos samordningsmyndigheten. Centerpartiet driver redan frågan om att 

samordningen mellan andra myndigheter och Skatteverket ska stärkas för att skärpa 

identitetskontrollen i Sverige och tror att förbättrad samverkan mellan myndigheter bör 

prövas i första hand. Motionären vill också att samordningsnumret framgår på id-kortet. 

Samordningsnummer ges dock till personer som inte är folkbokförda och därför inte kan få 

id-kort. Partistyrelsen instämmer dock i intentionen med motionen att åtgärder ska vidtas för 

att lösa problemen med falska identiteter.  

Partistämman beslutade: 

att Centerpartiet fortsätter verka för att samordningen mellan Skatteverket och andra 

myndigheter stärks för att minska problemen med falska identiteter. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.63 

6.64: Tillsynsmyndighet 
6.64.1 att verka för att utse tillsynsmyndighet för bosättningslagens efterlevnad. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären vill att Centerpartiet ska verka för att tillsätta en tillsynsmyndighet för att se till 

att bosättningslagen efterlevs eftersom många kommuner tolkar lagen till de nyanländas 

nackdel och kopplar bosättningslagen till etableringsersättningens tidsram på 24 månader.  

Bosättningslagen innebär sedan 2016 att alla kommuner ska ta emot nyanlända. Centerpartiet 

anser att det är upp till kommunen att tolka bosättningslagen och huruvida en nyanländ ska ha 

rätt till boende efter etableringstiden. Däremot anser vi att kommunen har fortsatt 

försörjningsansvar för den nyanlända även efter två år och att det kan finnas behov av att se 

till att kommunerna tar detta ansvar och inte på olika sätt försöker kringgå ansvaret.  

Partistyrelsen instämmer således i motionens intention att Centerpartiet ska verka för att alla 

kommuner tar ett delat ansvar för nyanlända.  

Partistämman beslutade: 
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att Centerpartiet ska verka för att det görs en uppföljning av bosättningslagens syfte att alla 

kommuner tar ett långsiktigt delat ansvar  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.64 

 

6.65: SFI-nätkurser  
6.65.1 att uppmuntra utvecklingen av nätkurser som del i integrationsarbetet. 

6.65.2 att Centerpartiet ska sträva efter att utöka utbudet av svenska nätkurser 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären lyfter behovet av utökade nätkurser som ett komplement till undervisningen på 

SFI. En viktig väg för nyanlända att komma in i samhället och få ett arbete är att lära sig 

språket. SFI-undervisningen har idag brister och behöver förbättras på flera olika sätt. 

Tekniska plattformar för språkundervisning för universitetsutbildningar blir allt vanligare och 

har många fördelar. Det finns därför ett behov av att utveckla nätkurser som en del av 

integrationsarbetet och SFI. 

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.65.1 att uppmuntra utvecklingen av nätkurser som del i integrationsarbetet. 

6.65.2 att Centerpartiet ska sträva efter att utöka utbudet av svenskanätkurser 

6.66: Rätten till tolk 
6.66.1 att samhället står för kostnaden för tolkservice till och med 2 år efter besked om 

uppehållstillstånd och därefter får den den enskilde stå för kostnaden alternativt ordna tolk 

6.66.2 att utveckla en ny modell för effektiv obligatorisk svenskutbildning kombinerad med 

arbete, arbetsträning eller social träning 

6.66.3 att utveckla ett regelverk för att dispens från egen tolkkostnad ska kunna ges vid 

bestående funktionshinder eller sjukdomar som påverkar möjligheten att förstå/ tala svenska 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären lyfter möjligheten att utveckla en ny modell för effektiv obligatorisk 

svenskutbildning kombinerad med arbete, arbetsträning eller social träning för att människor 

snabbare ska integreras. För att människor snabbare ska komma in i arbete har Centerpartiet 

drivit frågan om ett integrationsår för nyanlända vilket kommer genomföras inom ramen för 

Januariavtalet. Integrationsåret kommer innebära yrkesförberedande och yrkesinriktad 

svenska för invandrare (SFI), intensiv praktik, obligatorisk samhällsorientering, ettåriga 

mentorskapsprogram samt ett kunskapscertifikat för de som nått de högt satta målen för 

yrkeskunskap och språk.  
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Motionärerna vill också skapa incitament för nyanlända att lära sig språket genom att 

begränsa rätten till tolk vid myndighetskontakter efter två år i Sverige. Det finns flera 

anledningar till att människor som inte talar svenska ska ha rätt till tolk. En viktig orsak inom 

tillexempel sjukvården är att inte riskera patientens säkerhet eftersom ett missförstånd mellan 

en läkare och en patient kan få förödande konsekvenser. För att undvika missförstånd ska 

nyanlända ha rätt till tolk så länge det behövs för att garantera patientsäkerheten. I andra 

kontakter med myndigheter, tillexempel Skatteverket och Arbetsförmedlingen är det också 

viktigt att myndighetsutövaren och den nyanlända förstår varandra. Risken är dessutom att 

barn i ännu högre utsträckning blir tvungna att tolka åt sina föräldrar vilket inte är bra varken 

för barnet eller föräldrarna. De negativa konsekvenser som kan uppstå om rätten till tolk tas 

bort efter två år är därför större än de eventuella positiva effekterna skulle kunna bli i form av 

att skapa incitament för att lära sig språket. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.66.2  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.66.1  

6.66.3  

6.45, 6.46: Migrationsverket 
6.45.1 att Centerpartiet arbetar för att en genomgripande granskning och genomlysning av 

Migrationsverkets hela verksamhet sedan 2015 och framåt- 

6.46.1 att asylutredningen på migrationsverket ska ske uppdelat på tre tillfällen för en mer 

rättssäker och kostnadseffektiv process. 

6.46.2 att utföra asylutredningen på ett mer rättssäkert sätt, genom att varva intervju med 

kontroller och inhämtande av uppgifter. 

6.46.3 att migrationsverkets arbete organiseras så att individen är det centrala. 

Partistyrelsens yttrande:  

Under 2015 sökte 163 000 asylsökande asyl i Sverige. Detta satte hårt tryck på vårt 

mottagningssystem men inte minst på Migrationsverket som ansvarar för asylsökande under 

hela asylprocessen. Under några års tid utökade Migrationsverket sin personalstyrka markant. 

Det hårda trycket på myndigheten har lett till vissa brister i myndighetsutövningen. I 

Migrationsverkets interna kvalitetsgranskningar framgår att bedömningen av tillexempel en 

asylsökandes skyddsstatus i många fall varit bristfällig. Förutsättningarna för myndighetens 

arbete är dock inte detsamma nu som under 2015 och 2016. Redan under 2017 minskade 

Migrationsverket sin personalstyrka och är nu inne i ett läge där man omstrukturerar sitt 

arbete för att anpassa verksamheten efter de nya omständigheterna.  

Centerpartiet driver sedan tidigare att man bör se över om de säkerhetsbedömningar som 

Migrationsverket gör av olika länder behöver förbättras. Vi anser också att 
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åldersbedömningarna behöver ses över och om bedömningarna i HBTQ- och 

konvertitärenden kan förbättras. 

Det föreslås att Centerpartiet ska arbeta för en genomgripande granskning av 

Migrationsverkets verksamhet sedan 2015. Det är tveklöst så att det förekommit brister i 

Migrationsverkets arbete under 2015 och de efterföljande åren på grund av den extra ordinära 

situationen 2015 som lett till en mycket stor belastning. Men när det gäller en genomgripande 

granskning av hela myndigheten kan vi konstatera att Migrationsverket befinner i ett annat 

läge nu än 2015 och det därför finns anledning att invänta resultatet av den 

omställningsprocess som pågår innan man eventuellt gör en mer omfattande granskning. 

Partistyrelsen instämmer dock i intentionen i motionen.  

Det föreslås att Migrationsverket ska genomföra tre asylutredningar och varva intervjuerna 

med inhämtning av kontrolluppgifter. Migrationsverket har dock redan möjlighet att 

genomföra fler utredningar med den asylsökande om myndigheten anser att det behövs. I de 

fall det är möjligt att en asylsökande får avslag på sin ansökan finns ett biträde på plats för att 

säkerställa att den asylsökandes rättigheter tillgodoses. Om en asylsökande anser att 

Migrationsverkets beslut är felaktigt finns möjlighet att överklaga i två instanser. Motionärens 

förslag är dessutom åtgärder som framför allt bör beslutas av myndigheten själv, och det är 

inte lämpligt att partiet fattar så detaljerade beslut som föreslås. Partistyrelsen instämmer 

dock i intentionen med motionen och att Centerpartiet ska verka för en rättssäker asylprocess. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

6.45 

6.46 

6.47: Valfrihet för asylsökande 
6.47.1 att ett dokument tillika en inspelning med viktig information om vad som gäller och 

vad som förväntas av en individ i det svenska samhället vid ev. immigration tas fram på olika 

språk. 

6.47.2 att informationsdokumentet eller inspelningen ska delges alla potentiella immigranter 

inför migrationsprocessen för att ge individen en möjlighet att välja om hen vill ansöka om 

uppehållstillstånd eller asyl i Sverige eller inte. 

6.47.3 att alla som beslutar att immigrera delges samma information varefter 

informationsdokumentet alternativt ett intyg om mottagandet av informationen ska 

undertecknas av immigranten. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären föreslår att en asylsökande som kommer till Sverige ska kunna välja att inte söka 

asyl här och istället söka asyl i ett annat land. 

Grundprincipen är att en asylsökande ska söka skydd i första säkra land. Enligt gällande 

regelverk ska en asylsökande som varit i kontakt med svenska myndigheter få sin ansökan om 

asyl behandlad i Sverige. Om personen inte vill söka asyl och inte har tillstånd att vistas i 

Sverige, vilket de flesta asylsökande inte har, ska det fattas ett beslut om avvisning till 

hemlandet. Om en asylsökande varit i Sverige och vill söka asyl i ett annat land istället och 
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det landet får information om att personen varit i Sverige och haft kontakt med 

myndigheterna ska det landet skicka tillbaka personen till Sverige enligt Dublinförordningen 

och ärendet prövas här. 

Motionärens förslag om att asylsökande ska få välja om han eller hon vill söka asyl i Sverige 

eller ett annat land är därför inte förenlig med gällande EU-lagstiftning.  

Det finns förslag på EU-nivå om att ändra Dublinförordningen. Centerpartiet ståndpunkt i 

dessa förhandlingar är att alla medlemsländer i högre grad ska ta ett gemensamt ansvar för 

flyktingar som kommer till EU. I praktiken innebär det lösningar som i mindre grad gör att 

den asylsökande själv kan välja asylland. Ett exempel på en sådan lösning är en 

omfördelningsmekanism som innebär att asylsökande ska kunna omfördelas till ett annat land 

där inte lika många personer sökt asyl. Motionärens förslag går således emot den utveckling 

som vi vill se på EU-nivå. Dessutom finns möjlighet för asylsökande som inte vill stanna i 

Sverige att återvända till sitt hemland. 

Centerpartiet har däremot, i likhet med motionärens förslag, under en längre tid drivit frågan 

om obligatorisk samhällsinformation för asylsökande redan från dag ett vilket kommer 

genomföras inom ramen för Januariavtalet.   

Partistämman avslog följande motioner:  

6.47 

6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53: 

Arbetskraftsinvandring 
6.48.1 att ha som krav på Migrationsverket att förbättra sin kompetens inom företagsekonomi 

för att kunna göra fullgoda företagsekonomiska bedömningar. 

6.48.2 att Migrationsverket alltid sätter i system att hålla en god dialog med varje företagare 

som ansöker om arbetstillstånd för personer utanför EU. 

6.48.3 att Migrationsverket tydligt redogör på vilken grund ett avslag om arbetstillstånd sker. 

6.48.4 att Migrationsverket har som ett verksamhetsmål att hjälpa företag med deras 

kompetensbehov. 

6.49.1 att av företag rekryterad arbetskraft behåller sitt arbetstillstånd under tiden 

missförhållanden utreds och lagförs. 

6.49.2 att de får möjlighet att söka annat jobb under tiden frågan prövas och därmed kunna få 

nytt arbetstillstånd. 

6.50.1 att ge arbetskraftsinvandrare som har bott här mer än 3 år och anpassat sig till 

samhället utökade rättigheter avseende uppehållstillstånd. Dvs småavvikelser inte kan leda till 

utvisning, om inte invandraren begått allvarliga brott. 

6.50.2 att införa ett system där arbetskraftsinvandrare och deras familjer får en begränsad 

tillgång till svenskt välfärdssystem, förutom vård och skola, för att säkerställa att 

välfärdssystemet inte oväntat belastas. Genom 5 års arbete kan arbetskraftsinvandrare och 

deras familjer kan avancera sig för fulltillgång till välfärdssystemet.  



43 
 

6.51.1 att stoppa kompetensutvisningar 

6.51.2 att stärka arbetstagarens skydd när arbetsgivare gör fel 

6.51.3 att förändra systemet för flyktingmottagande 

6.52.1 att underlätta regelverket för svenska företag att kunna ta hit arbetskraft utanför EU. 

Och att förflytta ansvaret från arbetskraftsinvandrare till arbetsgivare – avseende arbetsvillkor 

ska vara förenligt med svenska lagar och kollektivavtal. 

6.52.2 att låta arbetsgivare som ouppsåtligt begått små misstag att åtgärda misstaget även om 

det är myndigheterna som upptäcker det. 

6.52.3 att genom lagstiftning införa ett system där arbetsgivare som utnyttjar utländsk 

arbetskraft kan anmälas och få kännbara straffpåföljder. Oavsett en utländsk arbetskraft 

kommer från EU eller utanför EU. 

6.53.1 att Centerpartiet verkar för att flytta migrationsärenden avseende högkompetent 

arbetskraftsinvandring till en särskild specialistmyndighet under Näringsdepartementet för att 

snabba på och rationalisera ärendehanteringen, samt särskilja den från andra 

migrationsområden, som exempelvis asylärenden. 

6.53.2 att Centerpartiet verkar för att etablera ett särskilt ”talangjaktsråd” med uppdraget att 

aktivt attrahera spetskompetens till Sverige samt se till att infrastruktur med kapacitet att ta 

emot medföljande familjer fungerar, inte minst avseende bostäder och arbetstillstånd. Detta 

råd bör bestå av aktörer från både näringslivet och det offentliga. 

6.53.3 att Centerpartiet verkar för att IT och entreprenörskap blir en del av läroplanen i 

svenska skolor från åtminstone årskurs sju. 

Partistyrelsens yttrande: 

Centerpartiet ställer sig positivt till arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandring innebär 

betydande vinster för Sveriges ekonomi – bland annat har en rapport som tagits fram på 

uppdrag av Svenskt Näringsliv konstaterat att arbetskraftsinvandringen bidrog med flera 

miljarder i skatteintäkter under 2018 - men är också en förutsättning för att företag ska ha 

möjlighet att rekrytera rätt kompetens inom de yrken det finns kompetensbrist i Sverige.    

Under några års tid har problematiken med så kallade kompetensutvisningar dock fått stora 

konsekvenser för arbetskraftsinvandringen i Sverige. Med syfte att motverkar fusk och 

otillräckliga arbetsvillkor för människor som kommer till Sverige för att arbeta har den hårda 

praxisen lett till att personer som ansökt om förlängning av sitt arbetstillstånd blivit utvisade 

på grund av arbetsgivarens små misstag. Centerpartiet har varit pådrivande för att lösa 

problematiken. Genom att praxisen förändrades 2017 har kompetensutvisningarna minskat. 

Nu gör man istället en helhetsbedömning och tar hänsyn till om arbetsgivaren självmant 

försökt rätta till de misstag som begåtts.  

Viss problematik kvarstår dock. Grundproblemet är fortfarande att arbetstagaren blir straffad 

för misstag som arbetsgivaren gjort och som arbetstagaren själv inte kan påverka. Det finns 

även andra problem inom ramen för kompetensutvisningar som man kan behöva se över. 

Tillexempel Migrationsverkets bedömningar av företagens ekonomi, svårigheten för 

arbetsgivare att teckna rätt försäkringar samt möjligheten att söka och få ett nytt arbete och 

driva en rättslig process mot sin arbetsgivare när man fått avslag på sin förlängningsansökan 

på grund av brister i arbetsvillkoren hos en tidigare arbetsgivare. Dessutom har 
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kompetensutvisningarna lett till att det är mindre attraktivt att arbeta i Sverige vilket också 

bör åtgärdas. Centerpartiet har därför inom ramen för Januariavtalet kommit överens med L, 

MP och S om att lösa den kvarstående problematiken med kompetensutvisningar. 

Det föreslås flera möjliga sätt att förbättra Migrationsverkets prövning av arbetstillstånd. 

Många av åtgärderna är dock allt för detaljerade och sånt som myndigheten själv bör besluta 

om. Det föreslås också att prövningen av arbetstillstånd ska flyttas från Migrationsverket. Det 

är viktigt för rättssäkerheten att alla migrationsärenden handläggs av en myndighet. 

Partistyrelsen föreslår därför att Centerpartiet ska driva på för att Migrationsverket ska se 

över hur myndigheten kan bidra till den övergripande målsättningen om att det ska vara 

attraktivt att arbeta i Sverige. 

Det föreslås även att ett talangjaktsråd ska införas. Centerpartiet anser att det är viktigt att 

Sverige kan konkurrera med andra länder om arbetskraftsinvandrare och anser att ytterligare 

åtgärder bör vidtas för att Sverige ska vara ett attraktivt land att arbeta i. Partistyrelsen anser 

dock att ett talangjaktsråd är ett för detaljerat förslag men instämmer i intentionen med 

motionen.  

Centerpartiet anser att det är ett generellt problem att det i första hand är arbetstagaren som 

straffas när arbetsgivaren gjort fel. Partistyrelsen anser dock att förslagen som föreslås är för 

detaljerade och att det kan finnas fler sätt att lösa denna problematik men instämmer i 

motionernas intention att arbetskraftsinvandrare som får avslag på sin förlängningsansökan på 

grund av arbetsgivarens brister i arbetsvillkoren eller personer som blivit utnyttjade av 

oseriösa arbetsgivare och därför fått sitt arbetstillstånd återkallat ska få större möjlighet att 

stanna kvar i Sverige för att hitta ett nytt arbete. 

Det föreslås även att tillgången till välfärden ska begränsas för personer som kommer till 

Sverige med arbetstillstånd för att inte belasta välfärden. Centerpartiet driver sedan tidigare 

frågan om att asylsökande som fått uppehållstillstånd ska kvalificera sig in i delar av 

välfärden. De åtgärder som motionären föreslår för hur arbetskraftsinvandrare ska kvalificera 

sig in i välfärden är emellertid detaljerade. Partistyrelsen instämmer dock i intentionen i 

motionen och anser att det finns anledning att se över möjligheten för även 

arbetskraftsinvandrare och andra som kommer till Sverige från andra länder att kvalificera sig 

in i välfärden.  

Det föreslås att IT-kompetens och entreprenörskap i skolan ska stärkas. Redan idag är 

nämnda områden en del av den svenska läroplanen och förtydliganden gjordes senast 1 juli 

2018. Det är dock viktigt att följa utvecklingen för att se om fokus på dessa områden 

framöver kan behöva förstärkas i skolan. Partistyrelsen instämmer därför i intentionen med 

motionen.  

Man lyfter även behovet av en förändrad flyktingpolitik och flyktingmottagande. Efter de 

senaste årens tillfälliga asyllagar finns behov av en långsiktig och hållbar migrationspolitik. 

För att få en ny migrationslagstiftning på plats har Centerpartiet drivit frågan om att tillsätta 

en parlamentarisk kommitté. I Januariavtalet har vi tillsammans med de andra partierna 

beslutat att en parlamentarisk kommitté tillsättas under 2019 som ska se över hur 

migrationslagstiftningen ska se ut efter 2021. Centerpartiet kommer driva på för en 

migrationspolitik som är medmänsklig men även står för ordning och reda. 
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Partistämman beslutade: 

att Centerpartiet verkar för att Migrationsverket ska se över hur myndigheten kan bidra till 

den övergripande målsättningen om att det ska vara attraktivt att arbeta i Sverige. 

att Centerpartiet verkar för att arbetskraftsinvandrare som får avslag på sin 

förlängningsansökan på grund av arbetsgivarens brister i arbetsvillkoren eller personer som 

blivit utnyttjade av oseriösa arbetsgivare och därför fått sitt arbetstillstånd återkallat ska få 

större möjlighet att stanna kvar i Sverige för att hitta ett nytt arbete.  

att Centerpartiet verkar för att se över hur människor som kommer hit från andra länder ska 

kunna kvalificera sig in i välfärden.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.48 

6.49 

6.50 

6.51 

6.52 

6.53.2 

6.53.3 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.53.1 

6.54: Undantag från arbetstillstånd  
6.54.1 att möjligheten till lättnader avseende kravet på godtagbara identitetshandlingar för att 

erhålla AT-UND utreds. 

Partistyrelsens yttrande: 

I dag är grundregeln att en person som saknar uppehållstillstånd inte får arbeta, men en 

asylsökande kan beviljas undantag, så kallat AT-UND. För att få AT-UND ska den 

asylsökande lämna in godtagbara identitetshandlingar. Personer från vissa länder har dock 

svårare att få AT-UND eftersom deras identitetshandlingar är av enkel beskaffenhet.  

Motionären vill att det ska införas lättnader på kravet på godkända identitetshandlingar så att 

fler asylsökande kan beviljas AT-UND.  Men Centerpartiet vill gå längre och driver frågan 

om att låta alla asylsökande arbeta. Istället för att arbetsförbud ska vara regel vill vi tillåta alla 

att arbeta som utgångspunkt.  
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Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.54 

6.55: Låt migranter stanna 
6.55.1 att immigranter som lär sig svenska språket, försörjer sig och inte begår brott (småbrott 

som fortkörning undantaget) ska få stanna i Sverige. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären anser att migranter som lär sig svenska, försörjer sig och inte begår brott ska få 

stanna i Sverige med motiveringen att det är inhumant och dålig för Sverige att inte låta 

arbetsamma migranter stanna. 

Personer som vill komma till Sverige för att arbeta, studera eller på anknytning till någon som 

redan bor i Sverige ska i normalfallet ansöka om uppehållstillstånd innan de kommer till hit. 

Det betyder att dessa personer i de flesta fall har beviljats ett uppehållstillstånd innan de 

kommer till Sverige. Människor som söker asyl måste däremot ta sig hit för att ha rätt att 

lämna in en asylansökan. Den som får avslag på sin asylansökan kan göra ett så kallat 

spårbyte och kan då, om man arbetat i fyra månader, under vissa förutsättningar beviljas 

arbetstillstånd. Centerpartiet tycker att den som kan försörja sig själv och uppfyller kraven för 

arbetstillstånd ska få stanna i Sverige och driver därför redan frågan om att det ska gå att göra 

ett spårbyte från första dagen. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.55 

6.56, 6.57, 6.58: Migration 
6.56.1 att Centerpartiet lägger fram ett förslag på en i grunden ny migrationspolitik utifrån vår 

politiska ståndpunkt om alla människors lika rätt och värde, ett öppet samhälle med goda 

möjligheter för alla oberoende ursprung osv. 

6.56.2 att Centerpartiet skyndsamt driver igenom en ny lagstiftning i linje med den nya 

föreslagna migrationspolitiken 

6.57.1 att se över lagstiftning och låta de afghanska ungdomarna att stanna i Sverige 

6.58.1 att syriska flyktingarna som kom till Sverige innan 24/11/2015 får ett permanent 

uppehållstillstånd om de är villiga att arbeta genom en extratjänst eller nystartsjobb. 

6.58.2 att ändra kraven för att kunna byta från ett tillfälligt uppehållstillstånd till ett 

permanent uppehållstillstånd.  Från som nu ett 2-årigt anställningskontrakt utan bistånd till att 

även gälla extratjänstarbetskontrakt och nystartsjobb och arbetskontrakt med godkänd 

utvärdering av arbetsgivaren. 
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Partistyrelsens yttrande: 

För Centerpartiet är utgångspunkten i migrationspolitiken att förena humanism med ordning 

och reda. De senaste årens tillfälliga asyllagar har dock gjort att migrationspolitiken blivit 

oförutsägbar.  

Den tillfälliga asyllagen infördes 2016 med syfte att minska antalet asylsökande som kommer 

till Sverige. Centerpartiet var kritiska mot lagen, främst för att den begränsar möjligheten för 

familjer med skyddsskäl att återförenas. 2018 gjordes ett tillägg i lagen som innebär att vissa 

ensamkommande unga fick en ny chans till uppehållstillstånd. Anledningen var att långa 

handläggningstider gjort att vissa ensamkommande som sökte asyl hamnade i kläm. 

Centerpartiet drev på en lösning för att ge de ensamkommande som var minderåriga när de 

kom och som hade drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider och en förändrad 

migrationspolitik en ny chans. Vi släppte därför igenom regeringens lagförslag som gav vissa 

ensamkommande en ny möjlighet till uppehållstillstånd, via de så kallade 

gymnasiebestämmelserna, även om vi hellre sett en annan lösning. Vi var bland annat kritiska 

till de tidsgränser som begränsar vissa ensamkommandes möjlighet att omfattas av lagen. Vår 

bedömning var ändå att de medmänskliga och humanitära konsekvenserna för de som 

omfattades av förslaget skulle bli för stora om lagen stoppades.  

Centerpartiet har lyft behovet av en ny, långsiktig, migrationspolitik som är förankrad över 

blockgränsen. I Januariavtalet har därför Centerpartiet tillsammans med S, L och MP beslutat 

att förlänga den tillfälliga asyllagen till sommaren 2021, utom den del som begränsar rätten 

för alternativt skyddsbehövande att återförenas med sin familj, för att en parlamentarisk 

kommitté under tiden ska utreda hur den nya migrationspolitiken ska se ut efter att den 

tillfälliga asyllagen upphör. Centerpartiet kommer sitta med i den parlamentariska kommittén 

och driva på för en human lagstiftning som också bygger på ordning och reda.   

Det föreslås att Centerpartiet ska verka för att de ensamkommande unga från Afghanistan 

som inte fått asyl eller omfattas av gymnasiebestämmelserna ska få stanna i Sverige. 

Utgångspunkten för att migrationen ska fungera är dock att den som får uppehållstillstånd får 

goda möjligheter att integreras i samhället och att den som får avslag följer sitt beslut och 

återvänder. De som nu inte fått uppehållstillstånd och följer sitt beslut har, i vissa fall, 

möjlighet att ansöka om arbetstillstånd och på så sätt komma tillbaka till Sverige på laglig 

väg.   

Det föreslås att även subventionerade tjänster ska kunna ligga till grund för ett permanent 

uppehållstillstånd. Den tillfälliga lagen innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln 

och att den som fått ett arbete som inte är subventionerat med någon form av statligt bidrag, 

till exempel extratjänst, vid förlängningsansökan kan ansöka om att få ett permanent 

uppehållstillstånd. Syftet är att tydligare koppla arbete och egenförsörjning till permanent 

uppehållstillstånd. Nyanlända som egentligen skulle kunna få en icke-subventionerad tjänst 

får i vissa fall en subventionerad tjänst eftersom det är billigare för arbetsgivaren vilket är 

problematiskt. Syftet med lagen är dock att personen ska vara just egenförsörjande när 

permanent tillstånd beviljas, det vill säga inte ha ett arbete som är subventionerat av staten. 

Det bör därför fortsatt vara så att permanent uppehållstillstånd endast kan beviljas till den 

som fått en icke-subventionerad tjänst.   

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.56 
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Partistämman avslog följande motioner: 

6.58 

6.57 

6.59, 6.60: Integration 
6.59.1 att staten ska införa obligatorisk utbildning för nyanlända män och kvinnor i jämlikhet 

och HBTQ frågor. 

6.60.1 att en arbetsgrupp tittar på initiativ som redan finns både i offentlig (Båstad Kommun) 

och civil regi och utvärderar ekonomiskt och i övrigt om införande nationellt. 

Partistyrelsens yttrande: 

Det föreslås att asylsökande med skyddsskäl och nyanlända som fått uppehållstillstånd på 

grund av skyddsskäl endast ska få uppehållstillstånd eller förlängt uppehållstillstånd om de 

deltar i svenskundervisning och försörjer sig själva. Enligt asylrätten har en asylsökande med 

skyddsskäl rätt att få skydd i de land som han eller hon söker asyl i. Sverige följer principen 

om non-refoulement som är en internationell princip som ska skydda flyktingarna mot 

utvisning när deras liv eller frihet är i fara. Principen att inte utvisa en person till ett land där 

han eller hon riskerar att dödas eller skadas allvarligt innebär att Sverige ger 

uppehållstillstånd till personer med skyddsbehov vilket inte kan villkoras med exempelvis 

språk- eller utbildningskrav. 

Det föreslås också att asylsökande ska få obligatorisk utbildning i HBTQ- och 

jämställhetsfrågor. Det är viktigt att integrationen fungerar bättre i Sverige och att 

asylsökande tidigt får obligatoriska insatser som gör att de snabbare kan bli en del av 

samhället. Därför har Centerpartiet under flera år drivit frågan om att asylsökande ska få 

obligatorisk samhällsintroduktion och undervisning i svenska från första dagen i Sverige 

vilket kommer genomföras som en del av Januariavtalet. I den samhällsintroduktion som ges 

idag ingår redan utbildning om jämställhets- och HBTQ-frågor och kommer således även 

ingå i den obligatoriska samhällsintroduktionen som ska ges till asylsökande från dag ett.  

Det föreslås även att nyanlända ska erbjudas en entré-lots för att navigera rätt under den första 

tiden efter uppehållstillstånd. Det är i första hand kommunerna själva som beslutar hur stödet 

som de erbjuder nyanlända ska utformas. Syftet med den utökade obligatoriska 

samhällsorienteringen är dessutom att människor snabbare ska integreras i samhället. En 

viktig del i detta är att förstå hur svenska samhället är uppbyggt för att själv kunna navigera 

rätt tillexempel inom det offentliga.  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.59.1   

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.59.2 
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6.60 

6.61: Kommunalt ansvar för ensamkommande 

unga 
6.61.1 att kommunerna får behålla ersättningen från staten för att kunna ta över ansvaret för 

att de flyktingungdomar som omfattas av gymnasielagen erbjuds boende till dess att 

ungdomarna avslutat gymnasiet 

6.61.2 att kommunerna får behålla ersättningen från staten för att överta ansvaret för att de 

flyktingungdomar som hinner fylla 18 år eller blir uppskrivna till 18 år och avslag inte hunnit 

funnit laga kraft erbjuds boende tills dess att avslag vunnit laga kraft. 

Partistyrelsens yttrande: 

Under 2015 sökte många ensamkommande barn och unga asyl i Sverige. Långa 

handläggningstider gjorde att vissa hamnade i kläm. Vi i Centerpartiet drev på en lösning för 

att ge de ensamkommande som var minderåriga när de kom och som hade drabbats av 

Migrationsverkets långa handläggningstider och en förändrad migrationspolitik en ny chans. 

Vi släppte därför igenom regeringens lagförslag som gav vissa ensamkommande en ny 

möjlighet till uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet.  

Förutsättningen för att de ensamkommande ska få en ny chans till uppehållstillstånd är att de, 

i motsats till ensamkommande unga som får uppehållstillstånd på grund av asylskäl, ska 

ordna sitt eget boende. De ensamkommande unga som får uppehållstillstånd på grund av 

studier har därför rätt till bidrag som ska täcka kostnaderna för att ordna en egen bostad.  

Motionären vill ge kommunerna ansvar för att ordna boende till de ensamkommande unga 

som fått en ny möjlighet till uppehållstillstånd tills att de gått klart gymnasiet. 

Utgångspunkten i det svenska samhället är att man ska hitta boende själv. Att erbjuda något 

utöver ekonomisk kompensation skulle också gå emot grundtanken med lagen och innebära 

ytterligare kostnader. De förutsättningar för boende som de erbjuds går dessutom att likställa 

med personer i samma ålder och som studerar. 

Motionären lyfter också möjligheten för kommunen att behålla boendeansvaret för 

ensamkommande unga som skrivits upp i ålder. Centerpartiet driver redan frågan om att de 

som skrivs upp till mellan 18 och 21 års ålder eller fyller 18 år ska få vara kvar i sin kommun 

medan avslagsbeslutet överklagas tills beslutet vinner laga kraft. På så sätt skulle färre 

personer tvingas bort från en miljö de lärt känna och är trygga i. Vi vill också att 

kommunerna under tiden ska få behålla sin rätt till ersättning från staten. Partistyrelsen 

instämmer således i intentionen med motionen. 

Motionären refererar i motionen till dessa ensamkommande unga som flyktingungdomar. 

Flykting är en juridisk term för en person som har fått flyktingstatus på grund av att han eller 

hon bedöms vara förföljd i hemlandet. De ensamkommande unga som benämns i motionen 

har fått avslag på sin asylansökan och betraktas därför inte i juridisk mening som flyktingar. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.61.2  
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Partistyrelsen föreslår partistämman avslå följande motioner: 

6.61.1  

6.62:  Integrationsfrämjande insatser 
6.62.1 att Centerpartiet driver detta i Migrationsutredningen, med fokus på kompetens och 

utvecklingsmöjligheter som invandringen för med sig till landsbygden. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären vill att nyanlända i högre grad ska bosätta sig på landsbygden. Motionären 

framhåller att det bland annat skulle bidra till att minska problemen med avfolkning på 

landsbygden.  

Sedan 2016 är det lag på att alla kommuner ska ta emot nyanlända. Det finns dock nyanlända 

som väljer att hitta sin egen bostad. Det är upp till kommunerna själva att bestämma om de 

vill vidta åtgärder för att få fler nyanlända att självmant bosätta sig i deras kommun. Många 

kommuner med en minskande befolkning har, med goda resultat, riktat sig just till nyanlända 

för att få fler invånare till kommunen. De ökade kraven på egenförsörjning för att få 

permanent uppehållstillstånd bör även skapa större incitament för nyanlända att flytta till de 

orter var det finns arbete, vilket inte sällan är på mindre orter och på landsbygden.  

Centerpartiet har dessutom sedan tidigare drivit frågan om att begränsa möjligheten att bo i 

eget boende under asyltiden eftersom det i många fall lett till att asylsökande bosatt sig med 

släktningar i socioekonomiskt utsatta områden vilket lett till trångboddhet och flyttkedjor. 

Begränsningen ska nu genomföras som en del av Januariavtalet. Denna förändring skulle 

också på sikt kunna leda till att fler asylsökande väljer att bosätta sig utanför storstäderna. Det 

finns således redan faktorer som gör att nyanlända i större utsträckning bosätter sig i alla delar 

av landet. Partistyrelsen instämmer dock i motionens intention och anser att möjligheten för 

nyanlända att bosätta sig på landsbygden ska främjas.  

 Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.62 

6.63: Samordningsmyndighet 
6.63.1 att en gemensam samverkansmyndighet, en ”Samordningsmyndighet”, som ansvarar 

för säkra fysiska ID-handlingar och ny säkerhetsteknik för kontroll och informationsutbyte av 

dessa i Sverige inrättas 

6.63.2 att ID-kortsystemet görs om så att ett nytt ID-kort med både samordningsnummer och 

biometrisk data (fingeravtryck) med tillhörande tekniska kontrollsystem tas fram 

6.63.3 att samordningsnumret som tilldelas tex. vid ansökan om arbetstillstånd eller 

fastighetsköp från utlandet inte är giltigt innan ansökanden har inställt sig hos 

”Samordningsmyndigheten” och samordningsnumret tillsammans med biometrisk data har 

infogas i en 
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Partistyrelsens yttrande: 

Många organiserade kriminella använder sig av så kallade samordningsnummer för att skapa 

falska identiteter, med vilka brott kan begås eller förberedas. Det gäller både bidragsbrott och 

de internationella stöldligorna som ligger bakom en stor andel av inbrotten i Sverige. Många 

samordningsnummer skapas via fordonsaffärer. En försäljning anmäls till Transportstyrelsen, 

där endast en kopia av en legitimation från hemlandet behöver medfölja och denna kan därför 

lätt manipuleras. Utifrån kopian skapas ett samordningsnummer hos Skatteverket. Detta 

nummer kan sedan användas för att öppna bankkonton, skapa bolag och så vidare. Falska 

identiteter som skapas på detta vis är också mycket vanliga som bilmålvakter. Enligt en 

kartläggning från NOA fanns det 512 samordningsnummer som ägde 28 897 fordon. Att på 

falska grunder skapa sig identiteter med uppsåt att begå i Sverige måste stävjas på alla nivåer.  

Motionären vill att det ska tillsättas en samordningsmyndighet för att minska problemen med 

samordningsnummer och falska identiteter och att samordningsnumret blir giltigt först när 

man inställt sig hos samordningsmyndigheten. Centerpartiet driver redan frågan om att 

samordningen mellan andra myndigheter och Skatteverket ska stärkas för att skärpa 

identitetskontrollen i Sverige och tror att förbättrad samverkan mellan myndigheter bör 

prövas i första hand. Motionären vill också att samordningsnumret framgår på id-kortet. 

Samordningsnummer ges dock till personer som inte är folkbokförda och därför inte kan få 

id-kort. Partistyrelsen instämmer dock i intentionen med motionen att åtgärder ska vidtas för 

att lösa problemen med falska identiteter.  

Partistämman beslutade: 

att Centerpartiet fortsätter verka för att samordningen mellan Skatteverket och andra 

myndigheter stärks för att minska problemen med falska identiteter. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.63 

6.64: Tillsynsmyndighet 
6.64.1 att verka för att utse tillsynsmyndighet för bosättningslagens efterlevnad. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären vill att Centerpartiet ska verka för att tillsätta en tillsynsmyndighet för att se till 

att bosättningslagen efterlevs eftersom många kommuner tolkar lagen till de nyanländas 

nackdel och kopplar bosättningslagen till etableringsersättningens tidsram på 24 månader.  

Bosättningslagen innebär sedan 2016 att alla kommuner ska ta emot nyanlända. Centerpartiet 

anser att det är upp till kommunen att tolka bosättningslagen och huruvida en nyanländ ska ha 

rätt till boende efter etableringstiden. Däremot anser vi att kommunen har fortsatt 

försörjningsansvar för den nyanlända även efter två år och att det kan finnas behov av att se 

till att kommunerna tar detta ansvar och inte på olika sätt försöker kringgå ansvaret.  

Partistyrelsen instämmer således i motionens intention att Centerpartiet ska verka för att alla 

kommuner tar ett delat ansvar för nyanlända.  
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Partistämman beslutade: 

att Centerpartiet ska verka för att det görs en uppföljning av bosättningslagens syfte att alla 

kommuner tar ett långsiktigt delat ansvar  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.64 

 

6.65: SFI-nätkurser  
6.65.1 att uppmuntra utvecklingen av nätkurser som del i integrationsarbetet. 

6.65.2 att Centerpartiet ska sträva efter att utöka utbudet av svenska nätkurser 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären lyfter behovet av utökade nätkurser som ett komplement till undervisningen på 

SFI. En viktig väg för nyanlända att komma in i samhället och få ett arbete är att lära sig 

språket. SFI-undervisningen har idag brister och behöver förbättras på flera olika sätt. 

Tekniska plattformar för språkundervisning för universitetsutbildningar blir allt vanligare och 

har många fördelar. Det finns därför ett behov av att utveckla nätkurser som en del av 

integrationsarbetet och SFI. 

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.65.1 att uppmuntra utvecklingen av nätkurser som del i integrationsarbetet. 

6.65.2 att Centerpartiet ska sträva efter att utöka utbudet av svenskanätkurser 

6.66: Rätten till tolk 
6.66.1 att samhället står för kostnaden för tolkservice till och med 2 år efter besked om 

uppehållstillstånd och därefter får den enskilde stå för kostnaden alternativt ordna tolk 

6.66.2 att utveckla en ny modell för effektiv obligatorisk svenskutbildning kombinerad med 

arbete, arbetsträning eller social träning 

6.66.3 att utveckla ett regelverk för att dispens från egen tolkkostnad ska kunna ges vid 

bestående funktionshinder eller sjukdomar som påverkar möjligheten att förstå/ tala svenska 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären lyfter möjligheten att utveckla en ny modell för effektiv obligatorisk 

svenskutbildning kombinerad med arbete, arbetsträning eller social träning för att människor 

snabbare ska integreras. För att människor snabbare ska komma in i arbete har Centerpartiet 

drivit frågan om ett integrationsår för nyanlända vilket kommer genomföras inom ramen för 

Januariavtalet. Integrationsåret kommer innebära yrkesförberedande och yrkesinriktad 

svenska för invandrare (SFI), intensiv praktik, obligatorisk samhällsorientering, ettåriga 
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mentorskapsprogram samt ett kunskapscertifikat för de som nått de högt satta målen för 

yrkeskunskap och språk.  

Motionärerna vill också skapa incitament för nyanlända att lära sig språket genom att 

begränsa rätten till tolk vid myndighetskontakter efter två år i Sverige. Det finns flera 

anledningar till att människor som inte talar svenska ska ha rätt till tolk. En viktig orsak inom 

tillexempel sjukvården är att inte riskera patientens säkerhet eftersom ett missförstånd mellan 

en läkare och en patient kan få förödande konsekvenser. För att undvika missförstånd ska 

nyanlända ha rätt till tolk så länge det behövs för att garantera patientsäkerheten. I andra 

kontakter med myndigheter, tillexempel Skatteverket och Arbetsförmedlingen är det också 

viktigt att myndighetsutövaren och den nyanlända förstår varandra. Risken är dessutom att 

barn i ännu högre utsträckning blir tvungna att tolka åt sina föräldrar vilket inte är bra varken 

för barnet eller föräldrarna. De negativa konsekvenser som kan uppstå om rätten till tolk tas 

bort efter två år är därför större än de eventuella positiva effekterna skulle kunna bli i form av 

att skapa incitament för att lära sig språket. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.66.2  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.66.1  

6.66.3  

6.67: Friare familjebildning 
 

6.67.1 att Centerpartiet verkar för ett behovsprövat barnbidrag 

6.67.2 att Centerpartiet verkar för att sambolagstiftningen ska ändras på så sätt att fler än två 

parter kan ingå i ett samboskap 

6.67.3 att Centerpartiet verkar för att föräldrabalken ändras på så sätt att barn, när 

vårdnadshavarna är överens om det eller när det annars anses vara till barnets bästa, kan ha 

fler föräldrar än två. 

6.67.4 att Centerpartiet verkar för ett införande av en könsneutral föräldrarskapspresumtion. 

6.67.5 att Centerpartiet driver på för en effektivisering och förenkling av 

föräldraskapspresumtion.  

Partistyrelsens yttrande: 

Motionen hanterar ett antal olika familjefrågor. Den lyfter att 2000-talets familjer ser väldigt 

olika ut och att varken politiker eller medmänniskor ska ha rätt att lägga sig i hur någon 

annans familj borde se ut. Motionen föreslår bland annat att barnbidraget ska behovsprövas 

och att fler än två parter ska kunna ingå i ett samboskap. Den föreslår vidare att barn ska 

kunna ha fler än två föräldrar, att föräldraskapspresumtionen ska bli könsneutral och att denna 

ska förenklas.   
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Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har 

barn i Sverige. Ett behovsprövat barnbidrag är en fråga som emellanåt kommer upp i 

debatten. Motionären vill att reglerna ses över för hur barnbidraget skall användas och vilka 

som det skall delas ut till. Det finns många aspekter att beakta vid en översyn av hur 

barnbidraget betalas ut, t.ex. vid tvister i samband med separationer då kvinnan ofta hamnar i 

ekonomiskt trångmål och barnbidraget utgör en viktig del av en ofta liten inkomst.  

Samtidigt är det många hushåll som får barnbidrag som har stora ekonomiska resurser. Det är 

viktigt att träffsäkerheten i våra trygghetsförsäkringar beaktas. Men att administrera 

inkomstkontroll är kostsamt. Skattesystemet är progressivt vilket innebär att den som tjänar 

mer också betalar en större del av sin lön i skatt. Vid en viss inkomstnivå tillkommer statlig 

skatt ovanpå kommunal- och landstingsskatt och för de som tjänar ytterligare lite till 

tillkommer värnskatt. Samtidigt trappas jobbskatteavdraget ned på högre inkomster. 

Människor med hög inkomst bidrar i hög grad till den gemensamma välfärden där 

barnbidraget ingår. Välfärdssystemet innefattar både transfereringar som syftar till att utjämna 

mellan olika inkomstskikt, som bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd, och andra som 

omfördelar resurser mellan generationer och bidrar till en önskad samhällsutveckling. Till 

dessa hör bland annat barnbidrag, subventionerad sjukvård och gratis utbildning. Att alla 

oavsett inkomst behandlas lika och har samma sociala rättigheter långsiktigt garanterar viljan 

att bidra till den gemensamma välfärden. 

Sambolagen är en trygghetslag som ska göra att människor som väljer att bo tillsammans 

under äktenskapsliknande förhållanden utan att gifta sig får en större trygghet än de utan 

denna lag skulle ha haft. Det ger också frihet för människor som väljer att inte gifta sig att 

ställa sig utanför de rättsverkningar som ett äktenskap leder till. Då endast två personer är 

inblandade i rättsförhållandet blir det relativt tydligt när sambolagen ska tillämpas och vilken 

egendom som ska ingå i en eventuell bodelning om förhållandet upphör. Det handlar om 

bostad som införskaffats för att bo i tillsammans och tillhörigheter som möbler och husgeråd 

som införskaffats till det gemensamma boendet. Det samborna ägde innan de flyttade ihop 

omfattas inte av sambolagen. Att vidga det antal personer som enligt sambolagen kan anses 

vara en del av rättsförhållandet skulle skapa stor osäkerhet för rättsläget i de fall där 

människor väljer att dela lägenhet utan att för den skull vara i ett äktenskapsliknande 

förhållande. Det finns vidare redan idag möjlighet att skriva samäganderättsavtal för de som 

vill reglera sina äganderättsförhållanden genom avtal.  

Familjebildningen i Sverige är idag helt annorlunda än den var när Föräldrabalken kom till 

1949. Människor väljer att få barn tillsammans utan att bo ihop och att leva fler personer än 

två vuxna tillsammans och det är en självklarhet att man ska få älska och bilda familj med 

vem man vill. Den familjebildning vi har i Sverige idag gör att det blir än viktigare med en 

mer flexibel föräldraförsäkring, något som Centerpartiet driver sedan tidigare. Möjligheten att 

vabba för någon annans barn finns redan idag och är också viktig. Denna möjlighet är något 

vi värnar. Många barn får glädjen att ha fler vuxna än två i sin vardag och växer upp med 

flera så kallade sociala föräldrar. De band som kan finnas mellan ett barn och en social 

förälder kan vara lika starka som banden till en biologisk förälder och det är viktigt att alla 

barn har ett juridiskt skydd oavsett i vilken typ av familjebildning barnet växer upp. Det är 

angeläget att bejaka barns möjligheter att ha en fortsatt kontakt med vuxna som är eller har 

varit en viktig del av deras liv. Att låta ett barn ha fler vårdnadshavare än två ökar dock risken 

markant att svårigheter skulle skapas för barnet när det gäller att bestämma var barnet ska bo, 

om barnet ska få möjlighet att träffa en läkare eller psykolog eller vilken skola barnet ska gå 

på. Det är önskvärt att ett barn har rätt att träffa de vuxna som är en viktig del av dess liv 

samtidigt som man undviker situationer då beslut för barnets bästa inte kan tas för att alla 
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vårdnadshavare inte är överens. För Centerpartiet är barnperspektivet grundläggande. Vi 

behöver en översyn av möjligheten för barn att behålla kontakten med en varaktig social 

förälder. 

Om ett olikkönat par är gift och kvinnan får ett barn görs enligt lag en faderskapspresumtion 

där maken utan särskild åtgärd blir förälder. Om det olikkönade paret är sambos krävs att 

mannen erkänner faderskapet skriftligt. Om ett lesbiskt par får barn och graviditeten är 

resultatet av en insemination på svenskt sjukhus har barnet enligt lag rätt att få veta vem som 

är den biologiske fadern. I dessa fall bör samma regler gälla som för ett olikkönat par. Om ett 

barn tillkommit på annat sätt än de sätt som nämns ovan bör en föräldraskapsutredning göras 

för att se om det finns någon möjlighet att garantera barnets rätt till kännedom om sitt 

biologiska ursprung. Utredningen bör dock kunna påbörjas och i många fall även bli klar 

under graviditeten så att föräldraskapet bara behöver fastställas då barnet fötts. Partistyrelsen 

ser att det är viktigt att ett barns vårdnadshavare kan fastställas så fort som möjligt, men ser 

att en könsneutral föräldraskapspresumtion skulle innebära en ökad risk att påverka barnets 

rätt till kännedom om sitt biologiska ursprung. Detta skulle strida mot barnkonventionen. 

En utredning tillsattes 2017 för att se över delar av föräldrabalkens regler om fastställande av 

faderskap och föräldraskap för att, med utgångspunkt i principen om barnets bästa, 

åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering. Utredningen blev klar 2018 

och är nu ute på remiss. Centerpartiet vill sedan tidigare att föräldraskapsutredningar, oavsett 

föräldrarnas kön, ska förenklas och kunna påbörjas redan under graviditeten så att frågan om 

föräldraskapet i så många fall som möjligt är klart när barnet föds och endast en fastställelse 

behöver ske då. Centerpartiet ställde sig under våren 2019 bakom ett tillkännagivande till 

regeringen om att skynda på med lagändringar om detta. I de fall där utredningen ändå inte 

kan vara klar vid barnets födelse skulle ett snabbare förfarande innebära att tiden för 

osäkerhet kring föräldraskap kunde kortas.  

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.67.5 att Centerpartiet driver på för en effektivisering och förenkling av 

föräldraskapspresumtion.    

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.67.1 

6.67.2 

6.67.3 

6.67.4 

6.68, 6.69, 6.70, 6.71: Sambos 
6.68.1 att sambos ska kunna signera ett avtal som gör att man får samma rättigheter och 

skyldigheter som gifta utan själva giftermålet. 

6.69.1 att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra 

samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk 
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6.69.2 att sambor ska kunna bodela under bestående samboskap 

6.70.1 att Centerpartiet verkar för att sambor, genom testamente, ska kunna förordna att de 

ska ärva varandra på samma sätt som gifta. 

6.71.1 att Centerpartiet verkar för en utredning med syfte att modernisera den Svenska 

familjelagstiftningen för att utröna om dagens familjelagstiftning kan ersättas av en 

modernare form av gemensam samlevnadslagstiftning inom det civilrättsliga området. 

6.71.2 att Centerpartiet verkar för en utredning av huruvida underhållsskyldigheten kan vara 

möjlig att frivilligt överlämna till annan vuxen i barnets närhet utan att detta inverkar negativt 

på barnets behov av en trygg uppväxt och god omvårdnad. 

6.71.3 att Centerpartiet verkar för att uppdraga kommunernas socialtjänst samt 

Försäkringskassan att införa mer individanpassade utredningar vad gäller bidrag till personer 

som begärt äktenskapsskillnad och som lever med barn under 16 år, under de sex månaders 

betänketid som föregår äktenskapsskillnaden i dessa fall.  

Partistyrelsens yttrande:  

En motion pekar på de rättsliga skillnaderna mellan äktenskap och samboskap och menar att 

man som sambo genom ett avtal ska kunna få samma rättigheter och skyldigheter som gifta 

utan att gifta sig.  

En motionär lyfter att samboskapet är en vanlig samlevnadsform i Sverige, men att 

sambolagen som reglerar dessa förhållanden inte fungerar optimalt. Bland annat lyfts 

situationen då par väljer att flytta ihop i den enes bostad, exempelvis på en gammal släktgård 

som ena parten hade redan innan förhållandet tog sin början. Sambolagen gäller i dessa fall 

inte för den gemensamma egendomen och för att bägge ska kunna bli ägare till fastigheten, 

om det finns lån som överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde och bägge ska stå på 

lånet, måste den som flyttat dit köpa en andel av fastigheten. Detta kan enligt motionären få 

stora skatterättsliga konsekvenser där den som säljer måste betala vinstskatt, och den som 

köper blir skyldig att betala stämpelskatt. Motionären föreslår också att en bodelning ska 

kunna ske under samboskap precis som under bestående äktenskap för att en 

lagfartsöverföring ska kunna göras utan att det får oönskade skattemässiga effekter.  

En motionär föreslår att sambor i de fall de har gemensamma bröstarvingar genom testamente 

ska kunna förordna att de ska ärva varandra på samma sätt som gifta. Motionen menar att 

barnen har möjlighet att kräva ut sin laglott och då kan orsaka att den kvarlevande föräldern 

får betala barnen för den del av bostaden som utgör en del av deras arvslott. Detta skulle 

kunna leda till att den efterlevande sambon får sälja familjens hem för att lösa ut barnen 

vilket, resonerar motionären, skulle skapa otrygghet för barnen.  

En motionär föreslår en modernisering av familjelagstiftningen. Samtidigt vill motionärerna 

inte frånta de rättsliga aspekterna av äktenskapet utan lägga till dessa principer till ett bredare 

spektrum av samlevnadsformer. De anser bland annat att skyddet för parternas ekonomiska 

ställning ska kunna appliceras på det familjebildningar som är sammansatta på annat sätt än 

hos den traditionella kärnfamiljen. Motionen problematiserar vidare kring frågan om 

underhållsskyldighet vid äktenskapsskillnad för parter som lever med barn under 16 år.  

Centerpartiet vill att lagstiftningen ska fungera för sambopar såväl som för gifta. Det är 

viktigt att man kan känna trygghet oavsett vilken sammanlevnadsform man har valt. 

Centerpartiet har vid tidigare stämmor konstaterat att laglotten utgör ett skydd för rätten att 
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testamentera bort sina tillgångar samtidigt som den utgör ett skydd för bröstarvingarna, som i 

och med laglotten har rätt att dela på hälften av förälderns arv. Familjer kan se olika ut och 

det är viktigt att samhället anpassar sig efter det. Centerpartiet vill öka möjligheterna för 

människor att själv välja hur de ska leva till exempel genom att en mer flexibel 

föräldraförsäkring och modernare adoptionsregler införs. Samtidigt anser Centerpartiet ärr det 

är viktigt att barnperspektivet står i centrum för alla förändringar som görs i samhället och 

som berör dem. Barn ska kunna ha en trygg uppväxt och stabilitet i sitt liv och samhället har 

en viktig uppgift i att bistå med de bästa förutsättningarna för att det ska vara möjligt.  

Partistyrelsen anser att det är viktigt att skilja på rättsförhållandet mellan sambor och gifta där 

ett giftermål medför vissa rättsverkningar som de som väljer att inte gifta sig inte blir aktuella 

för, till exempel arvsrätt och möjligheten att bodela under äktenskap. Samtidigt som en 

grundläggande trygghet är viktig för såväl sambopar som för gifta är det inte önskvärt att 

jämställa de två olika rättsförhållandena med varandra.  

Sambolagen är en trygghetslag som ska göra att människor som väljer att bo tillsammans utan 

att gifta sig får en större trygghet än de utan denna lag skulle ha haft. Motionären föreslår att 

parterna ska kunna avtala om att den gemensamma bostaden ska ingå i den egendom som ska 

delas mellan parterna vid en eventuell separation. Det framstår som klokt att parterna inte ska 

behöva välja mellan att gifta sig och att flytta gemensamt till en annan bostad för att detta ska 

bli möjligt.  

När det gäller motionärens förslag om att sambor ska kunna göra en bodelning, det vill säga 

göra en delning mellan parternas egendom vilket oftast sker vid ett äktenskaps upplösning 

genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad, under bestående samboskap ser 

Partistyrelsen att det finns risker med förslaget. En bodelning är ett sätt att omfördela 

förmögenhet under bestående äktenskap och används idag inte sällan av skatteplaneringsskäl. 

Partistyrelsen tror att det finns en risk för att möjligheten att göra detta även under samboskap 

lätt skulle kunna missbrukas, till exempel för att undvika reavinstbeskattning. Ett äktenskap 

medför många rättsverkningar och torde därför förhindra att människor ingår ett sådant 

enkom av skattemässiga skäl för att kunna genomföra en bodelning. 

Förslaget om att sambor, genom testamente, ska kunna förordna att de ska ärva varandra på 

samma sätt som gifta skulle inskränka laglottsinstitutet. Risken som motionären lyfter, att den 

efterlevande sambon kan behöva sälja familjens hem för att lösa ut barnen finns givetvis i de 

fall där det finns särkullbarn. Den risken finns även om parterna skulle vara gifta. Däremot 

tror partistyrelsen inte att den risken är stor i de fall paret endast har gemensamma 

bröstarvingar och barnen fortfarande är underåriga.  

Den svenska familjelagstiftningen fungerar på många sätt väl medan den i vissa delar bör 

ändras. Det gäller till exempel frågan om att ge barn bättre förutsättningar att ha kontakt med 

båda sina föräldrar om dessa separerar eller om någon i familjen utsätts för våld i nära 

relation. Frågorna är komplexa och alla förändringar kräver noggranna överväganden. 

Om man sätter barn till världen är man underhållningsskyldig för dessa barn. Barnet ska 

kunna känna sig tryggt i vem som har underhållsansvaret och att detta inte avhänds till någon 

annan person. Detta skulle i förlängningen kunna leda till en osäkerhet för barnet kring vem 

som egentligen bär ansvaret och även påverka barnet negativt om känslan av att inte vara 

önskad av föräldern infinner sig. Det finns för övrigt idag inga hinder för att bidra till ett 

barns underhåll för en person som vill det.  
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Motionärerna föreslår att det ska vara möjligt för socialtjänsten och Försäkringskassan att 

göra individanpassade utredningar vad gäller bidrag till personer som begärt 

äktenskapsskillnad och som lever med barn under 16 år, under de sex månaders betänketid. 

Vid bedömningen av exempelvis rätten till försörjningsstöd utgår socialtjänstlagen från 

hushållets samlade försörjningsmöjligheter. Där ingår samtliga inkomster, med undantag för 

hemmavarande barns inkomster av eget arbete, om de är under 21. Att införa särskilda regler 

under de sex månader som betänketiden vid äktenskapsskillnad, är enligt partistyrelsens 

uppfattning inte motiverat.  

 Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.69.1 att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra 

samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk  

  

Partistämman avslog följande motioner: 

6.68 

6.69.2  

6.70 

6.71 

6.72: Bodelningar 
6.72.1 att Centerpartiet verkar för en utredning av regler för en mer skyndsam bodelning där 

vite ska kunna utgå vid underlåtenhet att bidra till avslut av bodelning. 

6.72.2 att Centerpartiet verkar för att kostnader som uppstår i samband med bodelning delas 

lika mellan parterna. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären lyfter svårigheten att vid en äktenskapsskillnad får en bodelning till stånd om ena 

parten inte vill bidra till en sådan. Motionen pekar på att många kvinnor lider ekonomiskt och 

känslomässigt av att män de tidigare varit gifta med förhalar bodelningsprocessen och att det 

idag saknas åtgärder och effektiva verktyg för att kunna påskynda en part som inte vill vara 

behjälplig. Det föreslås bli enklare att genomföra en snabbare bodelning och att kostnaden för 

denna ska delas lika. Det föreslås också att vite ska kunna utgå vid underlåtenhet att bidra till 

avslut av bodelningsprocess.  

Jämställdhet handlar inte bara om våld i nära relation eller jämställda löner. För Centerpartiet 

handlar det också om möjligheten att driva företag, att utbildnings- och yrkesval bidrar till att 

bevara orättvisa strukturer, att skapa rätt förutsättningar för fler att arbeta heltid och 

möjligheten alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar. 

Det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan jämställda inkomster och sannolikheten för 

skilsmässa. Ju mindre inkomstgap mellan män och kvinnor, desto fler skilsmässor. 7 av 10 

tror att pengar kan vara en bidragande orsak till att man stannar i en relation man egentligen 

vill lämna. Genom att ge den ekonomiskt svagare parten större ekonomiska muskler vid en 
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separation ges kvinnor och barn möjlighet till stabilare ekonomi, mindre psykisk press och 

möjlighet att komma vidare i livet. Vid en skilsmässa ska normalt en bodelning göras. 

Bodelning innebär att man bestämmer hur makarnas egendom ska delas upp mellan dem. Om 

parterna inte kommer överens om bodelningen kan båda eller en av dem ansöka hos 

tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses. Det finns idag väldigt små möjligheter 

för en bodelningsförrättare att skynda på bodelningsprocessen vilket gör att den ena parten 

kan förhala processen i flera år. Under tiden kan den ekonomiskt svagare parten tvingas leva 

mycket knapert, ha svårt att få ett bolån och tvingas lägga mycket tid och energi på att driva 

bodelningen vidare. En bodelning som tar flera år kan bli mycket dyr och täcks inte av 

rättsskydd i hemförsäkringen eller rättshjälp från staten.  Genom att ge bodelningsförrättaren 

möjlighet att besluta om vite om en part inte medverkar till bodelningen till exempel genom 

att utebli från möten kan samverkan i högre grad tvingas fram hos den som förhalar en 

bodelning.  

Kostnaderna skall enligt Äktenskapsbalken betalas av makarna med hälften vardera, men 

bodelningsförrättaren kan bestämma en annan fördelning, om den ena maken genom 

vårdslöshet eller försummelse har orsakat ökade kostnader eller om makarnas ekonomiska 

förhållanden ger särskild anledning till det. Partistyrelsen sympatiserar med tanken att 

kostnaderna som uppstår i samband med bodelning ska kunna användas för att mana fram en 

snabbare bodelning. I dagsläget är kostnadsfördelningen vid bodelningsförrättningen dock ett 

av de få påtryckningsmedel bodelningsförrättaren har för att sätta press på parterna att 

medverka till bodelningsprocessen. Partistyrelsen anser därför inte att det nödvändigtvis är i 

den svagare partens intresse att kostnader som uppstår i samband med bodelning alltid delas 

lika mellan parterna. 

Partistämman beslutade:  

att Centerpartiet, ska arbeta för snabbare bodelningar vid äktenskapsskillnad, till exempel 

genom möjligheten att använda uppdelningen av kostnaderna vid bodelningen som verktyg. 

 

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.72.1 att Centerpartiet verkar för en utredning av regler för en mer skyndsam bodelning 

där vite ska kunna utgå vid underlåtenhet att bidra till avslut av bodelning.   

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.72.2   

6.73, 6.74, 6.75: Föräldraskap 
6.73.1 att Centerpartiet verkar för att svensk lag ändras så att processen att pröva föräldraskap 

för en icke-födande förälder ska kunna påbörjas, och om inget särskilt skäl föreligger även 

slutföras, i perioden mellan befruktning och födelse. 

6.73.2 att Centerpartiet verkar för att relevant myndighet tar fram särskilda råd som kan tjäna 

som utgångspunkt för praxis hur processen för prövning av föräldraskap under graviditeten 

ska ske på ett likvärdigt sätt. 
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6.73.3 att Centerpartiet verkar för att föräldraskap som är ett resultat av ett genomgånget 

värdmödraskap, och som fastställts enligt lag i annat land där födseln skett, ska vara juridiskt 

giltigt i Sverige i det fall vederhäftig dokumentation kan uppvisas 

6.73.4 att Centerpartiet verkar för att dokumentation från inseminationsklinik i annat land ska 

kunna accepteras som grund för påbörjad prövning av föräldraskapspresumtion vid barnets 

födsel. 

6.74.1 att processen underlättas för föräldrar att bli vårdnadshavare för barn som tillkommit 

genom surrogatarrangemang. 

6.74.2 att barnets rättigheter stärks vid internationella surrogatarrangemang 

6.75.1 att Centerpartiet ska verka för att kvinnor som är genetisk förälder men inte fött 

barnet själv i ett surrogatarrangemang ska kunna fastställas som rättslig förälder. 

6.75.2 att Centerpartiet verkar för att stärka barnens rättigheter vid surrogatarrangemang. 

Partistyrelsens yttrande: 

En motion rör bland annat frågan om föräldraskapspresumtion och motionären pekar på att 

mer än hälften av alla barn föds utanför den norm som gällde när vår nuvarande lagstiftning 

fick sin form. Motionären menar att endast barn till särkönade par som före födseln har ingått 

ett äktenskap som är godkänt i Sverige redan från födelseögonblicket har två vårdnadshavare. 

Motionären lyfter svårigheter kring vårdnadshavare för bland annat barn till samkönade par 

och barn som har tillkommit genom insemination utanför svensk sjukvård. Utredningstiderna 

för att bestämma vårdnadshavare har i vissa fall sträckt sig upp till två år, vilket kan sätta 

barnet i en osäker situation om den enda vårdnadshavaren av någon anledning inte kan ta 

hand om barnet på grund av sjukdom eller dödsfall. Motionärerna vill hitta en lösning på 

frågan som är likvärdig, effektiv och som ger barn som kommit till världen på olika sätt en 

likvärdig rätt till de föräldrar som utgör deras familj. Motionen lyfter att allt fler barn kommer 

till sina familjer genom värdmödraskap, insemination eller på annat sätt och att barn ska ha så 

trygga förutsättningar som möjligt under hela sin uppväxt. 

En motion yrkar på att processen för att fastställa vårdnadshavare vid surrogatarrangemang 

utomlands underlättas och att barnens rätt vid sådana arrangemang stärks.  

En motion lyfter att en kvinna som är genetisk mamma till barnet inte omfattas av samma lag 

som mannen vid fastställande av föräldraskap och rättsosäkerheten för såväl barn och 

föräldrar vid internationella surrogatarrangemang. 

Familjer kan se olika ut och samhället måste anpassa sig efter det. Centerpartiet vill till 

exempel se en mer flexibel föräldraförsäkring och modernare adoptionsregler och tillåta 

altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige. Vi vill också se över möjligheten för barn att behålla 

kontakten med en varaktig social förälder och att föräldraskapsutredningar ska kunna göras 

redan under graviditeten så att frågan om föräldraskap i så många fall som möjligt är klar när 

barnet föds.  

Uttrycket ”särskilda skäl” innebär i juridisk mening en möjlighet att frångå en huvudregel, 

om det finns ovanliga och särskilt beaktansvärda omständigheter som talar för det. 

Partistyrelsen tror att dessa krav är för högt ställda och föreslår därför en alternativ att-sats.  
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Surrogatarrangemang har blivit allt vanligare runt om i världen. Även i Sverige har antalet 

barn som kommit till genom surrogatarrangemang i andra länder ökat på senare år. Det finns 

dock fortfarande en stor osäkerhet hos myndigheter när det kommer till fastställandet av 

vårdnadshavare för dessa barn. Tillsammans med de ofta långa handläggningstiderna har 

detta sammantaget resulterat i att många barn står utan reell vårdnadshavare under lång tid. 

Det är både rättsosäkert för barnet och psykiskt påfrestande för föräldrarna.  

Det är viktigt att det är enkelt att snabbt fastställa vårdnadshavare och att det är tydligt hur 

detta ska göras och Partistyrelsen instämmer i intentionerna med denna del av motionen. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) har sammanställt information 

kring detta som riktar sig till socialnämnderna vilket är positivt.  

Partistyrelsen ser positivt på att man snabbare ska kunna fastställa vårdnadshavare efter en 

födsel som är ett resultat av ett genomgången värdmödraskap, men ser en risk med förslaget 

att ett sådan föräldraskap, som fastställts enligt lag i annat land där födseln skett, per 

automatik ska vara juridiskt giltigt i Sverige även om vederhäftig dokumentation kan 

uppvisas. Det ska vara svenska myndigheter som fastställer föräldraskap. I fall av barn som 

fötts genom värdmödraskap handlar det ofta om att en adoption av barnet måste genomföras 

och i varje enskilt fall måste en individuell bedömning göras. I många länder finns en risk att 

kvinnor utnyttjas och det måste vi på alla sätt motverka genom att en utredning sker i Sverige. 

Dock är det tydligt att rättssäkerheten i vissa länder är hög och att det efter genomgånget 

värdmödraskap i ett sådant land är viktigt att det, då detta ökar tryggheten för barnet, går 

väsentligt fortare att fastställa vårdnadshavare.  

Det är positivt att riksdagen i juni 2018 fattade beslut om en tydligare lagstiftning på området. 

Den nya lagstiftningen, som började gälla 1 januari 2019, syftar till att göra det enklare för 

socialnämnder att fastställa föräldraskap vid surrogatarrangemang utomlands. Förändringarna 

innebär att behörigheten för socialnämnder att fastställa föräldraskap har utökats genom att 

det kan fastställas genom bekräftelse av föräldraskapet under medverkan av en svensk 

socialnämnd, även när socialnämnden inte har någon utredningsskyldighet. Svenska 

domstolar ska genom den nya lagstiftningen i större utsträckning tillämpa svensk lag i mål 

om fastställande av föräldraskap.  

En dom från Högsta domstolen ger vid handen att det i vissa fall är nödvändigt att erkänna en 

utländsk dom för att tillgodose barnets rätt till privatliv och för att uppfylla principen om 

barnets bästa. I ett särskilt tillägg konstaterar Högsta domstolen att erkännandet innebär att 

flera viktiga principer i svensk lagstiftning på området för assisterad befruktning får ge vika 

eller annars inte fullt ut kan upprätthållas och att följdfrågor uppkommer som inte kan 

hanteras inom ramen för en dom. Högsta domstolen uttrycker att det därför finns anledning 

för lagstiftaren att utreda de frågor som aktualiseras. Partistyrelsen instämmer i denna 

slutsats. 

Centerpartiet vill, som ovan konstaterats, att föräldraskapsutredningar ska kunna påbörjas 

redan under graviditeten så att frågan om föräldraskap i så många fall som möjligt är klar när 

barnet föds. I de fall där utredningen inte kan vara klar då skulle det ändå innebära att tiden 

för osäkerhet kring föräldraskap kunde kortas. I vissa fall utgör dokumentation från 

inseminationsklinik i annat land en del av underlaget för beslut kring föräldraskap, vilket 

Partistyrelsen anser vara i sin ordning.  
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Partistämman beslutade:  

att Centerpartiet ska verka för att svensk lag ändras så att processen att pröva föräldraskap 

för en icke-födande förälder ska kunna påbörjas, och i de fall det är möjligt även slutföras, i 

perioden mellan befruktning och födelse. 

att Centerpartiet verkar för att dokumentation från inseminationsklinik i annat land ska 

kunna bidra till att påbörja prövning av föräldraskapspresumtion med möjlighet att 

fastställa presumtionen i samband med födelsen. 

att Centerpartiet ska verka för att frågan om utländska domars giltighet när det gäller 

vårdnad för barn som fötts genom värdmödraskap i utlandet utreds. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.73 

6.74 

6.75 

6.76: Information gällande omyndiga barn 
6.76.1 att Centerpartiet arbetar för att alla barn som växelvis bor hos föräldrarna folkbokförs 

på båda platserna. 

6.76.2 att Centerpartiet skall jobba för att all myndighetspost skall skickas till båda 

föräldrarna.  

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären föreslår att barn till separerade föräldrar och som har delad vårdnad om dessa 

båda ska få sig tillskickade eventuell myndighetspost. Det lyfts att barnen idag endast kan 

vara skrivna hos en förälder och att många barn hamnar i kläm mellan vårdnadshavarnas 

konflikter samt att information som rör barnet stannar hos en förälder istället för att komma 

båda vårdnadshavarna tillhanda.  

Centerpartiet vill att barnperspektivet ska sättas främst. När det gäller frågor om vårdnad och 

umgänge efter en separation har föräldrarna inte sällan en konflikt som skapar svårigheter och 

det blir extra viktigt att se till att barnet inte far illa. Samhället måste stå på barnets sida och 

se till att detta inte far illa av föräldrarnas konflikt.  

Att tillse att myndighetspost, post från hälso- och sjukvården, förskola/skolan med mera, 

kommer båda föräldrarna till del kan bidra till att minska de konflikter som kan finnas mellan 

föräldrarna. Det kan leda till att båda föräldrarna känner sig lika delaktiga i barnets liv och är 

något som bör utredas med målet att hjälpa såväl barn som föräldrar till färre konflikter. När 

det gäller frågan om att folkbokföra barn som bor växelvis hos sina föräldrar skulle en sådan 

åtgärd strida mot den grundläggande regeln om att man bara kan folkbokföras på ett ställe. 

Partistyrelsen ser heller inte att det skulle ha något mervärde utan att fokus istället bör läggas 

på att överbrygga de svårigheter, som till exempel rätt till skolskjuts, som kan uppkomma då 

ett barn bor växelvis hos sina föräldrar. 
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Partistämman beslutade att bifalla följande motioner:  

6.76.2 att Centerpartiet skall jobba för att all myndighetspost skall skickas till båda 

föräldrarna.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.76.1 

6.77: Fler vårdnadshavare 
6.77.1 att Föräldrabalken ändras på så sätt att barn, när de biologiska föräldrarna är överens 

om det eller när det annars anses vara till barnets bästa, kan ha fler föräldrar än två. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären problematiserar kring de situationer som kan uppstå då människor har fått barn i 

andra konstellationer än den lagstiftaren betraktar som gängse eller där en ”plastmamma” 

eller en ”plastpappa” utgör en viktig trygghet, men ändå inte anses som förälder till barnet. 

Det föreslås att barn ska kunna ha fler föräldrar än två i de fall när de biologiska föräldrarna 

är överens om det. Då motionen syftar på det juridiska ansvaret för ett barn kommer 

fortsättningsvis begreppet vårdnadshavare snarare än förälder att användas. 

Centerpartiet driver sedan tidigare frågan om barns rätt att ha möjlighet att behålla kontakten 

med en varaktig social förälder, men har varit tydliga med att vårdnaden inte är något som bör 

delas av fler än två personer. 

Familjebildningen i Sverige är idag helt annorlunda än den var när Föräldrabalken kom till 

1949. Människor väljer att få barn tillsammans utan att bo ihop och att leva fler personer än 

två vuxna tillsammans och det är en självklarhet att man ska få älska och bilda familj med 

vem man vill. Den familjebildning vi har i Sverige idag gör att det blir än viktigare med en 

mer flexibel föräldraförsäkring, något som Centerpartiet driver sedan tidigare. Möjligheten att 

vabba för någon annans barn finns redan idag och är också viktig. Denna möjlighet är något 

vi värnar. Många barn får glädjen att ha fler vuxna än två i sin vardag och växer upp med 

flera så kallade sociala föräldrar. De band som kan finnas mellan ett barn och en social 

förälder kan vara lika starka som banden till en biologisk förälder och det är viktigt att alla 

barn har ett juridiskt skydd oavsett i vilken typ av familjebildning barnet växer upp. Det är 

angeläget att bejaka barns möjligheter att ha en fortsatt kontakt med vuxna som är eller har 

varit en viktig del av deras liv. Att låta ett barn ha fler vårdnadshavare än två ökar dock risken 

markant att svårigheter skulle skapas för barnet när det gäller att bestämma var barnet ska bo, 

om barnet ska få möjlighet att träffa en läkare eller psykolog eller vilken skola barnet ska gå 

på. Det är önskvärt att ett barn har rätt att träffa de vuxna som är en viktig del av dess liv 

samtidigt som man undviker situationer då beslut för barnets bästa inte kan tas för att alla 

vårdnadshavare inte är överens. För Centerpartiet är barnperspektivet grundläggande. Vi 

behöver en översyn av möjligheten för barn att behålla kontakten med en varaktig social 

förälder. 
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Partistämman beslutade:  

att arbeta för att möjligheten för barn att behålla kontakten med en varaktig social förälder 

ska ses över.  

 

6.78: IVF och adoption 
6.78.1 att Centerpartiet verkar för att Socialstyrelsen får möjlighet att se över huruvida 

metabolisk ålder kan gälla vid IVF. 

6.78.2 att Centerpartiet verkar för möjligheten att utgå ifrån den metaboliska åldern vid 

adoption. 

6.78.3 att Centerpartiet verkar för öppna upp för lättare inomstatliga adoptioner i Sverige. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionen argumenterar för att beslut om möjligheten att genomgå IVF eller adoptera ska utgå 

från en individuell bedömning av den fysiska hälsan hos föräldrarna, snarare än en fast 

åldersgräns. Motionen yrkar vidare på att möjligheten för inhemska adoptioner ska öka.  

Landstingen och regionerna tillämpar idag olika övre åldersgränser för vem som får genomgå 

IVF. Reglerna kring antalet försök som bekostas av landstinget skiljer sig också åt. 

Partistyrelsen anser generellt att landsting och regioner bör säkerställa en större enhetlighet 

kring den typen av regler.  

Inför att en IVF-behandling ska genomföras krävs en medicinsk bedömning av 

förutsättningarna för behandlingen. Det skiljer sig inte från andra medicinska behandlingar. 

Det är en bedömning som inte bara kan göras utifrån den kronologiska åldern, utan som 

måste utgå från den samlade bilden. Den andra bedömningen är om föräldrarna klarar av ett 

föräldraskap. 

“Metabolisk ålder” är inget vetenskapligt vedertaget begrepp. Däremot stämmer det att de 

fysiska förutsättningarna för att kunna bli gravid och förmåga att genomgå en graviditet 

skiljer sig från kvinna till kvinna. Partistyrelsen ser positivt på om en individuell bedömning 

av den fysiska hälsan i högre grad ska avgöra om en kvinna kan få genomgå IVF.          

När det kommer till frågan om möjlighet att adoptera finns idag ingen fast åldersgräns, vilket 

också påpekas i motionen. Istället görs en samlad bedömning av de sökandes lämplighet, där 

bland annat faktorer som ålder och hälsotillstånd vägs in. Eftersom de sökandes hälsotillstånd 

redan vägs in och metabolisk ålder som begrepp saknar grund i vetenskapen, anser inte 

partistyrelsen att det finns något behov av ytterligare förändringar på detta område.  

I enlighet med nuvarande lagstiftning och praxis är utgångspunkten vid ett omhändertagande 

av barn att adoption inte ska övervägas om det finns den minsta chans att de biologiska 

föräldrarna kan återta sitt ansvar. Därav har inhemsk adoption kommit att bli mycket ovanlig.  

Partistämman avslog följande motioner: 

6.77 
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Utgångspunkten i alla frågor som rör barn är att sätta barnets bästa främst. Vad som är bäst 

för barnet är dock inte givet i alla situationer och kan ofta behöva utredas noga. Det går att 

ifrågasätta huruvida utgångspunkten om återförening med de biologiska föräldrarna i alla 

lägen är till barnets bästa. Mot bakgrund av detta ställde sig partistämman 2013 bakom att 

med barnets bästa som utgångspunkt undersöka förutsättningarna för en lagändring i syfte att 

möjliggöra adoption av omhändertagna barn i större utsträckning än idag. 

Det förefaller sannolikt att det idag finns flertalet fall där de biologiska föräldrarna troligen 

aldrig kommer att kunna bli aktuella som lämpliga vårdnadshavare. Det är rimligt att anta att 

barn som inte har bott hos de biologiska föräldrarna på flera år och som knutit an till en ny 

familj, i många fall mår bättre av kontinuiteten som är förknippad med att stanna i den nya 

familjen. 

Barnets rätt till kännedom om sitt ursprung är en av de grundläggande principerna i FN:s 

barnkonvention. Det biologiska släktskapet väger ofta tungt och de flesta människor söker 

någon form av förankring till sina rötter. Därför är det mycket viktigt att det ska utredas och 

stå bortom alla tvivel att de biologiska föräldrarna inte kommer att kunna ta hand om barnet, 

om adoption ska vara aktuell. Det är också viktigt att föräldrar inte drar sig för att söka stöd 

hos socialtjänsten av rädsla för att barnet ska bortadopteras. Dock ska det understrykas att det 

är barnets bästa som ska vara vägledande – inte de biologiska föräldrarnas rätt till sitt barn. 

Partistyrelsen ställer sig bakom den grundläggande målsättningen vid omhändertagande av 

barn, som anger att barnet ska kunna återgå till de biologiska föräldrarna om så är möjligt. 

Partistyrelsen anser dock att det i större utsträckning än idag ska bli möjligt att föra samtal om 

adoption i de fall där de biologiska föräldrarna har en mycket dålig prognos att inom 

överskådlig framtid kunna ta hand om sitt barn. 

Partistämman beslutade:  

att Socialstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur en individuell bedömning av den fysiska 

hälsan i högre grad ska avgöra om en kvinna kan få genomgå IVF 

att med barnets bästa som utgångspunkt undersöka förutsättningarna för en lagändring i 

syfte att möjliggöra adoption av omhändertagna barn i större utsträckning än idag. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.78.1 

6.78.3 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.78.2 
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6.79: EU & HBTQ 
6.79.1 att HBTQ-personers rättigheter måste garanteras och stärkas juridiskt och socialt. 

Europaparlamentet har en väldigt viktig opinionsbildande roll i att öka acceptansen för 

HBTQ-personer. 

6.79.2 att vi i Centerpartiet också vill att kunskapen inom EU och dess olika politiska organ 

ska stärkas. I många EU-länder så är kunskapen om HBTQ-personers utsatthet alldeles för 

dålig idag. För att förbättra situationen så vill Centerpartiet att information och utbildning i 

HBTQ-frågor ska erbjudas i samtliga EU-organ. 

6.79.3 att arbetet också handlar om att stärka HBTQ-personers rättigheter och skydd. I 

formuleringen kring de mänskliga rättigheterna kräver vi att HBTQ-personers rättigheter 

skrivs in. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionen lyfter vikten av att HBTQ-personers rättigheter garanteras och stärks juridiskt och 

socialt och att Centerpartiet har en viktig roll att fylla efter EP-valet. Motionären föreslår 

också att kunskapen om HBTQ-personers utsatthet inom EU och dess olika politiska organ 

ska stärkas och att information och utbildning i HBTQ-frågor ska erbjudas i samtliga EU-

organ. Vidare vill motionärerna att HBTQ-personers rättigheter skrivs in i formuleringen 

kring de mänskliga rättigheterna. 

Centerpartiets politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har länge drivit 

på kampen för HBTQ-personers rättigheter. Den som älskar någon av samma kön ska ha 

samma rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön. 

I många länder i Europa är HBTQ-personers rättigheter eftersatta och den högerpopulistiska 

vågen riskerar att inskränka de rättigheter som finns idag. Partistyrelsen oroas av att 

Rumänien genomfört en folkomröstning om att förbjuda samkönade äktenskap och att Polens 

president upprepat har uttryckt stöd för anti-gay propaganda. Partistyrelsen vill att EU ska stå 

upp för HBTQ-personers rättigheter och kommer inom ramen för Europaparlamentet även 

fortsättningsvis att arbeta för att öka acceptansen för HBTQ-personer. Centerpartiets ledamot 

i EU-parlamentet, Fredrick Federley, har i parlamentet varit tydlig både när det gäller 

folkomröstningen i Rumänien som skulle fastslå att giftermål endast är mellan en man och en 

kvinna och när det gäller frågan om förföljelsen av homosexuella i Tjetjenien.  

Det är viktigt att kunskapen om HBTQ-frågor inom EU och dess olika politiska organ är 

stark. Partistyrelsen tror att kunskap är en god väg till en större acceptans för HBTQ-

personer. EU:s byrå för grundläggande rättigheter är en EU-myndighet med säte i Wien, som 

har till uppgift att samla in och analysera data om de grundläggande rättigheter som ingår i 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Byrån har publicerat flera betydelsefulla 

rapporter kring situationen inom EU för HBTQ-personer och diskriminering på grund av 

sexuell läggning och könstillhörighet. I EU-programmet Rättigheter och medborgarskap för 

2014-2020 finns 439 miljoner euro avsatta för att bland annat främja icke-diskriminering på 

grund av sexuell läggning. Partistyrelsen instämmer därför i intentionen och anser att den är 

tillgodosedd. 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som är juridiskt bindande för 

medlemsländerna (utom för Polen och Storbritannien som har undantag) förbjuder 

diskriminering inom EU på grund av bland annat sexuell läggning. EU har rätt att vidta 

åtgärder för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning. I direktivet om förbud 
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om diskriminering inom arbetslivet förbjuds diskriminering på grund av bland annat sexuell 

läggning.  HBTQ-personers rättigheter är en viktig del i arbetet för mänskliga rättigheter. I 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna inkluderas sexuell läggning, men det betyder 

inte att inte mer behöver göras. En studie från European Agency for Fundamental rights visar 

att transpersoners grundläggande rättigheter ofta kränks inom EU och att diskriminering, våld 

och trakasserier är intensivare mot dem än mot homo- och bisexuella personer. Det är viktigt 

att alla HBTQ-personer får samma skydd enligt EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Partistyrelsen instämmer i motionens intention, men finner att-satsen inte är 

specifik nog för att bifalla.  

 Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

6.79.1 att HBTQ-personers rättigheter måste garanteras och stärkas juridiskt och socialt. 

Europaparlamentet har en väldigt viktig opinionsbildande roll i att öka acceptansen för 

HBTQ-personer.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.79.2 

6.79.3  

6.80: Neutralt personnummer 
6.80.1 att det införs ett nytt könsneutralt personnummer. Vi vill att de personer som i dag och 

framöver genomgår köns- och identitetskorrigering får samma rätt och skyldighet att få vara 

juridisk person som andra. 

6.80.2 att införa ett tredje juridiskt kön för att underlätta för personer som genomgår 

könskorrigeringen eller har det ifrån ett annat land. 

6.80.3 att intersexpersoner själv kan bestämma sitt kön och juridiska tillhörighet enligt den 

tyska modellen ovan. 

6.80.4 att genomföra det som kommer i SOU 2017:92 för ett rikare liv för transpersoner. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionärerna föreslår att Sverige inför ett mer neutralt system för personnummer. 

Motionärerna menar att bland annat personer som genomgår könskorrigering stöter på 

praktiska problem med det system Sverige har idag. Motionärerna föreslår också att ett tredje 

juridiskt kön införs och att Centerpartiet ska genomföra utredningen SOU 2017:92, 

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. 

Om det vid en eventuell omläggning av personnummersystemet, är möjligt att förena 

möjligheten för den enskilde att inte registrera sig som man eller kvinna med möjligheten att 

fortsatt kunna analysera all offentlig statistik utifrån ett genusperspektiv har Centerpartiet inte 

något emot att en förändring av systemet görs. Är det inte möjligt väger den genusuppdelade 

statistiken tyngre än att den enskilde ska kunna avstå från att registrera sig som man eller 

kvinna.  Förutsättningen för att införa neutrala personnummer är för Partistyrelsen även 

fortsatt att det måste vara möjligt att förena möjligheten för den enskilde att inte registrera sig 
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som man eller kvinna med möjligheten att fortsatt kunna analysera all offentlig statistik 

utifrån ett genusperspektiv. Detta är idag osäkert.  

Partistyrelsen tycker att det är dags att utreda frågan om ett tredje juridiskt kön. Det finns 

människor som inte känner en tillhörighet till varken ett manligt eller kvinnligt kön och det är 

viktigt att vi tar deras situation på allvar. Centerpartiet vill, så långt möjligt, ha könsneutral 

lagstiftning. Om ett tredje kön införs kan frågan om vilken modell som ska komma ifråga 

diskuteras. Detta är något som en utredning får titta på och som partiet då får ta ställning till.  

SOU 2017:92, Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor 

är en stor utredning med många förslag. Partistyrelsen instämmer i en del av de förslag som 

framkommit i utredningen, men ett beslut som utgår direkt från utredningen skulle vara för 

trubbigt. Detta är inte minst viktigt då frågan har nära koppling till könsneutrala 

personnummer som motionärerna hänvisar till.  

 

Partistämman beslutade:  

att Centerpartiet ska arbeta för att utreda frågan om ett tredje juridiskt kön. 

  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.80.2 

6.80.4  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

6.80.1  

6.80.3  

6.81, 6.82: E-legitimation  
6.81.1 att Centern driver och tar ett rejält krafttag och driver Personlig Digital infrastruktur 

från statligt säkerhetsperspektiv för högre integritetsskydd. 

6.82.1 att driva frågan om Personlig Digital infrastruktur måste lyftas upp på en högre 

digitaliserad säkerhetsnivå och integritetsskydd 

Partistyrelsens yttrande: 

En motion lyfter att det inte finns någon statlig e-legitimation utan att konsumenter, företag 

och myndigheter litar till Bank-ID vilket är ett privat företag. Motionären vill att Centerpartiet 

ska driva frågan om ett statligt säkerhetsperspektiv för högre integritetsskydd så att bankerna 

inte styr befolkningens identiteter.  
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En motion lyfter att bankerna inte bör styra befolkningens identiteter och att det borde vara 

staten som har ägandet av detta. Motionen lyfter vidare att Bank-ID inte klarar EU-kraven på 

nationell hantering utanför Sveriges gränser och att Sverige bör agera utifrån det 

internationella regelverket.    

Centerpartiet uttryckte på stämman 2015 en vilja om ökad ID-kortsäkerhet i kampen mot 

bedrägerier och på stämman 2017 en vilja att strama upp tillgången till ID-handlingar. Idag är 

det svårt att avgöra om en handling är äkta eller falsk och det finns många myndigheter och 

privata aktörer som utfärdar dem vilket gör det lättare för kriminella att begå brott. Ett 

tillkännagivande har riktats till regeringen om en skyndsam uppstramning av tillgången till 

id-handlingar i syfte att minska id-stölder och bedrägerier. 

E-legitimationsnämnden konstaterar i sin rapport om försörjning av tjänster för e-legitimering 

och e-underskrift (dnr Fi2016/03766/EF) att det finns behov av en statligt tillhandahållen e-

legitimation på den högsta tillitsnivån, vilket i dagsläget inte går att få i Sverige. En utredning 

har nyligen tittat på frågan om ID-kortsäkerhet och bland frågorna den tagit ställning till finns 

bland annat den om en statlig e-legitimation liksom att föreslå hur antalet identitetshandlingar 

och utfärdare ska begränsas. Partistyrelsen instämmer i intentionen att e-legitimationer måste 

vara säkra, men vill invänta remissinstansernas svar innan ett beslut tas.   

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.81 

6.82 

6.83: Mobilt BankID  
6.83.1 att Centerpartiet verkar för att Mobilt Bank-ID snarast betraktas som giltig legitimation 

samt att även andra förordnande och tjänster som tex körkort, Press-ID etc. frivilligt kan 

kopplas till tjänsten. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären föreslår att Mobilt Bank-ID ska betraktas som giltig legitimation till exempel för 

att hämta ett paket på posten.  

Centerpartiet uttryckte på stämman 2015 en vilja om ökad ID-kortsäkerhet i kampen mot 

bedrägerier och på stämman 2017 en vilja att strama upp tillgången till ID-handlingar. Idag är 

det svårt att avgöra om en handling är äkta eller falsk och det finns många myndigheter och 

privata aktörer som utfärdar dem vilket gör det lättare för kriminella att begå brott. Ett 

tillkännagivande har riktats till regeringen om en skyndsam uppstramning av tillgången till 

id-handlingar i syfte att minska id-stölder och bedrägerier. 

En utredning har nyligen tittat på frågan om ID-kortsäkerhet och i den utredningen ingick 

frågan om att lägga förslag på en statlig e-legitimation liksom att bland annat analysera och ta 

ställning till om fysiska identitetshandlingar bör innehålla en e-legitimation. Partistyrelsen 

instämmer i intentionen att förenkla möjligheten att identifiera sig. Samtidigt är det viktigt att 

se till de risker som finns om tillgången till olika typer av ID-handlingar skulle öka 

ytterligare. Partistyrelsen vill invänta remissvaren för att bättre kunna analysera utredningens 

slutsatser innan ett beslut tas kring hur framtida möjligheter att legitimera sig elektroniskt tas.   
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Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.83 

6.84: Kronofogdens skyldigheter 
6.84.1 att kronofogdemyndigheten skall ha skyldighet att ge information till den skuldsatte 

om hur den bör gå tillväga så att skuldsumman inte ökar och hur de kan få hjälp med 

avbetalningsplan. Muntligt och skriftligt. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionen lyfter frågan om de många skuldsatta människor som av olika skäl får krav från 

Kronofogdemyndigheten. En relativt liten skuld kan växa snabbt och får till följd att 

situationen tycks omöjlig att ta sig ut ur. Motionären föreslår en ökad skyldighet för 

Kronofogdemyndigheten att ge information till den skuldsatte om hur man kan agera för att 

skulden inte ska öka. 

Centerpartiet tror att det är viktigt att ge människor en andra chans. Svårt skuldsatta är en 

grupp i samhället som ofta saknar ork och förmåga att ta sig ur sin skuld. Om det finns en 

tydlig vilja att göra rätt för sig och det är möjligt är det viktigt att ge människor en väg framåt 

och ut ur skuldbeläggningen. Centerpartiet välkomnade Propositionen 2015/16:125, 

Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt och som 

innebär att det nu blivit enklare att få skuldsanering. Vi vill dock att huvudregeln ska vara att 

man ska kunna bli skuldfri på tre år snarare än fem för att man ska kunna komma tillbaka 

snabbt. I samband med att propositionen lades följdmotionerade Centerpartiet om detta just 

för att vi vill ge människor en andra chans. Så kan värdet av att snabbare kunna ekonomiskt 

rehabiliteras göra att resan till ett nytt liv kommer snabbare och upplevs som mer framkomlig. 

Kronofogden har en stor och viktig uppgift i att kräva in pengar ifrån skuldsatta, men också i 

att informera de som sätts i skuld om hur de kan göra rätt för sig och hur skulden utvecklar 

sig. Partistyrelsen instämmer i intentionen att ge information till skuldsatta, men att ge 

Kronofogdemyndigheten en skyldighet att ge individuell information till samtliga klienter 

skulle innebära en tung uppgift för en myndighet som redan har ett brett ansvarsområde. Det 

är bra om Kronofogden kan informera till exempel om skuldsanering, men ett visst ansvar 

måste även ges till den enskilde att analysera sin situation. Partistyrelsen ser dock att generell 

information till alla som mottar ett krav från Kronofogdemyndigheten är bra liksom 

information kring den skyldighet att ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer som 

kommuner har enligt Socialtjänstlagen. Detta både för att förebygga överskuldsättning och 

för att hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem. 

Partistämman beslutade:  

att arbeta för att skuldsatta ska få information om vilken hjälp som finns för att dessa ska få 

ordning på sin ekonomi. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.84 
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6.85: Fordonsrelaterade skulder 
6.85.1 att lagstiftningen om fordonsrelaterade skulder ändras. 

6.85.2 att skulder ska följa ägaren och inte fordonet. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionärerna föreslår att ändra lagstiftningen kring fordonsrelaterade skulder. Idag kan, 

enligt motionären, varken Transportstyrelsen eller Kronofogden lämna en tydlig bild över alla 

utfärdade fordonsrelaterade skulder som finns på ett visst fordon och föreslår att skulderna 

ska följa ägaren och inte fordonet. 

Det är viktigt att människor tryggt ska kunna genomföra köp och försäljning av bilar. 

Centerpartiet vill att såväl köpare som säljare lätt ska kunna genomföra affärer utan oro för 

problem i ett senare skede. 

Tyvärr ser vi allt för ofta att detta är ett område som utnyttjas för bedrägerier av olika slag. 

Generellt gäller att den som har varit noterad i vägtrafikregistret som ägare till ett fordon när 

en skatt eller avgift uppkommit alltid är betalningsskyldig. Det förändras inte av att fordonet 

byter ägare. Sedan 1 juli 2014 kan dock kronofogden ta ett fordon i anspråk för betalning av 

obetalda fordonsrelaterade skulder och det gäller även om någon annan än den som är upphov 

till skulderna numera äger fordonet. Tanken med detta är att förhindra användandet av så 

kallade fordonsmålvakter och att därmed minska de fordonsrelaterade skulderna till det 

allmänna. Dock kan ett fordon tas i anspråk först när alla andra sätt att få betalt för skulden är 

uttömda. 

Vid köp av en begagnad bil är det möjligt att kontrollera fordonets skulder via 

Transportstyrelsens hemsida, men tyvärr kan varken Transportstyrelsen eller Kronofogden 

lämna en fullständigt uppdaterad bild över alla utfärdade fordonsrelaterade skulder som finns 

på ett visst fordon. Det beror på att det tar tid innan vissa skulder uppdateras eller registreras i 

vägtrafikregistret. Till exempel fattas inte skattebeslut om trängselskatter förrän månaden 

efter passagerna är gjorda och en parkeringsanmärkning registreras i vägtrafikregistret cirka 

en vecka efter att den har utfärdats. Det kan också noteras att fordonen sällan har ett sådant 

värde att det räcker för att betala ackumulerade skulder som kan vara mycket höga och att den 

nya lagstiftningen av denna anledning kan tänkas vara ineffektiv.  

Partistämman beslutade:  

att Centerpartiet ska driva på för en översyn av befintlig lagstiftning och vid behov föreslå 

kompletterande lagstiftning för att öka tryggheten vid köp av begagnade bilar 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

6.85 

6.86, 6.87: Telefonsamtal 
6.86.1 att man aldrig skall vara skyldigt att betala för att man svarar i telefon. 
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6.87.1 att det ska vara otillåtet att kontakta med telefonsamtal i försäljnings, marknadsförings 

och insamlingssyfte om inte telefonabonnenten har gett medgivande. 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären menar att det idag förekommer att man genom att svara i telefonen får betala när 

någon ringer upp en och att man inte ska vara skyldig att betala för ett sådant samtal.  Ett 

annat förslag är att telefonabonnenten ska ge sitt medgivande för att det ska vara tillåtet att 

ringa telefonsamtal i försäljnings, marknadsförings och insamlingssyfte.   

Centerpartiet skärpte både på partistämman 2015 och på stämman 2017 ställningen kring 

telefonavtal och som en följd av detta har Centerpartiet i riksdagen drivit att ett avtal vid 

telefonförsäljning ska godkännas skriftligen av konsumenten. Vi vill vidare att även 

småföretagare ska inkluderas i konsumentskyddet vid telefonförsäljning. 

Uppsökande telefonförsäljning kan både upplevas som oseriös och skapa oro. Den kan 

dessutom leda till irritation och till onödiga utgifter. Många telefonförsäljare är seriösa, men 

tyvärr finns också de som är oseriösa och som gör att konsumentskyddet ibland inte räcker 

till. Nya regler med krav på skriftlig bekräftelse trädde ikraft 1 september 2018. Ett företag 

som vill sälja något måste nu få en skriftlig bekräftelse på att en person accepterar 

erbjudandet.  

Sedan flera år tillbaka kommer det med jämna mellanrum varningar med innehållet att man 

riskerar att bli betalningsansvarig för att svara på samtal som påstås komma från andra länder. 

Detta är enligt bland annat IT & Telecomföretagen inte tekniskt möjligt utan ett 

internetbaserat rykte som pågått åtminstone sedan 2014. Betalningsskyldig blir en person 

först om hen ringer upp ett nummer. Partistyrelsen föreslår därför att avslå motionen.  

Samtidigt som det är viktigt att konsumenter skyddas från att påtvingas varor och tjänster de 

inte vill ha är det viktigt att vi värnar den fria marknaden såväl som de seriösa företag som 

arbetar med telefonförsäljning och de som får sin inkomst genom detta. Att kräva ett aktivt 

medgivande från telefonabonnenten för att ha tillstånd att ringa upp denna riskerar att sätta 

stopp för en hel marknad som inte minst är viktig då den erbjuder många människor deras 

första jobb.  

Partistämman avslog följande motioner: 

6.86 

6.87  

 


