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10.1, 10.2, 10,3: Ränteavdrag 
 

10.1 att Centerpartiet driver att ränteavdraget avskaffas och ersätts av höjt grundavdrag, samt 

räntefritt ungdomslån till bostad. 

 

10.2 att avveckla och fasa ut räntebidraget så snabbt som möjligt 

 

10.3 att Centerpartiet påskyndar en blocköverskridande utredning av hur ränteavdragen för  

bostadslån kan trappas ner, i kombination med sänkning av andra skatter. Se även över om 

räntetaket kan sänkas redan nu. 

 

Partistyrelsens yttrande  

Centerpartiet har länge förespråkat en bred översyn av skatterna på bostadsområdet. Därför är 

det mycket positivt att januariavtalet slår fast att en omfattande skattereform ska genomföras 

som bland annat ska minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra 

bostadsmarknadens funktionssätt. Vi vill också, i enlighet med tidigare stämmobeslut, införa 

ett skattegynnat bosparande för ungdomar. 

  

Ränteavdraget bör vara en del av den översyn som görs inom ramen för kommande 

skattereform. Förändringar av ränteavdraget ger dock kraftiga effekter på hushållens ekonomi 

och det är viktigt att de sker i varsam takt. Frågan är komplicerad och behöver utredas, gärna 

blocköverskridande. Det är därför olämpligt att låsa fast sig vid just den lösning som föreslås 

i motionen. När det gäller ungdomars inträde på bostadsmarknaden finns en rad olika system i 

andra länder som är intressanta att undersöka. Centerpartiet har hittills valt att förespråka ett 

skattegynnat sparande snarare än förmånligare lån. Och partistyrelsen ser i dagsläget inte skäl 

att fatta beslut om att ändra den inriktningen. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.3  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

10.1  

10.2 

 

10.4, 10.5, 10.6: Reavinsskatt 
 

10.4.1 att Centerpartiet ska undersöka möjligheten att reavinstskatt vid försäljning av bostad 

ska beräknas exklusive inflation. 

 

10.4.2 att Centerpartiet ska undersöka möjligheten till sänkt reavinstbeskattning vid 

försäljning av bostad. 
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10.4.3 att Centerpartiet ska undersöka möjligheten att kombinera sänkning av 

reavinstbeskattning vid försäljning av bostad med nedtrappning av ränteavdrag för 

bostadslån. 

 

10.5 att undersöka möjligheten till att tillsätta en utredning hur inlåsningseffekten som följd 

av reavinstbeskattningen vid försäljning av bostad kan minskas eller rent av slopas. 

 

10.6 att undersöka den praktiska nyttoeffekten av en utökning av möjliga ersättningsbostäder, 

i syfte att skapa underlag för en reform av uppskovsreglerna. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Med målet att öka rörligheten och åstadkomma ett mer effektivt utnyttjande av det befintliga 

bostadsbeståndet föreslår motionärerna en rad förändringar av reavinstskatten. Det handlar 

bland annat om inflationsjustering av skatten, dels om sänkningar av skatten, men också om 

en kombination av nedtrappning av reavinstskatten och ränteavdragen. 

 

För Centerpartiet har det under en längre tid stått klar att Sverige behöver en genomgripande 

översyn av de skatter som berör bostadsmarknaden. Reavinstskatten hör till dessa. Vi vill 

också på olika sätt finna lösningar som kan öka rörligheten och ge ett bättre utnyttjande av 

bostadsbeståndet. Men det är också viktigt att forma en bostadspolitik som är långsiktig och 

som innebär både trygghet för det enskilda hushållet och förutsägbarhet för såväl husållen 

som för företagen på bostadsmarknaden. 

 

Mot bakgrund av att 243 av 290 kommuner rapporterar att man har ett underskott av bostäder 

är det nödvändigt att på olika sätt pröva metoder för att få fram fler tillgängliga bostäder. Att 

reformera uppskovsreglerna är ett exempel på hur det skulle kunna ske. Det är naturligt att 

sådana förslag kan beaktas på vägen mot den skattereform som ska genomföras enligt 

januariavtalet. 

 

Reavinstskatten har stor påverkan både på hushållens ekonomiska förutsättningar och på 

rörligheten på bostadsmarknaden. Just den bristande rörligheten är ett av de största problemen 

för svensk bostadsmarknad. En rad olika förslag på hur reavinstkatten kan förändras har 

diskuerats i debatten under de sista åren. Motionärens förslag hör till dessa. Exempel på andra 

lösningar finns i våra grannländer. I Norge sänks reavinstskatten exempelvis för den som bott 

länge i sin bostad. Runtom i Norden och Europa finns andra modeller. För Centerpartiet är det 

angeläget att vi på vägen mot den skattereform som ska genomföras som en del av 

januariavtalet kan utvärdera olika lösningar för att på bästa sätt uppnå syftet. Därför bör vi 

inte låsa fast oss vid en specifik lösning såsom motionären föreslår. Mot bakgrund av 

reformbehovet på skatteområdet instämmer dock partistyrelsen till stor del i motionärernas 

intentioner. 
  

Partistämman beslutade: 

Att Centerpartiet verkar för att en omfattande skattereform genomförs i syfte att förbättra 

bostadsmarknadens funktionssätt. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.4 
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10.5 

10.6 

 

10.7, 10.8: Momsavdrag för hyresrätter 
 

10.7.1 att Centerpartiet tar fram ett förslag som ger fullt momsavdrag för hyresfastigheter, 

vilket skulle sänka kostnaden med 20% utan att kosta staten något nämnvärt eftersom det i 

dag i det närmaste inte byggs hyresrätter. 

 

10.7.2 att om förslag A anses teoretiskt kostsamt att Centerpartiet tar fram ett förslag som ger 

fullt momsavdrag för hyresfastigheter, vilket skulle sänka kostnaden med 20% utan att kosta 

staten något nämnvärt eftersom det i dag i det närmaste inte byggs hyresrätter samt att det 

finansieras genom en ny momssats på 1-3% på hyresrätter 

 

10.8 att agera kraftfullt för att få till stånd nyproduktion av hyresrätter och våga tänka i nya 

banor 

 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Centerpartiet vill skapa en bättre fungerande hyresmarknad i Sverige. Syftet med att införa fri 

hyressättning i nyproduktion, i enlighet med januariavtalet, är just att uppnå långsiktigthet, 

kostnadseffektivitet och ökad byggtakt. Enligt samma avtal ska en översyn av skatterna på 

bostadsmarknaden genomföras. Det är något som Centerpartiet förordat under lång tid. 

 

Förslag om moms på hyran i hyresrätter har framförts från flera håll. Det är uppenbart så att 

en låg moms på hyran med fullt momsavdrag riskerar att få karaktären av en generell 

subvention, och det är långt ifrån självklart att det är den lösning som är bäst lämpad att möta 

de utmaningar som bostadsmarknaden i dagsläget står inför. Exempelvis behöver det vägas 

mot behovet av en modern social bostadspolitik där stöd riktas mot människor som annars 

skulle ha mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden över huvud taget. Tidigare har det 

också varit ifrågasatt huruvida detta är förenligt med EU-rätten. Mot bakgrund av den 

översyn av skatterna på bostadsområdet som ska göras vore det olyckligt om Centerpartiet 

låser fast sig vid specifika lösningar i linje med vad motionären föreslår. Partistyrelsen 

instämmer däremot i behovet av att få till stånd nyproduktion av hyresrätter. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.8 

  

Partistämman avslog följande motioner: 

10.7 
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10.9: Bostadsbyggande på landsbygden 
 

10.9 att bostadsbyggande stimuleras på landsbygd/glesbygd genom momslättnad för den 

fastighetsägare som vill investera på orter med låga fastighetsvärden. 

 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionärerna föreslår momslättnader för nybyggnation på landsbygden. Detta för att 

motverka den bostadsbrist som finns också utanför städer och större tätorter. 
  
Att det finns förutsättningar att bygga och bo i hela landet är en mycket viktig fråga för 

Centerpartiet. Därför är det viktigt att nyttjandet av kreditgarantierna ökar, att kraftfulla 

regelförenklingar utanför detaljplanelagt område genomförs, att strandskyddet reformeras, att 

ROT-avdraget värnas med mera. Det behövs också en omfattande skattereform som förbättrar 

bostadsmarknadens funktionssätt samt en lång rad andra åtgärder för att minska 

bostadsbristen och stimulera tillgången till bra bostäder i hela landet. Exempelvis kopplat till 

nedskrivningsregler och stöd till kommunerna när det gäller att finna konstruktiva sätt att 

bedriva landsbygdsutveckling utan att hamna i konflikt med EU:s statsstödsregler. 

Motionärernas intentioner är vällovliga. Däremot är det förslag som läggs fram i motionen 

svårt att förena med EU:s statsstödsregler, i synnerhet utanför stödområde A och B. 

Partistyrelsen menar därför att den framkomliga vägen för att åstadkomma fler bostäder på 

landsbygden är att fortsätta driva på för ovan nämnda reformer. Därutöver finns goda skäl att 

inte ytterligare komplicera momssättningen. 
 

Partistämman avslog följande motioner: 

10.9 

 

10.10, 10.11, 10.12:Trösklar till 

bostadsmarknaden 
 

10.10.1 att Centerpartiet jobbar för att underlätta för förstagångsköpare antingen genom 

sänkta krav på kontantinsats eller lägre amorteringskrav. 

 

10.10.2 att Centerpartiet jobbar för att ge förstagångsköpare skattelättnader för sparande. 

 

10.10.3 att Centerpartiet jobbar för att det utvecklas modeller som till exempel hyrköp för att 

förenkla för unga människor att få sitt första boende. 

 

10.11.1 att Centerpartiet tar fram ett nytt bostadspolitiskt program. 

 

10.11.2 att Centerpartiet initierar en översyn av skatterna på bostäder med en tydlig 

fördelningspolitiskt inriktning. 

 



 

7 
 

10.11.3 att de offentliga stöden till bostäder utreds, med målsättningen att stöden ska gynna 

de boende och i synnerhet de som har sämst ekonomiska förutsättningar för att skaffa en 

bostad. 

 

10.12 att centerpartiet föreslår ett skattefritt bosparande för unga. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

I tillägg till de reformer som finns i januariavtalet vill motionärerna underlätta inträdet på 

bostadsmarknaden genom sänkta krav på kontantinsats, sänkta amorteringskrav, 

skattelättnader för bosparande och modeller för exempelvis hyrköp.Vidare föreslås att 

Centerpartiet tar fram ett nytt bostadspolitiskt program, initierar en skatteöversyn och utreder 

de offentliga stöden till bostäder. 
  
Centerpartiet har under en följd av år drivit frågor som ligger i linje med vad motionärerna 

föreslår. Unga möter stora problem med att komma in på bostadsmarknaden på grund av höga 

priser på bostäder, höga krav på kontantinsats samt långa kötider på hyresmarknaden. De 

skärpta amorteringskraven har ytterligare försvårat för unga och ensamstående att köpa eget 

boende. Centerpartiet har också drivit på för en översyn av skatterna på bostadsområdet. 

Detta är nu en del av januariavtalet, liksom att investeringsstöden för hyresrätter koncentreras 

och effektiviseras. 
  
Att amorteringskrav infördes var i grunden positivt mot bakgrund av kraftigt stigande 

bostadspriser och en allt tilltagande skuldsättning. Däremot var det ett misstag att närmast 

omedelbart införa skärpta amorteringskrav utan att de befintliga amorteringskraven hade 

analyserats. Det kan finnas skäl att avskaffa det skärpta amorteringskravet, men innan det 

sker bör en grudlig analys av amorteringskravens effekter göras. Bostadsmarknaden är på 

många sätt i ett känsligt läge och det är inte klokt att ideligen förändra spelreglerna på 

densamma. Däremot bör insatser göras för att underlätta för förstagångsköpare. Centerpartiet 

har till exempel föreslagit att man bör se över möjligheten att införa ett riktat, skattegynnat 

bosparande för unga. Hyrköp och ägarlägenheter bör också främjas. 

 

När det kommer till de fördelningspolitiska aspekterna är det tydligt att den bostadspolitik 

som rått i Sverige inte tillräckligt väl kan hantera situationen för människor med svag 

ekonomisk ställning. Därför behvs en modern social bostadspolitik. Det är angeläget att 

denna fråga tas på allvar och kan utredas i syfte att skapa förutsättningar för fler att skaffa en 

egen bostad. Investeringsstöd och subventioner är i grunden inte lösningen på 

bostadspolitikens utmaningar. Däremot behöver förändringar av dessa stöd ske varsamt, och 

därför är det logiskt att de under en tid kvarstår, i synnerhet på svaga marknader och i 

landsbygdskommuner. I dessa delar instämmer partistyrelsen i motionärernas intentioner. 

 

Partistyrelsen har stor förståelse för att önskemål om olika sakpolitiska program framförs. Det 

kan inte uteslutas att det i närtid kan uppstå ett behov av ett program för bostadspolitiken. 

Men det är viktigt att det finns en handlingsfrihet för partistyrelsen att göra prioriteringar när 

det gäller vilka sakpolitiska områden som bör bli föremål för politikutveckling och nya 

programförklaringar. 
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Partistämman beslutade: 

Att det skärpta amorteringskravet utvärderas i syfte att pröva effekterna av att det avskaffas, 

samt att möjligheten att införa ett riktat bosparande för unga ses över och att nya modeller 

för hyrköp och ägarlägenheter främjas 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.10 

10.11.2  

10.11.3  

10.12 

 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

10.11.1  

 

10.13: Ungdomars inträde på bostadsmarknaden 
 

10.13.1 att Centerpartiet verkar för att sänka kravet på den lagstadgade kontantinsatsen för 

unga upp till 30 år. 

 

10.13.2 att Centerpartiet verkar för att Finansinspektionens krav i bankers KALP-kalkyl 

förändras så att fler grupper får möjlighet att ta bostadslån. 

10.13.3 att Centerpartiet verkar för att införa fri hyressättning i hela hyresrättsbeståndet. 

 

10.13.4 att Centerpartiet verkar för att tillåta fri hyressättning vid andrahandsuthyrning av 

bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus/villor. 

 

10.13.5 att Centerpartiet verkar för att underlätta andrahandsuthyrning genom att höja taket 

för beskattning av hyresinkomst. 

 

10.13.6 att Centerpartiet verkar för att fler ägarlägenheter byggs. 

 

10.13.7 att Centerpartiet verkar för att underlätta ombildningar av hyresrätter till 

bostadsrätter. 

 

10.13.8 att Centerpartiet verkar för att införa möjligheten till hyrköp. 

 

10.13.9 att Centerpartiet verkar för att införa besöksstandard som en ny byggstandard i PBL. 

 

10.13.10 att Centerpartiet verkar för att bostadsområden nära kollektivtrafik ska förtätas. 
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10.13.11 att Centerpartiet verkar för att alla typer av kommunala råd för att bedöma 

fastigheters utseende skrotas. 

 

10.13.12 att Centerpartiet verkar för att fastighetsägare som drabbas av kulturmärkningar 

negativt och mot sin vilja kompenseras. 

 

10.13.13 att Centerpartiet verkar för att antalet riksintressen kraftigt minskar för att underlätta 

byggande. 

 

10.13.14 att Centerpartiet verkar för att göra det enklare att omvandla fastigheters 

verksamhetssyfte. 

 

10.13.15 att Centerpartiet verkar för att sambolagen ska kunna tillämpas vid kollektivboende. 

 

10.13.16 att Centerpartiet verkar för en blocköverskridande bostadspolitisk 

överenskommelse. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionen föreslår en lång rad åtgärder i syfte att underlätta ungdomars inträde på 

bostadsmarknaden. 

 

Centerpartiet har under en följd av år drivit på för sänkta trösklar till bostadsmarknaden för 

unga. I en rad riksdagsmotioner har partiet föreslagit reformer som tar fasta på såväl den ägda 

som den hyrda marknaden. 

 

Unga möter stora problem med att komma in på bostadsmarknaden på grund av höga priser 

på bostäder, höga krav på kontantinsats samt långa kötider på hyresmarknaden. De skärpta 

amorteringskraven har ytterligare försvårat för unga och ensamstående att köpa eget boende. 

Centerpartiet har också drivit på för en översyn av skatterna på bostadsområdet. Detta är nu 

en del av januariavtalet, och ska genomföras. Partistyrelsen anser att det är viktigt att 

ansvariga myndigheters riktlinjer är transparenta, men menar samtidigt att andra verktyg än 

det som motionärerna föreslår är att föredra. Amorteringskrav och bolånetak drabbar inte 

enbart yngre. Därför måste en förändring kunna omfatta alla. Dock bör det övervägas om 

former för bosparande och statslån riktat till unga kan införas. 

 

Att fri hyressättning som en följd av januariavtalet ska genomföras är ett viktigt steg mot en 

bättre fungerande hyresmarknad. Det är önskvärt att hyressättningen blir friare också i det 

övriga beståndet. Samtidigt är det tydligt att Sverige i dag saknar en modern social 

bostadspolitik värd namnet varför en fri hyressättning i hela beståndet inte är realistisk. 

Däremot bör målet för hyressättningen vara ökad avtalsfrihet och ökad långsiktighet. När det 

gäller andrahandsuthyrning finns skäl att underlätta för småskalig uthyrning. Det behöver 

finnas ett starkt skydd mot ockerhyror med möjlighet att rättsligt pröva hyresvillkoren, 

samtidigt som reglerna behöver vara enklare att hantera och beskattningen på 

andrahandsuthyrning mer förmånlig. Detta eftersom den kan vara en viktig pusselbit för att 

fler bostäder ska bli tillgängliga. Vilket är viktigt inte minst för rörligheten och 

arbetsmarknaden i många delar av landet. 

 

Ägarlägenheter är en upplåtelseform som har potential att stärka svensk bostadsmarknad, och 

denna typ av lägenheter behöver främjas. Detta är en del av strävan efter en ökad grad av 

blandade upplåtelseformer. Hyrköp är också en upplåtelseform som bör stödjas. Hyrköp är 
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inte olagligt i Sverige, men hyrköpens möjligheter utnyttjas inte i tillräcklig utsträckning. På 

samma sätt kan ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i starkt segregerade områden 

bidra till en ökad mångfald som lokalt kan vara eftersträvansvärd. Redan i dag har 

kommunerna betydande rådighet över ombildningar samtidigt som rimliga krav ställs på när 

en ombildning kan ske. Det kommunala självstyret bör respekteras. Partistyrelsen ser därför 

ingen anledning att i betydande utsträckning inskränka den kommunala rådigheten att styra 

över de allmännyttiga bostadsföretagen med ägardirektiv, eller att förändra de krav som 

lagstiftningen ställer vid ombildningar. 

 

Centerpartiet har under lång tid drivit på för underlättade byggregler. Detta arbete behöver 

fortsätta. Modern byggteknik medger att god tillgänglighet kan uppnås också i mindre 

lägenheter. Såväl statliga regelverk som kommunal planering bör ta hänsyn till detta. Givet de 

förutsättningar som modernt bostadsbyggande medger ser partistyrelsen inga skäl att införa 

ytterligare standarder då detta skulle utöka regelverken snarare än leda till förenklingar. Det 

utesluter dock inte att man i studentbostäder tillåter differentiering av tillgänglighetskraven 

inom beståndet. 

 

Framtidens bostadsbyggande behöver bidra till ett mer klimatsmart samhällsbyggande. Att 

planera bostäder i kollektivtrafiknära lägen är en viktig del i detta. Hur detta bör ske bör vara 

ett kommunalt ansvar, samtidigt som en samordnad regional planering bör eftersträvas i syfte 

att skapa väl fungerande regioner, bostadsmarknader och trafikflöden. Den kommunala 

rådigheten över planfrågor och bostäder är en central del av bostadsplaneringen. Också 

kommunalt behöver strävan vara att förenkla regelverk och underlätta bostadsbyggande. Ett 

led i detta kan vara att ta bort lokala råd vars funktion är att bedöma frågor såsom estetik och 

arkitektur. Sveriges kommuner och deras förutsättningar skiftar dock i stor utsträckning, och 

partistyrelsen anser att det vore olyckligt att helt förbjuda denna typ av instrument om man i 

förekommande fall anser att de fyller en funktion. Ett lokalt kulturskydd bör vara tillåtet och 

trygghetsaspekter måste alltid beaktas i gestaltningen. 

 

Riksintressena är lokalt ett stort hinder för utveckling. Strävan bör vara att riksintressena 

definieras tydligare och upptar mindre yta. Partistyrelsen har kopplat till andra motioner och 

program varit tydliga när det gäller att det krävs reformer på området. Dessutom kommer 

förändringar att ske till följd av januariavtalet. Som flera utredningar visat är det svårt att 

kraftigt begränsa riksintressena, speciellt de som pekats ut av försvarsmakten, däremot kan 

betydande förbättringar av regelverken ske. Däremot skulle kommunerna kunna underlätta 

tillgången till bostäder om lagen gav större möjligheter att i detaljplan ändra byggnaders syfte 

så att verksamhetslokaler kan omvandlas till bostäder. 

 

Sambolagens syfte är att öka tryggheten för människor som väljer att bo tillsammans utan att 

gifta sig. Då endast två personer är inblandade i rättsförhållandet blir det också relativt tydligt 

vilken egendom som ska ingå i en eventuell bodelning om förhållandet upphör. Att vidga det 

antal personer som enligt sambolagen kan anses vara en del av rättsförhållandet skulle 

begränsa viljan för många människor att våga ingå i ett kollektiv eftersom de skulle riskera att 

förlora stora delar av sin egendom vid en flytt. Partistyrelsen tror att förslaget skulle skapa 

större problem än det är avsett att lösa. Det finns samtidigt inga lagliga hinder för att redan i 

dag skriva ett samäganderättsavtal inom ramen för ett kollektivboende.  

 

Behovet av breda bostadspolitiska överenskommelser har länge varit tydligt. Till del uppnås 

detta av januariavtalet. Men det finns delar av såväl januariavtalet som bostadspolitiken i stort 

där ännu bredare överenskommelser skulle vara välkomna. Partistyrelsen anser att 
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Centerpartiet bör vara berett att verka för att så sker i frågor där det finns ett stort behov av 

breda överenskommelser och långsiktiga spelregler. Ett sådant område är hela 

bostadsbeskattningen och finansieringsfrågorna, där spelreglerna måste vara långsiktiga och 

förutsägbara. 

 

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

 

10.13.6 att Centerpartiet verkar för att fler ägarlägenheter byggs. 

 

10.13.14 att Centerpartiet verkar för att göra det enklare att omvandla fastigheters 

verksamhetssyfte. 

 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

10.13.1  

 

10.13.4  

 

10.13.5  

 

10.13.8  

 

10.13.10  

 

10.13.13  

 

10.13.16  

 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.13.2  

 

10.13.3  

 

10.13.7  

 

10.13.9  

 

10.13.11  

 

10.13.12  

 

10.13.15 
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10.14: Handpenning för bostad 
 

10.14 att motsvarande CSN-lån ska kunna ges för handpenning till bostad. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

För att motverka att ungdomar tvingas flytta mellan olika andrahandskontrakt föreslår 

motionären en lösning med CSN-liknande lån till handpenning för köp av bostad. 
  
Centerpartiet förordar ett riktat, skattegynnat bosparande för ungdomar som annars inte skulle 

ha förutsättningar att spara i detta syfte. 
  
När det gäller ungdomars inträde på bostadsmarknaden finns en rad olika system i andra 

länder som är intressanta att undersöka. Centerpartiet har hittills valt att förespråka ett 

skattegynnat sparande snarare än förmånligare lån. Och partistyrelsen ser i dagsläget inte skäl 

att fatta beslut om att ändra den inriktningen. 
   

Partistämman avslog följande motioner: 

10.14 

 

10.15: Vatteninsamling 
 

10.15.1 att utreda möjligheterna för alternativa vatteninsamlingslösningar för 

vattenklosetterna. 

 

10.15.2 att se över vilka byggregler som måste ändras för att den här typen av lösningar skall 

bli lagliga. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

När risken för extrema värmeböljor och utbredd torka ökar blir tillgången till vatten en allt 

mer angelägen fråga. Motionärerna förespråkar bland annat insamling av regnvatten i syfte att 

använda detta för att spola i toaletter. Man vill också utreda vilka byggregler som kan komma 

att behöva ändras i detta syfte. 
  
Centerpartiet ser klimatfrågan som en av de stora ödesfrågorna. Och att klimatanpassa 

byggnader och bostäder är ett led i att hantera klimatförändringarna. Men att hushålla med 

dricksvatten är också klokt ur resurshushållningsperspektiv. 
  
Det finns inga lagliga hinder mot att använda regnvatten i toaletter. Det finns både små- och 

storskaliga exempel på detta i Sverige. Däremot ligger Sverige efter många andra länder i 

denna utveckling, vilket sannolikt har att göra med att vi relativt sett haft god tillgång på 

vatten. Eftersom det både är tillåtet och förekommer att regnvatten används i toaletter ser 

partistyrelsen ingen anledning att göra ytterligare tillägg i byggreglerna även om styrelsen 

instämmer i motionärens intentioner. Däremot finns skäl att stimulera varsam användning av 

dricksvatten i samband med byggprojekt. Exempelvis genom rådgivning. Centerpartiet vill 

också införa ett grönt avdrag för miljö- och klimatsmarta investeringar i det egna boendet, 

och den här typen av åtgärder är exempel på en investering som skulle kunna vara 
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avdragsberättigad i ett sådant system. I sammanhanget finns dock skäl att beakta att det vatten 

som finns lagrat i toaletten kan ha betydelse i krissituationer. Om vattentillförseln stryps har 

hushållen, genom toaletten, fortsatt tillgång till ett antal liter rent vatten. Om regnvatten i 

högre utsträckning börjar användas i toaletter bör man därför på annat sätt säkerställa 

dricksvattentillgången vid krissituationer. 
  

Partistämman beslutade: 

Att lösningar som förbättrar vattenhushållningen stimuleras, bland annat genom rådgivning 

och införandet av ett grönt avdrag. 

  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.15 

 

10.16, 10.17, 10.18, 10.19: Klimatpåverkan 
 

10.16 att Centerpartiet aktivt driver på för att så snart som möjligt införa krav på 

klimatdeklarationer för ett klimatbra byggande. 

 

10.17 att centerpartiet ska verka för införande av byggregler som reducerar förbrukningen av 

tillförd energi i nya bostäder till noll. 

 

10.18.1 att Centerpartiet ska undersöka vilka möjligheter som finns att med exempelvis  

informationsspridning underlätta och påskynda byggandet av fler passivhus i Sverige, såväl 

villor, flerfamiljshus som kommersiella och offentliga fastigheter. 

 

10.19.2 att Centerpartiet ska undersöka möjligheten att införa ett särskilt grönt avdrag som 

ska gälla för nybyggnation och ombyggnad av befintliga byggnader till passivhusstandard. 

 

10.19.3 att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att göra passivhus till Svensk 

byggnorm. 

 

10.20 att nybyggnation av allmänna byggnader skall i möjligaste ske med trä. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionärerna tar upp frågan om passivhus och bostäders klimatpåverkan och föreslår bland 

annat byggregler som minskar nya bostäders klimatpåverkan. Vidare lyfts frågan om 

byggandets klimatkonsekvenser ur ett livscykelperspektiv samt träbyggnation. 
  
Centerpartiet har i flera budgetmotioner föreslagit införandet klimatkrav vid nybyggnation 

och lyft fram passivhusen som ett exempel på energieffektivt byggande. Vi har också 

föreslagit ett grönt avdrag för klimatsmarta investeringar och betonat vikten av att analysera 

byggnadsmaterial ur ett livscykelperspektiv. Därtill är vi fast beslutna att bidra till att 

januariavtalet genomförs i sin helhet. 
  
Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att 

redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Det är viktigt att skapa 
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förutsättningar för ett klimatsmart byggande, och just livscykelperspektivet är viktigt i 

sammanhanget eftersom det betyder att man måste ta hänsyn till vilka materialval som är 

lämpligast utifrån den enskilda byggnadens användningsområden med mera. 

Klimatdeklaration är därför ett steg i rätt riktning och partistyrelsen instämmer i dessa 

intentioner. Därutöver finns skäl att i förlängningen också ställa ytterligare krav på 

byggnaders klimatpåverkan för att vi ska kunna nå högt uppsatta ambitioner inom 

klimatpolitiken. Byggnaders energiprestanda bör också kunna vägas mot andra värden, 

exempelvis plusenergi och varifrån energin kommer. Mot bakgrund av ovanstående 

instämmer partistyrelsen i motionärernas intentioner i denna del. Det är dessutom viktigt att 

ansvariga myndigheter tillhandahåller relevant information, både för den som bygger nya 

bostäder och för den som vill renovera eller bygga om sitt hus. Också detta avseende 

instämmer partistyrelsen i motionärernas intentioner. 

 

Trä har stor potential som byggnadsmaterial och eftersom klimatpåverkan från nybyggnation 

behöver minska instämmer partistyrelsen i intentionerna om behovet att öka byggandet i trä. 

Det är därför positivt att detta är en del av Januariavtalet. När klimatkrav och liknande 

regelverk utformas är det samtidigt viktigt med teknikneutralitet som stimulerar forskning och 

utveckling, och möjliggör att byggtekniker och materialval kan göras utefter de 

förutsättningar som råder på platsen och utifrån byggnaders användningsområde. Det som 

tidigare kallades svensk byggnorm är i dag uppdelat i Boverkets byggregler och Boverkets 

konstruktionsregler. Partistyrelsen förordar inte att dessa regelverk görs så detaljerade att 

nybyggnation förutsätter passivhus. 
  

Partistämman beslutade: 

Att Centerpartiet verkar för klimatdeklarationer för klimatbra byggnader. 

Att Centerpartiet verkar för att en utformning av krav på byggnaders klimatpåverkan utreds 

i syfte att skapa ett system som leder till successivt minskande utsläpp. 

  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.16 

10.17 

10.18.1  

10.18.2  

10.19 

 
 

Partistämman avslog följande motioner: 

10.18.3  
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10.20: Trästrategi 
 

10.20 att i ägardirektiven inskriva att trä och andra förnyelsebara material ska företrädesvis 

väljas. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Den snabba utveckingen när det gäller träbyggnation har skapat helt nya möjligheter att 

bygga också stora och komplexa byggnader med trä som huvudsakligt material. Motionärerna 

föreslår att deti ägardirektiven till statliga bolag skrivs in att trä och andra förnyalsebara 

material företrädesvis ska väljas. 

 

Centerpartiet har tagit en lång rad initiativ för att skapa bättre förutsättningar för svensk 

skogsproduktion. I våra skogar växer bokstavligen lösningen på en lång rad utmaningar på 

miljö- och klimatområdet. Att skogen kan bidra med hållbart och närproducerat byggmaterial 

är ett exempel på det. Det är ingen tvekan om att trä har stor potential som byggnadsmaterial, 

och det är önskvärt att byggandet i trä ökar. Det är därför positivt att det är inskrivet i 

januariavtalet. 
  
Även om betydligt fler byggnader kan uppföras med trä som huvudsakligt byggmaterial är det 

också angeläget att alla materialslag minskar sin klimatpåverkan, eftersom olika byggnader 

även i framtiden kommer att behöva olika byggmaterial beroende på exempelvis deras 

användningsområde och var de uppförs. Därför behöver klimatkrav ställas som innebär 

teknikneutralitet och som gynnar forskning och utvecking. Det finns däremot skäl att tro att 

skarpt utformade klimatkrav också kommer att gynna träbyggnation. Statliga bolag ska också 

drivas marknadsmässigt, och det är av den anledningen rimligt att de klimatkrav som ställs på 

nybyggnation ställs på allt byggande oavsett om det utförs av statliga eller privata företag. 

Genom att krav på sucessivt minskande klimatpåverkan från byggandet ställs över hela linjen 

kan också större klimatvinster göras än om krav ställs specifikt på de statliga bolagen. 
 

  

Partistämman avslog följande motioner: 

10.20 

10.21, 10.22: Regelkrångel 
 

10.21.1 att Centerpartiet sätter ett mål om att enklare regler och lagar ska motsvara 20% av 

byggkostnaden. 

 

10.21.2 att Centerpartiet kräver en genomlysning av samtliga myndighetskrav i akt och 

mening att minska antalet. 

 

10.21.3 att Centerpartiet jobbar för att se över reglerna för överklagan i samband med 

bostadsbyggande. 

 

10.21.4 att Centerpartiet initierar ett arbete för kortare ledtider från idé till byggklar mark. 
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10.22 att Centerpartiet tar fram ett förslag som innebär ingen kostnad för överklagande av 

Plan/bygglov i steg ett, låg kostnad i steg två och högre kostnad för vidare överklaganden i 

syfte att snabba på och sänka kostnader i plan och bygglovsprocesser. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

I motionerna föreslås mål för hur stora kostnadsminskningar regelförenklingar ska motsvara i 

samband med nybyggnation. Vidare föreslås genomlysningar av myndighetskrav och en 

översyn av reglerna för överklagan och att snabba på bygg- och planprocesser. 
  
Centerpartiet vill förenkla byggregler och öka byggtakten. Vi vill också se över reglerna för 

överklagan, bland annat genom att begränsa sakägarkretsen och utreda en avgift för 

överklagan. 
  
I huvudsak är det som motionärerna föreslår i linje med den politik Centerpartiet driver. Det 

finns dock uppenbara problem med att prissätta regelförenklingar. Det är självklart så att 

enklare regler kan bidra till minskade byggkostnader. Men byggkostnaderna påverkas också 

av en rad andra faktorer såsom markens beskaffenhet, markpriser, byggnadens 

användningsområden och dess utformning. Därför motsätter sig partistyrelsen den typen av 

mål, men instämmer givetvis i intentionerna att förenkla regelverken. 
  

Partistämman beslutade: 

Att Centerpartiet verkar för en översyn av myndighetskrav i syfte att underlätta 

nybyggnation i hela landet. 

 

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

10.21.3 Att Centerpartiet jobbar för att se över reglerna för överklagan i samband med 

bostadsbyggande 

10.21.4 Att Centerpartiet initierar ett arbete för kortare ledtider från idé till byggklar mark 

   

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

20.21.2  

10.22 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

10.21.1  
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10.23, 10.24, 10.25, 10.26: Fastighetsrelaterade 

skatter samt plan- och bygglagen 
 

10.23 att verka för lättnader i Plan- och bygglagen, så att alla företag som är etablerade på 

definierad landsbygd lättare ska kunna expandera och utvecklas, med samma förenklade 

bygglovsregler som gäller för jordbruk. 

 

10.24 att ge Partistyrelsen i uppdrag att agera för att en ny form av bygglov – Planbygglov – 

enligt ovan skissade förslag tas fram. 

 

10.25.1 att hela plan- och bygglagen revideras för att få en rimlig handläggningstid och 

kostnaden fram till bygglov Tex 1 år 1 000 kr/BTA på landet, 2 år 1 500 kr/BTA i småstad 

och 3 år 4 000 kr/BTA i Stockholmscity 

 

10.25.2 att kombinationen av LOU och planprocess beaktas 

 

10.26.1 att vi verkar för att införa en landvärdesskatt på alla fastigheter. Skatten ska 

uppdateras varje år och vara oberoende av fastighetsvärdet. 

 

10.26.2 att vi verkar för att avskaffa försäljningsskatten av privatbostäder 

 

10.26.3 att vi verkar för att denna reform ska vara skatteneutral eller ge något högre 

skatteintäkter. 

 

10.26.4 att vi verkar för att bygglovssystemet förenklas kraftigt, så att priserna för bostäder 

går ner och hyresköerna byggs bort. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionärerna föreslår skattereformer samt förändringar i plan- och bygglagen för att 

underlätta byggande i syfte att stärka utveckling och företagsamhet i hela landet. Skatterna 

påverkar bostadsmarknaden i mycket hög utsträckning. Detta är något som motionären tagit 

fasta på och föreslår därför bland annat en landvärdesskatt. Vidare föreslås regelförenklingar 

kopplat till bygglov. 
  
Centerpartiet har länge varit drivande för reformer av strandskyddet. Det finns också 

anledning att utanför detaljplanelagt område ersätta kravet på bygglov med anmälningsplikt 

och därutöver låta kommunen peka ut inom vilka områden bygglov alltjämt ska krävas – det 

kan exempelvis handla om områden med känsliga kulturmiljöer. Detta skulle stärka det 

kommunala självstyret. Men det skulle också kraftigt förenkla nybyggnation på landsbygden 

och öka människors möjlighet att förfoga över sin egen mark. Det innebär också att 

partistyrelsen instämmer i dessa intentioner. 

 

Centerpartiet medverkade i den dåvarande Alliansregeringen till att den förutvarande 

fastighetsskatten avskaffades. Detta var viktigt då fastighetsskattens utformning var otidsenlig 

gav allvarliga konsekvenser i delar av landet. När det gäller flyttskatterna så är det tydligt att 

dessa är för höga och påverkar rörligheten på bostadsmarknaden negativt. Därför är det 

positivt att reformer på detta område också nu är en del av januariavtalet. I samma avtal slås 

också fast att en bred översyn av bostadsskatterna ska göras. Behovet av att det görs är 
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mycket stort. Centerpartiet anser också lagar och regler som rör byggande bör förenklas. Då 

behövs större frihet för kommuner att pröva nya vägar för att åstadkomma detta samtidigt 

som man begränsar handläggningstiden för överklaganden. Detta innebär att partistyrelsen 

instämmer i motionärens intentioner när det gäller regelförenklingar kopplat till bygglov och 

liknande. 
 

Under Alliansregeringen gjordes också viktiga förenklingar av plan- och bygglagen. Arbetet 

med att förenkla byggreglerna behöver dock fortsätta. Två av de vanligaste skälen till långa 

ledtider vid nybyggnation är hur man på kommunal nivå tolkar lagstiftningen samt 

återkommande överklaganden. 

 

När det gäller frågan om ”planbygglov” påpekar motionären att hans förslag inte ska gälla i 

samband med nyexploatering av mark och större stadsbyggnadsprojekt. Det är rimligt 

eftersom det i sådana lägen finns behov för ett mer övergripande planarbete för att skapa en 

god bebyggd miljö. Med det sagt är förslaget intressant, men det förutsätter samtidigt att 

konsekvenserna av ett sådant förfarande utreds. Partistyrelsen instämmer i motionärens 

intentioner, och menar vidare att exempelvis ett ökat inslag av privat initiativrätt skulle kunna 

bidra till betydligt förkortade planprocesser. Möjligheten att mer aktivt använda sig av 

översiktsplaner i samband med utveckling av befintlig bebyggelse bör också undersökas 

ytterligare. 

 

Mot bakgrund av att en översyn av skatterna på bostadsmarknaden nu ska genomföras är det 

inte lämpligt att fatta så detaljerade beslut som motionären föreslår i denna del. Däremot är 

det viktigt att arbetet för att förenkla byggandet fortsätter. Avskaffande av räntebeläggningen 

på uppskovsbeloppet är dock en del av januariavtalet, och det kommer att genomföras. 

  

Partistämman beslutade: 

Att förenklingar av planprocess och bygglovshandläggning utreds i syfte att samordna 

beslutsfattandet och påskynda förtätning och utveckling inom detaljplanelagt område, samt 

Att möjligheterna till privat initiativrätt utökas. 

Att en utredning tillsätts för att genomföra en enklare form av detaljplan som kan 

genomföras tillsammans med bygglovet, som ett utökat förhandsbesked för att möjliggöra 

mindre bebyggelsegrupper på landsbygden. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.23 

10.26.4  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

10.24  

10.25 

10.26.1  
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10.26.2  

10.26.3  

10.27: Attefallshus 
 

10.27.1 att Plan- och bygglagen ändras så att det även på kulturskyddade fastigheter ges 

möjlighet att bygga komplementhus, tillbyggnader m.fl. mindre åtgärder i strid med 

detaljplanen.  

 

10.27.2 att kulturvärdet skyddas genom att man i dessa områden först måste söka och beviljas 

bygglov.  

 

10.27.3 att kommunen beviljar bygglov för sådana åtgärder, som inte påverkar kulturmiljön 

negativt. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionärerna vill förändra lagstiftningen så att det blir lättare att bygga så kallade 

Attefallshus på kulturskyddade fastigheter. 
  
Centerpartiet ser positivt på de liberaliseringar som gjorts kopplat till komplementbostadshus 

och bygglovsbefriade åtgärder, och vi vill ta ytterligare steg i den riktningen. 

 

Det är möjligt att bygga komplementbostadshus också i områden som anses särskilt 

värdefulla. Däremot kräver det i vissa fall bygglov. Exempelvis kan kommunen bestämma 

detta i detaljplan. Är det ett område som räknas som riksintresse gäller ibland särskilda regler. 

Det är dock angeläget att se över riksintressena för att minska deras omfattning och tydligare 

definiera dem. 

  

I den mån kulturskyddet för den berörda fastigheten utfärdats på kommunal nivå är detta en 

fråga som bör hanteras lokalt och det är inte lämpligt att partiet nationellt tar ställning i denna 

fråga. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.27.1 

10.27.2  

 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

10.27.3 
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10.28: Byggande i exploaterade områden 
 

10.28.1 att Centerpartiet vill ge småhusägare större möjligheter att bidra till bostadsbyggandet 

genom att förädla sina egna fastigheter. 

 

10.28.2 att Centerpartiet vill sänka tillgänglighetskraven för komplementbostadshus (avser  

Attefallshus som används som bostad). 

 

10.28.3 att Centerpartiet vill utöka den tillåtna byggnadsytan för Attefallshus från 25 till 40 

kvadratmeter (avser såväl bostad som komplementbyggnad). 

 

10.28.4 att Attefallslagstiftningen ändras så att det blir möjligt att inreda ytterligare två 

bostäder i  ett ursprungligt enbostadshus. 

 

10.28.5 att Centerpartiet verkar för att införa ett Attefalls-ROT så att det blir möjligt att göra 

skatteavdrag även vid byggnation av friliggande komplementbostadshus. 

 

10.28.6 att Centerpartiet vill att tre meters avstånd till tomtgräns ska gälla som 

planbestämmelse för byggnation i äldre planer där inget annat anges. 

 

10.28.7 att Centerpartiet vill sänka skatten och förenkla regelverket för andrahandsuthyrning. 

 

10.28.8 att Centerpartiet vill ändra detaljplanekravet så att det blir möjligt att bygga ny 

sammanhållen bebyggelse trots avsaknad av detaljplan. 

 

10.28.9 att Centerpartiet vill utreda hur antalet, och längden på, överklagandeprocesserna kan 

begränsas. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Genom ökade möjligheter att utnyttja sin fastighet kan fler bostäder byggas. Det menar 

motionärerna som lägger en lång rad förslag på området. De vill också göra det möjligt att 

bygga ny sammanhållen bebyggelse utan krav på detaljplan samt utreda begränsningar för 

överklaganden. 

 

Centerpartiet vill motverka det underskott på bostäder som finns i många kommuner. Det 

behöver dels göras genom en bättre fungerande bostadsmarknad, men också genom att fler 

nya bostäder byggs. Attefallshusen innebär en välkommen möjlighet för exempelvis 

villaägare att bidra till ett tökat bostadsutbud, och partistyrelsen instämmer i motionärernas 

intentioner att öka storleken för bygglovsbefriade komplementbostadshus. Centerpartiet 

driver också på för enklare planprocesser och för att begränsa problemen med ständiga 

överklaganden. 

 

Attefallshus som ska användas som permanentbostäder ska i dag uppfylla tillgänglighetskrav 

för människor med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. När det kommer till 

tillgänglighetskrav i flerbostadshus såsom studentlägenheter och liknande kan det finnas 

behov av att förändra tillgänglighetskraven för att åstadkomma ett mer effektivt byggande. 

Samtidigt finns i dag möjlighet att bygga också små bostäder med höga krav på tillgänglighet. 

Eftersom Attefallshusen i hög grad byggs industriellt är vinsterna med att sänka 

tillgänglighetskraven för dessa sannolkt små. 
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När ett bostadshus utformas så att två eller fler lägenheter i huset hyrs ut räknas uthyrningen 

som näringsaktivitet och beskattas annorlunda. För att öka utbudet av marknaden är 

liberaliseringar av detta önskvärt. Likaså är det intressant att ta intryck av den norska 

modellen som möjliggör uthyrning av upp till 50 procent av bostadsytan. Att göra 

andrahandsuthyrning mer förmånlig är helt i linje med detta och något som partistyrelsen 

instämmer i. 

 

ROT-avdraget är till för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Avdraget är inte avsett för 

nybyggnation och partistyrelsen avser inte att ändra på det. En sådan utveckling som 

motionärerna föreslår skulle göra regelverket otydligt och i praktiken innebära ytterligare en 

byggsubvention. Dessutom riskerar vi att hamna på ett sluttande plan. Det vore olyckligt om 

vi hamnade i en situation där nybyggnation regelmässigt görs avdragsgill. Det skulle inte 

minst riskera att bli mycket påfrestande för statsfinanserna. 

 

Sedan 1 juli 1987 regleras byggnaders placering genom planbestämmelser i detaljplanen. 

Detta innebär att om byggnaders placering inte regleras i detaljplan så finns det ingen 

bestämmelse om placering. I ett bygglovsärende betyder det att en mer omfattande 

lämplighetsbedömning av placeringen behöver göras. I äldre planer gäller att byggnader i 

linje med äldre lagstiftning ska placeras 4,5 meter från tomtgräns. Partistyrelsen instämmer i 

att det kan finnas skäl att se över om detta fortsatt ska gälla, om avståndet kan kortas eller om 

det finns möjligheter att i stället tillämpa en lämplighetsbedömning i linje med vad som gäller 

i nya planer. 

 

Detaljplanekravet finns till för att möjliggöra samhällsplanering och god bebyggd miljö. I 

normalfallet är det rimligt att krav på detaljplan fortfarande ställs i dessa fall. Däremot behövs 

kraftfulla förenklingar av byggreglerna utanför detaljplanelagt område. 

  

Partistämman beslutade: 

Att den tillåtna arean för bygglovsbefriade komplementbostadshus utökas. 

 

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

10.28.1 att Centerpartiet vill ge småhusägare större möjligheter att bidra till 

bostadsbyggandet genom att förädla sina egna fastigheter. 

10.28.9 att Centerpartiet vill utreda hur antalet, och längden på, överklagandeprocesserna 

kan begränsas. 

  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.28.3  

10.28.4  

10.28.6  

10.28.7  
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Partistämman avslog följande motioner: 

10.28.2  

10.28.5  

10.28.8  

10.29: Flyttkedjor 
 

10.29.1 att arbeta för ett ökat byggande av 55+, service-, trygghetsoch äldreboenden. 

 

10.29.2 att verka för åtgärder som får fart på flyttkedjorna. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionärerna tar upp behovet av bostäder för äldre och bättre fungerande flyttkedjor. 

 

Centerpartiet har länge drivit på för sänkta flyttskatter och bättre fungerande flyttkedjor. Vi 

ser också ett stort behov av att se till så att det är möjligt att möta de behov av olika typer av 

bostäder som finns lokalt. Exempelvis när det gäller bostäder för äldre. 

 

243 av 290 kommuner rapporterar att de har ett underskott av bostäder, det gör att det finns 

påtagliga behov av att bygga nytt. Men vi klarar inte att nå en balans på bostadsmarknaden 

inom rimlig tid utan att också se till så att befintligt bostadsbestånd utnyttjas mer effektivt. 

Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för rörlighet och bättre fungerande flyttkedjor. 

Det finns ett generellt behov av fler tillgängliga bostäder, men på många håll i landet är 

behovet av bostäder för äldre en av de mest påtagliga utmaningarna. På svaga marknader 

måste kommuner få instrument att hantera denna situation. Exempelvis genom stöd för hur 

man kan värdera beståndet i allmännyttiga bolag, och hur lagstiftning och nedskrivningsregler 

ska tolkas. Här finns också skäl att se över befintliga regelverk. Det innebär att partistyrelsen 

också instämmmer i intentionerna att åstadkomma ett ökat byggande för bosäder för äldre och 

för bättre fungerande flyttkedjor. Samtidigt vill partistyrelsen understryka att 

bostadsplanering i huvudsak är, och bör vara, ett kommunalt ansvar och allt för detaljerade 

beslut inte bör fattas på nationell nivå. 
 

   

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.29 

10.30: Äldreboenden och studentlägenheter 
 

10.30 att verka för äldreboenden med studentlägenheter. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

I motionen föreslås kombinationer av äldreboenden och studentlägenheter. 
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Centerpartiet har föreslagit förenklade byggregler för nybyggnation i allmänhet och 

studentlägenheter i synnerhet. Vi ser också positivt på initiativ som utvecklar 

bostadsmarknaden och som skapar mötesplatser där människor kan träffas över 

generationsgränserna. 
  
Det som motionären föreslår är på många sätt tilltalande. Det finns i grunden inga formella 

hinder mot att göra verklighet av detta. Sannolikt är det så att varken alla äldre eller alla 

studenter vill bo i den typ av boenden som motionären föreslår, men det är i sig inget skäl att 

vända sig mot att de som vill kan erbjudas den möjligheten. Om intresset för den typen av 

lösningar är tillräckligt stort är det en intressant modell att prsöva. Detta är dock en fråga som 

behöver hanteras på lokal nivå, i dialog mellan kommun, bostadsbolag, studenter och äldre. 

   

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.30 

10.31, 10.32: Äldreboenden 
 

10.31 att med Centerpartiets bostadspolitiska valprogram som grund särskilt fokusera på att 

stimulera till nya äldreboenden genom markanvisningarna för kollektivboenden och/eller 

kooperativa boenden. 

 

10.32 att med detta som grund hemställer vi att Centerpartiets partistämma beslutar ge 

uppdrag till partistyrelsen att arbeta för att med Centerpartiets bostadspolitiska valprogram 

som grund särskilt fokusera på att stimulera till nya äldreboenden genom markanvisningarna 

för kollektivboenden och/eller kooperativa boenden. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionärerna tar upp behovet av äldreboenden och de problem som finns med ensamhet. 

Vidare lyfts kooperativ som upplåtelseform. 
  
Centerpartiet ser ett stort behov av att se till så att det är möjligt att möta de behov av olika 

typer av bostäder som finns lokalt. Vi menar också att det är viktigt med blandade 

upplåtelseformer och att olika typer av upplåtelseformer bör prövas. Tillgången till bostäder 

för äldre är en viktig fråga och behovet av fler sådana bostäder är stort. När denna typ av 

bostäder planeras är det också viktigt att se till de äldres behov av service och gemenskap. Att 

vi inom ramen för januariavtalet tar steg för att minska flyttskatterna är mycket viktigt, inte 

minst för äldre som i dagsläget drabbas av tydliga inlåsningseffekter när man byter boende. 

 

Kooperativ, ägarlägenheter, hyrköp och andra modeller eller upplåtelseformer kan tillföra 

värden till den svenska bostadsmarlknaden och det finns skäl att se över hur förutsättningar 

kan skapas för att detta ska kunna prövas i högre utsträckning. Flertalet av åtgärderna som 

motionärerna tar upp är dock sådana som bör beslutas på lokal nivå, och det är inte lämpligt 

att partiet nationellt fattar så detaljerade beslut som föreslås. 
  

Partistämman avslog följande motioner: 

10.31 
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10.32 

 

10.33, 10.34, 10.35, 10.36: Hyresmarknad 
 

10.33 att modellen med vertikal hyressättning prövas (i Linköping). 

 

10.34.1 att utreda hur hyresrätten kan säkerställas och bevaras. 

 

10.34.2 att utreda hur ombildningslagen kan förändras i syfte att bevara hyresrätten. 

 

10.34.3 att utreda hur bostadsrättslagen kan förändras så att bostadsrättslägenhet alltid ges 

tillåtelse att hyras ut. 

 

10.35 att; Centerpartiet inte ska jobba för att marknadshyror i nyproduktion genomförs, utan 

istället jobba för att hela bostadsmarknaden successivt ändrar karaktär så att läge och standard 

ska få styra hyressättningen i allt större grad. 

 

10.36 att Centerpartiet driver att bostadspolitiken ska bli mer marknadsanpassad. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionärerna tar upp frågan om hyressättning och frågor som rör bostadsmarknadens 

funktionssätt. Bland annat föreslås att olika system för hyressättning bör användas på olika 

våningsplan i en och samma byggnad, förändringar i lagstiftningen kring ombildningar och 

att bostadsrätter ska bli lättare att hyra ut.  

 

Centerpartiet vill skapa en bättre fungerande hyresmarknad i Sverige och skapa 

förutsättningar för ett ökat byggande. Det är framförallt två saker som krävs för att detta ska 

komma till stånd. Det handlar om att öka rörligheten på bostadsmarknaden, så att fler 

lägenheter blir lediga och bostadsbeståndet används mer effektivt och ger bostäder till fler. 

Det handlar också om att skapa långsiktiga förutsättningar för dem som bygger 

flerbostadshus, utan långsiktighet i investeringen blir den mer riskfylld och får till följd att 

nybyggnation i många fall uteblir. Idag saknas både långsiktighet och rörlighet på 

bostadsmarknanden. 

 

Bruksvärdessystemet har lett till betydande inlåsningseffekter och bidragit till orimligt långa 

bostadsköer i större städer. Samtidigt begränsar hyresregleringen möjligheten till 

långsiktighet i kalkylerna i samband med nybyggnation. De förhandlade presumtionshyrorna 

medger högre hyror i nyproduktion men är koppplade till produktionskostnaderna och innebär 

med andra ord att de inte skapar drivkrafter för kostnadseffektivt byggande. Dessutom höjs 

presumtionshyror i allmänhet i lägre takt än bruksvärdeshyror för att de efter 15 år ska 

införlivas i bruksvärdessystemet. Det skapar i praktiken liknande svårigheter när det gäller 

långsiktigheten i kalkylerna som i fallet med bruksvärdeshyrorna. För att åstadkomma en 

bättre fungerande hyresmarknad med lånsiktigthet, kostnadseffektivitet och ökad byggtakt 

vill Centerpartiet införa fri hyressättning i nyproduktion. När nya hyresrätter byggs får 

fastighetsägaren välja om hyran ska sättas enligt bruksvärdessystemet eller om 

hyressättningen ska vara fri och avtalas direkt med hyresgästerna. 
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Fri hyressättning är inte detsamma som marknadshyror. Men en friare hyressttning kan bidra 

till en bättre balanserad hyresmarknad. Det är en stor framgång för Centerpartiet att 

Januariavtalet slår fast att hyresmodellen ska reformeras och att fri hyressättning ska införas i 

nyproduktion. Att fri hyressättning införs i nyproduktion innebär att reformeringen av 

hyresmarknaden sker under de ordnade former och över tid som motionären efterfrågar. Att 

reformer ska ske under ordnade former är syftet också med de utredningar som ska göras av 

den befintliga hyresmarknaden. Det framgår också tydligt i januariavtalet att lägenheternas 

kvalitet och läge ska få ett större genomslag i hyressättningen. 
 

Ett införande av fri hyressättning i nyproduktion ökar också möjligheten att genomföra 

investeringar och skapar därmed förutsättningar för ett ökat byggande, något som bidrar till 

ett större utbud och därmed på sikt minskar risken för skenande hyror. Dagens system har 

tyvärr inneburit att de skillnader i efterfrågan som finns inte visar sig på hyresavin, utan att 

människor på lands- och glesbygd får betala en hög hyra i relation till efterfrågan medan det 

motsatta gäller i storstäder. En fri hyressättning skapar möjligheter  att hantera dessa 

geografiska skillnader bättre. 

 

Även om det system med vertikal hyressättning som en av motionärerna föreslår kan verka 

tilltalande ur ett socialt perspektiv medför det i praktiken vissa problem. Genom att 

byggnaden då på en och samma gång ingår i två helt olika hyressättningssystem så vilar hela 

byggprojektet på att Hyresgästföreningen ger sin tillåtelse till att hyressättningen är fri på de 

övre våningarna om man alls ska kunna bygga. Dessutom kan det komma att kräva en 

tredimensionell fastighetsbildning som tydliggör att delar avbyggnaden utgör en fastighet där 

hyran sätts enligt bruksvärdessystemet, medan andra delar av byggnaden har fri hyressättning. 

Därav kan man anta att skötsel av gemensamma utrymmen i byggnaden kompliceras. 

Däremot finns redan i dag möjligheter att åstadkomma olika hyresnivåer inom ett och samma 

byggnadsprojekt, om man till exempel bygger lägenheter med olika standard som på saklig 

grund kan sägas ha olika bruksvärde. Det förutsätter dialog mellan parterna på 

hyresmarknaden, men projekt av det slaget förekommer redan i dag i Sverige. 

 

Centerpartiet förespråkar en samhällsbyggnadspolitik som bidrar till att skapa 

bostadsområden med blandade upplåtelseformer där människor har möjlighet att göra en 

bostadskarriär utan att nödvändigtvis flytta från området. Samtidigt värnar vi hyresrätten och 

hyresgästernas ställning. I områden med ett ensidigt utbud av upplåtelseformer finns det i 

vissa fall goda skäl att möjliggöra ombildning. I grunden innebär det också att fler ges 

möjlighet att äga sitt eget boende. I andra fall är det kanske mer lämpligt att förtäta med 

bostäder med en annan upplåtelseform än den som är dominerande i området. Vid ombildning 

krävs bland annat ”att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna 

skriftligen har förklarat sig intresserade av ombildningen, samt att dessa hyresgäster är 

medlemmar i föreningen och - om de är bostadshyresgäster och anmälan avser ombildning till 

bostadsrätt - även är folkbokförda på fastigheten”. Genom att genomföra nödvändiga 

reformer av hyresmarknaden kan hyresrättens ställning stärkas. Det vore däremot olyckligt att 

på olika sätt försvåra ombildning. Redan i dag har kommuner betydande rådighet över 

ombildningspolitiken. För att öka utbudet av bostäder på hyresmarknaden är det däremot 

önskvärt att underlätta andrahandsuthyrning och partistyrelsen instämmer i dessa intentioner. 

 

Enklare regler och kortare handläggningstider kan öka bostadsbyggandet och leda till en 

bättre fungerande bostadsmarknad i hela landet. Det finns också exempel på skattereformer 

som är nödvändiga för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Centerpartiet 

förespråkar även en friare hyressättning, och driver frågan om fri hyressättning i 
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nyproduktion. Samtidigt behövs initiativ för att underlätta nybyggnation på svaga marknader 

och för att människor med en ekonomiskt svag ställning ska kunna få tak över huvudet. Men i 

huvudsak anser Centerpartiet att bostadsmarknaden ska bygga på marknadsmässiga principer. 

 

Partistämman beslutade: 

Att bostadsrättsinnehavare bör få större möjligheter att hyra ut sin lägenhet under en tid 

utan att bostadsrättsföreningen ska kunna stoppa det. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.34.3 

10.36  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

10.33 

10.34.1 

10.34.2 

10.35  

10.37: Stadgar för bostadsrättsföreningar 
 

10.37 att tillägg görs med den fetstilta texten i § 2 Ändamål och verksamhet. ”Föreningen 

har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt förvalta 

fastigheten ur miljösynpunkt och samhällsnyttan genom att i föreningens hus upplåta 

bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning”. Upplåtelsen 

får… osv. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

 

Motionären vill att Bolagsverket gör ett tillägg i det exempel på utformning av stadgar som 

myndigheten tillhandahåller. Detta tillägg ska enligt förslaget utvidga bostadsrättsföreningens 

ändamål till att också innefatta miljöhänsyn och samhällsnytta.  

 

Centerpartiet anser att energieffektivisering, klimatåtgärder och installation av exempelvis 

solceller är oerhört viktiga delar för att också våra bostäder ska bidra till minskade utsläpp. 

Det kräver att vi från politiskt håll skapar goda förutsättningar för denna typ av åtgärder och 

investeringar. Ju enklare den ekonomiska kalkylen går att få ihop desto mer attraktiva blir 

klimatsmarta investeringar.  

 

Varje bostadsrättsförening äger själv frågan om stadgarnas utformning så länge de håller sig 

inom lagens ramar. En sådan förändring som motionären föreslår är fullt tillåten redan i dag. 

Samtidigt är det rimligt att de exempel på stadgar som ansvarig myndighet tillhandahåller är 
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på en grundläggande nivå och att eventuella tillägg är en fråga för varje enskild 

bostadsrättsförening.  

  

Partistämman avslog följande motioner: 

10.37 

10.38, 10.39: Inomhusklimat 
 

10.38 att Centerpartiets partistämma beslutar ge uppdrag till Centerpartiets partistyrelse att 

arbeta för -att kommuner och andra fastighetsägare inom vårdverksamheter vidtar följande  

A) att snarast, inom 6 månader efter beställning, besikta fastigheters tekniska status vad gäller 

kyla sommartid och även värmen vintertid. B) att förslag med åtgärder samt tidplan ska 

upprättas och tillställas ansvarig uppdragsgivare/fastighetsägare. 

 

10.39 att kommuner och andra fastighetsägare inom vårdverksamheter vidtar följande 

åtgärder: att snarast, inom 6 månader efter beställning, besiktiga fastigheters tekniska status 

vad gäller kyla sommartid och värme vintertid och att förslag med åtgärder samt tidplan ska 

upprättas och tillställs ansvarig uppdragsgivare. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

 

Motionären tar upp frågan om extrema temperaturer och dess effekter på inomhusklimatet. 

De efterlyser också besiktning och åtgärdsplaner i syfte att fastighetsägare som bedriver vård 

och omsorg ska säkerställa att man håller inomhustemperaturerna på rimlig nivå. 

  

Centerpartiet tycker att det är viktigt att byggnader, särskilt sådana som används för vård och 

omsorg, är utformade så att man kan upprätthålla ett gott inomhusklimat. Det är särskilt 

viktigt med tanke på att vi i takt med tilltagande klimatförändringar kan vänta oss allt mer av 

extrema väderhändelser, exempelvis iform av varma och torra somrar. 

 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell vägledning för handlingsplaner inför 

värmeböljor. Vägledningen är skriven för kommuner, landsting, regioner och privata aktörer 

som ansvarar för vård och omsorg. Iden nationella vägledningen finns utbildningsmaterial 

och checklistor för såväl chefer och verksamhetsledare som för personal. Det finns också 

lokala exempel där man arbetat med att ta fram handlingsplaner inför värmeböljor, bland 

annat i Västerås stad och Landstinget Västmanland. 

 

I dag är fastighetsägare skyldiga att göra obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Denna 

kontroll ska, beroende på vilken typ av byggnad det handlar om, genomföras vart tredje eller 

vart sjätte år. Kontroll ska också göras innan en byggnad tas i bruk. Om brister upptäcks är 

fastighetsägaren skyldig att åtgärda dessa omgående. Det är kommunens byggnadsnämnd 

som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om OVK inte 

genomförs kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om kraven om 

funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna. 

Mot bakgrund av ovanstående skulle alltså det som motionären föreslår innebära att 

regelverket försvagas snarare än skärps. 

 



 

28 
 

Boverkets konstruktionsregler rekommenderar vilken som är den lägsta respektive högsta 

lufttemperatur som en byggnad bör dimensioneras för beroende på var i landet byggnaden 

finns. Boverkets byggregler föreskriver att den lägsta inomhustemperaturen ska vara 18 

grader celcius för att termisk komfort ska uppnås. Någon högsta temperatur rekommenderas 

inte, där instämmer partistyrelsen i motionärernas uppfattning om att detta skulle behövas. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

10.38 

10.39 

  

10.40: Egnahems-områden 
 

10.40.1 att skapa förutsättningar för Egnahems-områden genom att skapa provområden med 

lättnader i bygglagstiftningen (Brandoch konstruktionsregeler undantagna). 

 

10.40.2 att Egnahems-områden upplåts med tomträtt för att hålla nere kostnaderna. 

 

10.40.3 att Egnahems-områden genomförs med skattelättnader och möjligheter till förmånliga 

lån för byggmaterial. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

I nästan hela landet ser vi i dag ett underskott på bostäder. I större städer är markpriserna 

höga. Byggkostnaderna gör det också svårt att byga nya bostäder i delar av landet där 

bostadspriserna är relativt låga. Motionären föreslår att regler och skatterreformeras för att 

stimulera framväxten av en ny egnahemsrörelse. 
  
Centerpartiet vill underlätta för bostadsbyggande i hela landet. Vi ser behov av en rad 

reformer såsom förenklade byggregler, ett bättre utnyttjande av kreditgarantier, stöd till 

kommunerna när det kommer till värdering och nedskrivningsregler med mera. Centerpartiet 

värnar också civilsamhället och vill skapa större utrymme för människors inneboende kraft. 

Därför ser vi positivt på framväxten av en ny egnahemsrörelse och är öppna för reformer och 

regelförändringar som kan skapa förutsttningar för detta. 
  
Att göra kraftfulla regelförenklingar vid nybyggnation utanför detaljplanelagt område är en 

viktig reform för att stimulera bostadsbyggande på landsbygden. Det behövs också en 

översyn av skatter och kreditgarantier för att öka bostadsbyggandet och rörligheten på 

bostadsmarknaden. Möjligheten att använda sig av tomträtter finns i dag, men leder samtidigt 

till att man som husägare påverkas kraftigt av kommunala beslut kring tomträttsavgälder, 

vilket inte är riskfritt för det enskilda hushållet. I de fall där tomträtt används är det rimligt att 

klausuler finns som möjliggör friköp; man kan också tänka sig modeller där hus upplåts som 

hyresrätt. Huruvida tomrätter ska användas eller ej är dock i grunden en kommunal fråga och 

inget som lämpar sig för beslut på nationell nivå. I den mån nybyggnation sker på privat mark 

är det en fråga mellan den som bygger sitt hus och markägaren. 
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Frågan om att åstadkomma en ny egnahemsrörelse är dock intressant, och partistyrelsen 

instämmer i motionärens intentioner när det gäller att se över möjligheterna för detta, gärna i 

kombination med en skatteöversyn och lättnader i regelverken. 
  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.40.1  

10.40.3  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

10.40.2  

 

10.41: Kulturskyddssystem 
 

10.41 att Centerpartiet verkar för att införa ett enkelt och enhetligt kulturskydd för fastigheter 

i Sverige, förslagsvis genom skydd i detaljplan. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Det finns en rad olika typer av skydd för kulturhistoriskt viktiga byggnader i Sverige. 

Motionärerna argumenterar för en renodling av de olika typerna av kulturskydd. 
  
Förenklade regler i förhållande till plan- och byggfrågor är något som Centerpartiet 

prioriterar. Det måste vara tydligt för medborgare och fastighetsägare att veta vad som gäller. 

Skyddet av kulturhistoriskt viktiga byggnader är till för att värna historiska miljöer och bidrar 

till forskning, kunskapsuppbyggnad och ökad trivsel. 
  
För att öka förståelsen för regelverket kring kulturskydd av olika byggnader är det rimligt att 

systemet ses över och om möjligt förenklas. Inte minst för att enkla och tydliga regler också 

underlättar efterlevnaden av vad som gäller exempelvis vid renovering eller restaurering av 

skyddade byggnader. Där detta kan göras i detaljplan är det önskvärt, men det måste också 

finnas möjlighet att skydda kulturhistorist viktiga byggnader utanför detaljplanelagt område, 

och då helst utan att krav ställs på upprättande av detaljplan. Det skulle exempelvis kunna ske 

genom förtydliganden i översiktsplanen. Vill kommuner utforma ytterligare 

bevarandeprogram eller liknande så är det något som i förekommande fall bör beslutas lokalt.  

Med detta sagt bör också ett förenklat system för kulturskydd anpassas till byggnader som är 

av nationellt eller rentav globalt intresse. 
  

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

10.41 att Centerpartiet verkar för att införa ett enkelt och enhetligt kulturskydd för 

fastigheter i Sverige, förslagsvis genom skydd i detaljplan.  

10.42: Nationalstadsparken 
 

10.42.1 att Centerpartiet verkar för att utreda hur en omreglering av Nationalstadsparken kan 
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ske på ett sådant sätt som tillåter mer bostadsbyggande i Nationalstadsparkens närmiljö. 

 

10.42.2 att Centerpartiet verkar för att tillåta bostadsbyggande i lämpliga och idag redan 

exploaterade delar av Nationalstadsparken, enligt motionens intentioner. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Nationalstadsparken är skyddad i lag, men också som ett riksintresse. Därtill finns inom 

området en lång rad fornlämningar, byggnadsminnen och liknande. De kultur- och 

naturvärden som finns inom parken har, som motionären beskriver, sedan parkens instiftande 

1994 begränsat möjligheterna till nybyggnation och exploatering i parken och i dess absoluta 

närhet. Vilket också får anses vara syftet med dess instiftande. Men i den lag som reglerar 

parken finns inget hinder för byggnation om ”åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden 

eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse”. Detta är dock föremål för bedömning i 

varje enskilt fall. 

 

Nationalstadsparken var den första nationalparken i sitt slag i Sverige, och är som sådan av 

särskild betydelse. Partistyrelsen anser att det är viktigt att värna parken och de höga kultur- 

och naturvärden som finns där. Syftet med en nationalpark är att den ska ge ett starkt skydd 

för områden som är särskilt värdefulla. 

 

Partistyrelsen ser mot bakgrund av de regler som gäller i dag inget behov av att reglera 

nationalstadsparken, eller kommande nationalstadsparker i ytterligare. Det är viktigt att inte 

undergräva nationalparkers ställning varför ändringar i lagstiftningen endast bör göras när 

synnerligen starka skäl föreligger. Frågan om hur byggnation i och vid parken ska tillåtas 

utifrån gällande lagstiftning bör hanteras av berörda kommuner och länsstyrelser. I den 

prövning som görs ska hänsyn tas till angelägna allmänna intressen, men de värden som gör 

att parken fått status som nationalpark är givetvis av grundläggande betydelse och ska värnas. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.42 

10.43: Bo på  båt 
 

10.43 att det ska bli lagligt bo på sin båt om man har sin egen regelbundna kajplats. 
 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären tar upp ett antal problem för människor som vill bosätta sig på sin båt, och 

föreslår att detta bör underlättas. 

 

Centerpartiet ser i grunden positivt på att möjliggöra för människor att välja den typ av 

boende som passar dem bäst. 

 

När 243 av landets 290 kommuner anger att de har underskott på bostäder finns det goda skäl 

att välkomna kreativa lösningar som kan minska bostadsbristen. Redan i dag är det tillåtet att 

bosätta sig på en båt. Man kan folkbokföra sig på båten under förutsättning att kajplatsen har 

en fullständig adress. I sådant fall är det också möjligt att sätta upp en brevlåda om man har 

markägarens tillstånd. Däremot är det inte alltid lätt att få information om vad som gäller och 

hur man kan gå tillväga om man vill bosätta sig på en båt. Partistyrelsen instämmer i 
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motionärens intentioner och vill understryka att det inte minst är viktigt att det finns 

tillgänglig och relevant information att tillgå för den som vill bosätta sig på sin båt. 

  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.43 

 

10.44: Lagring av livsmedel 
 

10.44.1 att i den nationella livsmedelsstrategins anda driver fram en kapacitetshöjning av 

fryskapacitet i hyreslägenheter. 

 

10.44.2 att Svenska konsumenter genom en informationskampanj får påvisat vilka fantastiska 

råvaror vi producerar i Sverige och att vi får en kunskapshöjning om tillvaratagandet av 

dessa. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Att kunna förvara matvaror hemma är viktigt i en krissituation, men det är naturligtvis också 

en fråga om livskvalitet, bra boende och möjlighet att själv laga sund och säker mat. 

Motionären tar upp frågor som rör både förvaringskapaciteten i svenska bostäder och 

informationen om svensk mat. 
  
Centerpartiet tycker att det är viktigt med vissa standarder som underlättar byggande och 

samtidigt medger att byggkostnader kan hållas nere. Vi anser också att möjligheten att förvara 

livsmedel är av stor betydelse för en fungerande och bra bostad. Och vi vill också öka 

svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft så att den svenska matproduktionen kan öka. 
  
Från och med 2018 gäller en ny standard för utformning av kök som är antagen av den 

europeiska standardiseringskommittén. Denna standard är dock inget hinder för en hyresgäst 

att på egen hand eller via sin hyresvärd utöka kapaciteten för förvaring av livsmedel. Vi ser 

dock problem med att Sverige ensidigt skulle frångå standarder som är till för att förenkla på 

den europeiska marknaden. När det gäller nyproduktion av bostäder behövs dessutom snarare 

färre regler än fler. Samtidigt finns ingen anledning att förhindra att initiativ likt det som 

motionären föreslår tas, exempelvis av enskilda hyresvärdar. Information om olika livsmedel 

och hur de bör hanteras är viktig och ska tillhandahållas av ansvariga myndigheter. Likaså är 

det viktigt att kvaliteten inom hemkunskapsundervisningen är god. Men vill vi öka 

konsumtionen av svenskproducerade livsmedel är troligen den viktigaste insatsen att sträva 

efter en förbättrad konkurrenskraft för svenska bönder. 
   

Partistämman avslog följande motioner: 

10.44 

10.45: Buller 
 

10.45 att WHO:s nya rekommendationer blir riktvärden vid nybyggnation av förskolor och 

skolor samt att riktlinjerna även styr bullernivåer vid befintliga förskolor och skolor. 
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Partistyrelsens yttrande: 

Växande städer och ökande trafik innebär uppenbara risker för att bullret ökar. Även spår- 

och flygtrafik liksom industriella verksamheter bidrar på olika sätt till buller. Motionärerna 

tar upp denna problematik och fäster särskild uppmärksamhet vid skolor och skolbarns 

utsatthet. De hänvisar också till Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer och 

anser att dessa bör bli riktvärden vid nybyggnation av skolor och förskolor samt styra 

bullernivån vid befintliga skolbyggnader. I Sverige regleras buller genom miljöbalken, 

särskild förordning och en miljökvalitetsnorm för buller. Denna norm grundar sig i EU:s 

regler. Enligt EU-lagstiftningen är myndigheterna skyldiga att informera allmänheten om 

bullrets effekter och om planerade motåtgärder. Och EU baserar bland annat detta på WHO:s 

kartläggningar. Den svenska normen är utformad som en inriktning mot åtgärder för minskat 

buller. Därtill finns rekommendationer för nya respektive befintliga skolgårdar. 

 

Centerpartiet tycker att det är viktigt att säkerställa en god livsmiljö i hela landet. Det är 

särskilt viktigt att barn och ungdomar har en bra och hälsosam skolmiljö där det finns goda 

förutsättningar att ta till sig kunskaper. När det gäller bostäder menar Centerpartiet att det 

finns skäl att lägga större vikt vid bullernivåer innanför fasad eftersom teknikutvecklingen 

gjort att det i dag är möjligt att skapa tysta inomhusmiljöer också i bullerutsatta områden. 

Bakgrunden till att vi ser detta som nödvändigt är att behovet av fler bostäder och effektivt 

markutnyttjande är stort, samtidigt som regelverken inte anpassats till den teknikutveckling 

som skett på på byggsidan. Utomhusmiljöer såsom skolgårdar är dock per definition inte lika 

skyddade, och där är det därför viktigt att ta ett betydande ansvar när nya planer tas fram och 

att aktivt arbeta för att minskat buller. 

 

I dag är riktvärdena för nya och befintliga skolgårdar att dygnsmedelvärdet bör underskrida 

50 respektive 55 decibel. Likaså bör den maximala ljudnivån underskrida 70 decibel. 

Kommuner med över 100 000 invånare är skyldiga att åtrekommande kartlägga 

bullernivåerna. Detta ska också ske vid större vägar, järnvägar och flygplatser. 

Kartläggningarna utgör sedan grund för åtgärdsprogram som tas fram i samverkan mellan 

kommuner och ansvarig myndighet. Även mindre kommuner ska sträva efter att begränsa 

bullernivåerna. Genom att Sveriges miljökvalitetsnorm är utformad som en inriktning: “det 

ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa” 

medger regelverket i grunden en allt högre ambitionsnivå. Samtidigt är det rimligt att svenska 

myndighetersriktlinjer och rekommendationer anpassas till forskning, EU:s regelverk och 

därigenom WHO:s rekommendationer. (Tilläggas kan också att WHO:s rekommendationer 

varierar beroende på om det exempelvis är trafik, järnväg eller flyg som orsakar bullret.) Men 

lika viktigt som att kartlägga bullret på den plats där en skola planeras är att utvärdera vilka 

möjligheter som finns att begränsa bullret i samband med byggnation. Detta för att inte 

omöjliggöra exploatering där sådan kan göras på ett bra sätt även om miljön i grunden är 

utsatt för buller. Den nationella samordning i bullerfrågor som i dag bedrivs av ansvariga 

myndigheter är därför viktig och bör utvecklas. Samtidigt som kommunerna har ett viktigt 

ansvar att ta i samband med planeringen. Såväl naionellt som lokalt finns behov av att 

utveckla arbetet med bullerfrågor och partistyrelsen instämmer i motionens intentioner. 

 

Partistämman beslutade: 

Att Centerpartiet verkar för att den nationella bullersamordningen utvecklas och tar fasta på 

tekniska framsteg, samt 
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Att Centerpartiet verkar för att främja forskning i syfte att stärka arbetet med 

miljökvalitetsnormen för buller, i synnerhet för att förbättra miljön på skolgårdar. 

 
Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.45 

10.46: Statlig kreditgaranti 
 

10.46 att ett förenklat system för statliga kreditgarantier tas fram för att möjliggöra för 

privatpersoner att bygga/renovera egnahem på landsbygden. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären vill underlätta för byggande på landsbygden och föreslår därför ett förenklat 

system för statliga kreditgarantier. 
  
Att det finns förutsättningar att bygga och bo i hela landet är en mycket viktig fråga för 

Centerpartiet. Kreditgarantierna är ett av fler verktyg för att åstadkomma detta. Under 

Alliansregeringen förstärktes kreditgarantierna men de nyttjas inte fullt ut. Därför har vi i 

budgetförslag och riksdagsmotioner förespråkat åtgärder för ett ökat nyttjande och att 

kreditgarantierna fokuseras ytterligare för att stimulera byggandet på landsbygden. 
  
Eftersom kreditgarantierna inte används i den utsträckning som avsetts finns skäl att se över 

dem. Både för att göra dem mer effektiva, men också för att förenkla regelverket och på andra 

sätt stimulera nyttjandet av dem. 
  

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

10.46 att ett förenklat system för statliga kreditgarantier tas fram för att möjliggöra för 

privatpersoner att bygga/renovera egna hem på landsbygden. 

10.47: Offentliga toaletter 
 

10.47.1 Att Centerpartiet verkar för att kommunerna tar sitt ansvar för att göra den byggda 

miljön tillgänglig med till tillräckligt många och bra offentliga toaletter 

 

10.47.2 Att en riktlinje skapas för bedömning av lämpligt antal toaletter, med bra utformning 

för offentlig miljö 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionen lyfter hur brist på offentliga toaletter kan leda till att människor får svårt att under 

längre stunder vistas i det offentliga rummet. 

Centerpartiet vill arbeta för levande och välkomnande stadsmiljöer där människor trivs och 

kan vistas på lika villkor. 
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Behovet av offentliga toaletter ser olika ut på olika orter. Förutsättningarna att installera 

offentliga toaletter varierar också mycket beroende på den offentliga miljöns utformning på 

den enskilda platsen. Det är viktigt att de frågeställningar som motionären lyfter upp beaktas i 

samhällsplaneringen, men den här typen av frågor bör beslutas på lokal nivå, och det är inte 

lämpligt att partiet nationellt fattar så detaljerade beslut som föreslås. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

10.47 

10.48: Inlösen av fastigheter 
 

10.48 att Centerpartiet ska verka för att fastighetsägare får erbjudande om inlösen av berörda 

fastigheter redan innan en beslutad plan (t.ex. järnvägsplan) vinner laga kraft. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

I motionen föreslås att fastighetsägare i samband med exempelvis en järnvägsplan ska få 

erbjudande om inlösen av sin fastighet innan planen vunnit laga kraft. 

 

Centerpartiet värnar äganderätten och anser att det är mycket viktigt att fastighetsägare vars 

mark tas i anspråk får ersättning, och gärna i ett så tidigt skede som möjligt.ersättning, och 

gärna i ett så tidigt skede som möjligt. 

 

Sedan 2013 finn en skyldighet för Trafikverket att i undantagsfall och under vissa 

omständigheter, på fastighetsägarens begäran, lösa in hel eller del av en fastighet även om det 

ännu inte finns någon gällande vägplan eller järnvägsplan. Detta kallas tidig inlösen. I princip 

gäller ingen gräns för hur tidigt i planeringsskedet inlösen kan ske, men det ska vara sannolikt 

att projektet kommer att genomföras på ett sådant sätt att fastighetsägaren ändå i ett senare 

skede hade fått rätt till ersättning. Planeringsarbetet bör också ha drivits så långt att en 

korridor lagts fast. 

 

Skillnaden mellan gällande lagstiftning motionärens förslag är att fastighetsägaren själv måste 

begära tidig inlösen, det är alltså inte myndigheternas ansvar att erbjuda det. Detta är dock en 

rimlig ordning. En laga kraftvunnen plan ger Trafikverket rätt att lösa in mark. Denna rätt 

motsvaras av en skyldighet att lösa in samma typ av mark om en fastighetsägare begär det. 

Förr eller senare har alltså fastighetsägaren rätt till ersättning, och vill man ha det tidigare är 

det logiskt att man själv begär det. I grunden har man som fastighetsägare ett ansvar att hålla 

sig informerad i denna typ av frågor. Dessutom har man sannolikt under en följd av år också 

haft möjlighet att uppmärksamma hur kommande väg- och järnvägssträckningar beskrivits i 

den kommunala översiktsplanen. När det gäller riksintressen förekommer det att mark pekas 

ut under lång tid utan att den tas i anspråk, i sådana fall är det viktigt att riksintressen 

regelbundet aktualiseras och kan tas bort om marken inte i anspråktas. 

 

   

Partistämman avslog följande motioner: 

10.48 
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10.49: Bostadsstrategi för hemlösa 
 

10.49 att Centerpartiet initierar en nationell strategi för att lösa bostadsfrågan för hemlösa. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionärerna föreslår att Centerpartiet initierar en nationell strategi för att lösa bostadsfrågan 

för hemlösa. 
  
Ingen förtjänar att leva i hemlöshet. Centerpartiet har identifierat behovet av en modern social 

bostadspolitik och vill sträva efter lösningar somkan ge hemlösa taköver huvudet. 

 

Det är tydligt att nuvarande hyresreglering inte är den lösning på hemlöshet och sociala 

utmaningar som man från vänsterhåll gärna vill hävda. Att finna en ny modell för hur 

människor med svag ekonomisk ställning ska ges möjlighet till eget boende är dock långt 

ifrån enkel. Det finns exempel i vår omvärld på olika typer av lösningar där vissa har varit 

mer framgångsrika än andra. Sociala myndigheter behöver finnas med i bilden för att resultat 

ska uppnås, men det behövs också metoder för att få fram bostäder. Att bygga hela områden i 

detta syfte är dock inte en tilltalande modell. Snarare bör vi inrikta oss på att enskilda 

bostäder i såväl befintligt bestånd som i nybyggnation kan vikas för detta ändamål. Det är 

viktigt att kommuner prövar sig fram för att finna modeller för detta, samtidigt behöver 

frågan utredas för att finna framkomliga vägar till en bättre lösning för utsatta människor. 
 

  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.49 

10.50: Förebyggande arbete mot hemlöshet  
 

10.50.1 att Centerpartiet kraftfullt verkar för att uppdraga åt kommunerna att införa 

strukturerade handlingsplaner för att förebygga hyresskulder och i och med detta förebygga 

vräkningar och bostadslöshet bland barnfamiljer. 

 

10.50.2 att Centerpartiet verkar för en rekommendation till kommunerna att dessa 

handlingsplaner skall innefatta uppmaning till samverkan mellan socialtjänst, Budgetoch 

skuldrådgivare, Kronofogdemyndigheten, bostadsföretag, arbetsmarknadsåtgärder, 

sjukvården, skola/förskola samt det civila samhällets organisationer. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionen tar upp frågan om barnfamiljer som befinner sig i hemlöshet och för fram förslag 

på hur samhällets insatser genom samverkan och strukturerade handlingsplaner bättre kan 

förebygga hemlöshet.  

Samhället har en mycket viktig uppgift att se till att inga barn saknar en varaktig bostad. Även 

om det saknas tillförlitlig statistik över exakt hur många barn i Sverige som lever i hemlöshet, 

tros det röra sig om tusentals. Få av dessa barn tvingas att leva på gatan, utan bor ofta i 
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tillfälliga boenden eller hos släktingar och vänner. Målet måste dock vara att inget barn i 

Sverige ska behöva vara hemlös. 

Den vanligaste orsaken till hemlöshet generellt är idag ekonomisk utsatthet kombinerat med 

bristen på billiga bostäder. Inte minst ökar problemet i storstäderna. Orsakerna är ofta att 

barnets föräldrar befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och att det saknas billiga 

bostäder. För att motverka hemlöshet krävs därför både insatser för att fler människor ska få 

ett arbete och en bättre fungerande bostadsmarknad. 

Försäkringskassan har idag möjlighet att öronmärka bostadsbidraget. Centerpartiet har sedan 

tidigare föreslagit att denna möjlighet slås fast i lag. På så sätt riskerar ingen som tar emot 

bostadsbidrag att bli vräkt för att man inte har betalt hyran. 

Hemlöshet hänger också många gånger samman med psykisk sjukdom och/eller 

missbruksproblem. För att hjälpa människor tillbaka till en bra tillvaro behövs framförallt 

insatser mot missbruk och psykisk ohälsa. Därefter måste människor få hjälp att hitta en 

sysselsättning och en ny bostad. 

Partistyrelsen ser positivt på om kommunerna arbetar för att ta fram strukturerade 

handlingsplaner i syfte att motverka hemlöshet. Eftersom problemens omfattning skiljer sig åt 

mellan kommuner och att man har olika etablerade arbetsformer för hur man jobbar 

förebyggande, anser dock inte partistyrelsen att partistämman bör specificera i detalj hur 

kommunerna ska arbeta.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

10.50  

 

10.51, 10.52, 10.53: Forum för idédebatt 

10.51 att ge Partistyrelsen i uppdrag att snarast initiera och ekonomiskt stödja skapandet av en 

rikstäckande arena för idédebatt – en nystart av Politisk tidskrift i modern tappning. 

10.52  att Centerpartiet startar utgivningen av en tryckt debatt- och idétidskrift tillgänglig för 

alla medlemmar i centerorganisationerna. 

10.53 att starta en ideologisk debattskrift där olika politiska idéer kommer till tals 

 

Partistyrelsens yttrande: 

De två senaste partistämmorna har prövat motioner med liknande förslag. Att intresset för 

erfarenhetsutbyte, diskussioner och idédebatt är stort ser partistyrelsen positivt på. Idédebatt 

är viktig för ett politiskt parti och för att upprätthålla en ideologisk spänst. Efter stämman i 

Falun 2015 har också satsningar gjorts för att främja detta. Tidningen C kommer ut oftare och 

finns såväl digitalt som analogt. Tidningen speglar vad som händer i hela Center-Sverige – 

lokalt, regionalt och nationellt. Nyhetsbrev skickas kontinuerligt och den digitala 

mötesplatsen Connect har utvecklats. Dessutom finns sociala kanaler tillgängliga för dialog 

och diskussion.  

Partistyrelsens bedömning är att det viktiga syfte som motionen lyfter fram kan uppnås med 

de verktyg som Centerpartiet redan har till sitt förfogande. En tidskrift kräver stora resurser i 
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form av personal och ekonomi, resurser som redan läggs ovanpå de tidigare nämnda 

aktiviteterna. Vid sidan av detta anser Partistyrelsen också att satsningar på utåtriktade 

aktiviteter behöver prioriteras framför att bygga upp nya interna strukturer.  

Partistyrelsen har påbörjat ett arbete som kommer att presenteras under partistämman och 

som handlar om att göra 2020 till ett ”utvecklingsår” för Centerpartiet. Utvecklingsåret är 

tänkt att innehålla en rad utåtriktade aktiviteter och dialog med allmänheten där kretsar och 

distrikt ges möjlighet att föra systematiska utåtriktade diskussioner om viktiga kommunala 

och regionala frågor. Även detta är ett led i att utveckla formerna för politisk debatt och 

diskussion. Partistyrelsen avser även att använda detta år till att initiera ett brett arbete med 

bl.a. politikutveckling som omfattar hela organisationen. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.51 

 

10.52 

 

10.53  

10.54: Bildbank 

10.54.1 att Centerpartiet skaffar ett bildbankssytem. 

10.54.2 att riksorganisationen fyller på med professionella bilder inför kampanjer / stora 

utspel. 

10.54.3 att bildbanken fylls på med generella bilder inom olika politikerområden så det finns 

generella bilder att använda för till exempel kretsar som vill göra annonser / utspel. 

Partistyrelsens yttrande: 

Att det finns bilder att tillgå som speglar vår politik på ett tydligt och kraftfullt sätt är viktigt. 

Därför arbetar riksorganisationen systematiskt med att samla in bilder och filmklipp som kan 

användas på det sätt som motionären föreslår.  

Det finns redan en bildbank särskilt för Centerpartiet på Flickr, som är avsedd att användas 

för detta ändamål, varför Partistyrelsen instämmer i motionen intentioner vad gäller påfyllnad 

av och åtkomst till de bilder som finns på Flickr. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

 10.54  

10.55: Opinionsbildning och marknadsföring 

10.55 att Centerpartiets ledning från första början och systematiskt och kontinuerligt knyter 

professionellt sakkunnig specialistkompetens inom opinionsbildning och marknadsföring till 

alla viktiga processer för att ta fram och formge våra politiska huvudteman och huvudvalfrågor. 
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Partistyrelsens yttrande: 

Politisk kommunikation, att göra svåra budskap begripliga och vardagsnära är ett av 

Centerpartiets viktigaste kommunikativa uppdrag. Det handlar om att göra oss relevanta och 

angelägna för människor så att väljare vill lägga sin röst på oss. Det förhållningssättet är 

något som ska genomsyra uppdraget som såväl förtroendevalda som tjänsteman har inom 

organisationen.  

Den största kommunikationskompetensen besitter alla som dagligen jobbar för Centerpartiet. 

Det är alla medlemmar och förtroendevalda i organisationen som har den bredaste 

kompetensen och den genuina känsla som behövs för att kommunicera Centerpartiets politik 

på bästa sätt. Som stöd i detta viktiga arbete finns medlemsutbildningar i kommunikation och 

ledarskap. 

På riksorganisationen finns även en kommunikationsenhet med specialistkompetens inom 

flera områden, så som mediehantering, sociala medier, reklam, budskapsformulering, 

pressfrågor och webb. Kommunikationsenheten arbetar tillsammans med de förtroendevalda 

för att både få så stort genomslag som möjligt för Centerpartiets politik och för att se till att vi 

är relevanta i människors vardag. Inför större händelser som till exempel ett riksdagsval tar 

Centerpartiet även hjälp av externa experter från exempelvis reklambyråer och 

kommunikationskonsulter för att vässa våra budskap. Sammantaget menar Partistyrelsen att 

detta är en bra ordning som ger organisationen den flexibilitet som kräva inför t.ex. en 

valrörelse och att detta förhållningssätt stämmer väl överens med motionens intentioner om 

att Centerpartiet ska ha professionell kompetens inom opinionsbildning och marknadsföring. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

 

10.55  

10.56: Internationella kontakter 

10.56 att ge Partistyrelsen i uppdrag att utveckla kontakterna med de centergröna partierna i 

första hand runt Östersjön, men även i övriga Europa. 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistämman har vid de två senaste stämmorna prövat liknande förslag och liksom tidigare 

delar partistyrelsen motionärens syn på att samarbeten med syskonpartier runt om i världen är 

viktiga.  

Samarbeten ökar förståelsen för och kunskapen om andra partier och kan inspirera vår egen 

politiska utveckling. Därför har också Centerpartiet ett omfattande utbyte med våra 

syskonpartier. Partierna besöker varandras stämmor men har även andra gemensamma möten, 

där man framför allt delat med sig av varandras kampanjmetoder, organisationsarbete samt 

även politiska frågor. Inte minst gäller detta utbytet mellan de nordiska centerpartierna, vilket 

precis som tidigare varit relativt frekvent. Delegationer från partierna har besökt varandra och 

erfarenhetsutbyten har skett i olika frågor. Därtill har samarbeten skett inom ramen för 

Nordiska rådet, Europaparlamentet, ALDE och Liberal International.  

För att få genomslag för vår politik måste vi vara verksamma i de strukturer och i de 

samarbetsorganisationer som medger inflytande när framtidens frågor formas och beslutas, 

vilket de samarbetsorgan som Centerpartiet idag är representerat i gör. Partistyrelsen menar 

att samarbeten har störst möjlighet att bli fruktsamma om det utgår från en gemensam 
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värdegrund och i den bemärkelsen avser partistyrelsen att även framgent bibehålla och 

utveckla kontakter med partier både runt Östersjön och i övriga Europa och därför instämmer 

partistyrelsens i motionens intentioner. Istället för att påbörja uppbyggnaden av nya 

verksamheter prioriterar partistyrelsen att utveckla vårt medlemskap i ALDE och i LI och att 

realisera det uppdrag som redan finns om att ta fram en strategi för hur ett nordiskt liberalt 

samarbete kan påbörjas och realiseras under 2020-2021. Målet med detta är ett tätare nordiskt 

liberalt samarbete med årliga träffar som har potentialen att på längre sikt utvecklas till ett 

formaliserat samarbete och den Nordiska Liberalen. 

  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

10.56  

10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61: Centralt och 

regionalt stöd till kretsar och distrikt  

10.57.1 att distrikten i första steget kallar sina kretsar till möte och diskussion om rådande 

situation samt behov av och formerna för olika typer av stödåtgärder. 

10.57.2 att distrikten skall göra en behovsanalys av bedömt resursmässigt stöd, både 

personellt och ekonomiskt, och från denna analys ta fram ett förslag till aktuella kretsar hur 

stödet kan lösas. 

10.57.3 att mer av distriktens inriktning, med stöd av regional organisations-/verksam-

hetsutveckling, görs mot resurssvaga kretsar med kraftsamling till valåret 2022. 

10.58.1 att mer ekonomiska resurser avsätts till distrikt och kretsar, och att dessa resurser 

fördelas mellan avdelningar och nätverk mellan valperioderna och valen. 

10.58.2 att mer ekonomiska resurser avsätts till distrikt som saknar riksdagskvinnor/män. 

10.58.3 att Centerpartiet i hela Sverige och i Blekinge driver en aktiv landsbygdspolitik fram 

till nästa val. 

10.59 att riksorganisationen bekostar en grundläggande personalbemanning i alla distrikt. 

10.60 att Centerpartiet nationellt anslår 10 miljoner kronor per år och tilldelar distrikten 

utifrån lämplig variabel, en summa att fördelas lokalt och regionalt för arrangemang i syfte att 

arrangera möten där olika åsikter möts kring dagsaktuella frågor. 

10.61 att alla medarbetare i Centerpartiet anställs av riksorganisationen. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Centerpartiets alla kretsar och distrikt tillika riksorganisationen är alla egna juridiska personer 

med eget ekonomiskt ansvar. I detta ligger också att självständigt inom ramen för våra stadgar 

styra över sin del av organisationen efter förmåga och ekonomiska förutsättningar.  

Riksorganisationen tar årligen stora kostnader som direkt berör verksamheten i kretsar och 

distrikt. Sammantaget handlar det om att ca 27 miljoner kronor av RO:s årsbudget används 

för ett direkt eller indirekt stöd till kretsar och distrikt.  

Att den nationella nivån tar stora kostnader som direkt berör den lokala och regionala nivån är 

helt annorlunda än hur det fungerar i andra partier. I exempelvis de andra allianspartierna står 
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den lokala och regionala nivån för en långt större del av finansieringen av t ex utbildningar 

och stämmor/kongresser samt även för finansiering av central verksamhet. 

Några exempel på kostnader som riksorganisationen idag tar är följande: 

• Ett antal konferenser är antingen kostnadsfria eller kraftigt subventionerade av RO. 

• Kretsarna får behålla hela medlemsavgiften om totalt ca. 4,3 Mkr.  

• Organisationsenheten, som inrättades under förra mandatperioden, har som sin 

primära uppgift att stötta distrikt och kretsar. 

• Material till distrikt och kretsar är gratis eller subventionerat av riksorganisationen. 

• RO erbjuder både HR- och IT-support till kretsar och distrikt. 

• Mikrostöd om 3 000:- kan årligen sökas av alla kretsar. 

• Riksorganisationen tar därutöver vartannat år alla kostnader, ca. 7 mkr, för krets- och 

distrikts-ombudens medverkan på partistämman. 

• Erbjudande om HR-stöd till kretsar och distrikt som har anställd personal, t.ex. 

rådgivning inför anställningar, utvecklingssamtal eller avslut av anställningar.  

Av de uppräknade punkterna ovan är Organisationsenheten (tidigare DRO och regionenheten) 

kanske det tydligaste stödet, då samtliga tjänstemän på enheten arbetar med att stödja kretsar 

och distrikt när det gäller organisationsutveckling, kommunikation och politikutveckling.  

Organisationsenhetens tillkomst var resultatet av ett arbete som Partistyrelsen initierade 2007. 

Med utgångspunkt i rapporten ”Jämförelse av arbetsgivarrollen i andra ideella organisationer” 

tillsatte Partistyrelsen då en arbetsgrupp med namnet ”Professionella arbetsgivare”. Gruppen 

avrapporterade sitt arbete till Partistyrelsen i augusti 2009 och presenterade en vision för 

framtidens ombudsmän som dels skulle avlasta de förtroendevald deras arbetsgivaransvar, 

och dels förändra ombudsmännens arbetsuppgifter till att fokusera mer på politik och 

organisation än administration.  

Inför valåret 2010 gjorde arbetet paus för att återupptas efter valet. Efter en omfattande dialog 

med dåvarande distriktsordförandekår beslutade Partistyrelsen under våren 2011 att etablera 

organisationsenheten (då kallat decentraliserad riksorganisation, DRO) som ett projekt fram 

till valet 2014. Efter utvärdering av projektet permanentades organisationsenheten 2015.  

Då det nu gått ett antal år sedan Partistyrelsen tog initiativ till den utredning som ledde fram 

till dagens organisation genomfördes avser Partistyrelsen att genomföra en ny utredning 

utifrån de intentioner som förs fram i motion 287. Utredningen ska med utgångspunkt i 

motionens förslag beskriva konsekvenserna av bl.a. arbetsgivarfrågan, arbetsledning och 

finansiering, men även belysa momsfrågan som kan vara aktuell om verksamhetens klassas 

som personaluthyrning.  

Att distrikten oaktat det stöd som ges från Riksorganisationen har möjlighet till en 

ombudsmannatjänst kan många gånger vara avgörande för att gemensamma angelägenheter i 

distriktet ska kunna skötas på ett bra sätt, om detta arbete ideellt ska belasta distriktsstyrelsen. 

Ett samråd mellan kretsar och distrikt om hur man gemensamt kan finansiera detta är ett 

första steg mot att göra detta möjligt. Det kan t.ex. handla om hur man tillsammans kan 

använda partistöd till att skapa ekonomiskt utrymme för en bemannad distriktsexpedition som 

kan komma vara till nytta för hela distriktet.  

Centerpartiets stadgar föreskriver att distrikten i början av varje mandatperiod ska ta initiativ 

till ett samråd med kretsarna om hur distriktets samlade resurser bäst används, samt vilka 
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avsättningar som ska göras till valfond. Utöver vad som står i stadgarna bör inte partistämman 

detaljstyra varken hur samrådet går till eller effekterna av detsamma. 

Möten och arrangemang med politiskt innehåll är lite av Centerpartiets kärnverksamhet, och 

något som inom ramen för Centerpartiets stadgar bör prioriteras på samtliga nivåer. Formerna 

för detta kan se olika ut, och inte mist lokalt och regionalt kan ett samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan bidra till att skapa förutsättningar för detta. Sammantaget tar 

Riksorganisationen mer än dubbelt så stora kostnader för den lokala och regionala 

verksamheten än vad motionären efterfrågar.  

Politik som medger en ledande landsbygd är ett av Centerpartiets signum och lyfts i motion 

147. Hur denna politik ska utformas diskuteras av partistämman under en annan punkt på 

dagordningen. Att Centerpartiet driver denna fråga i så väl Blekinge som i övriga landet är 

dock av stor vikt.  

 

Partistämman beslutade: 

att riksorganisationen även fortsättningsvis ger stöd till kretsar och distrikt motsvarande 

den omfattning som beskrivs i Partistyrelsens yttrande. 

att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av centrala anställningar för distrikts-

personal. 

att tillsammans med distrikten, utreda finansiering av distrikts- och kretsnivå för att skapa 

långsiktiga förutsättningar för utveckling samt robusta distriktsorganisationer. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

10.59  
 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.57 

 

10.58 

 

10.60 

 

10.61  
 

10.62: Placeringspolicy 

10.62.1 att Centerpartiet ska ta fram en policy som ger klara riktlinjer åt kapitalförvaltarna om 

hur Centerpartiets kapital ska investeras. 

10.62.2 att vi ska ställa högre och tydliga krav på social och miljömässig hållbarhet när vi 

investerar Centerpartiets kapital. 
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Partistyrelsens yttrande: 

Centerpartiet kapital ska självklart investeras på ett ansvarsfullt sätt. Motionen lyfter därför 

både viktigt och relevanta frågor. Det är viktigt att alltid leva och leda i både ord, tanke och 

handling. 

Partistyrelsen menar dock att Centerpartiet redan har en policy som väl följer de krav som 

förs fram. Centerpartiet har sedan kapitalförvaltningen inom Randello Invest AB inleddes en, 

av Partistyrelsen fastställd, Placeringspolicy för ansvarsfulla investeringar. Policyn finns i 

sammanfattad form på partiets hemsida. 

I sina riktlinjer anger Partistyrelsen att Randellos placeringsstrategi ska vara långsiktig. 

Placeringspolicyn preciserar att god etik, miljöhänsyn och jämställdhet mellan könen är en 

nödvändig förutsättning för en långsiktigt god lönsamhet i företag. Randello ska i sin 

förvaltning premiera företag som på ett trovärdigt sätt visar att de kan hantera sina etiska, 

miljömässiga och sociala risker. Människan och företagen samverkar ekologiskt och ska 

verka för en hållbar utveckling av samhället. Företagen ska i sin användning av naturkapitalet 

ta hänsyn även till kommande generationers behov. Randello premierar därför i sina 

investeringar även sådana företag som förmår ta vara på de affärsmässiga möjligheterna i 

detta arbete och som driver utvecklingen framåt. Ett företag måste kunna hantera dessa risker 

och möjligheter för att kunna vara långsiktigt konkurrenskraftigt. 

Med god etik avses avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder och 

de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. Exempel på god etik är också att kräva 

avståndstagande från tagande av muta, prostitution, pornografi, illegal narkotikaverksamhet, 

barnarbete, diskriminering och segregation. Vidare ska Randello ej investera i bolag som 

upprepat eller medvetet bryter mot något av dessa kriterier för god etik. Randello skall inte 

investera i företag som tillverkar vapen eller vitala vapendelar som omfattas av konventionen 

om inhumana vapen eller konventionen om antipersonella minor. Investeringar skall ej heller 

göras i länder som är föremål för, av Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU. 

Partistyrelsen menar att motionens intentioner redan idag är verkställda då den gällande 

policyn väl svarar mot motionärens yrkande, och partistämman föreslås därför instämma i 

motionens intentioner. Policyn reglerar ramarna för den centrala kapitalförvaltningen och 

säkerställer genom detaljerade riktlinjer att kapitalplaceringar blir långsiktigt ansvarsfulla och 

hållbara.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 10.62 

10.63: Val till krets- distrikts- och partistyrelsen 

10.63.1 att ändra Centerpartiets gällande stadga § 6 Kretsstämma Mom. 2 Kallelse, tid och 

plats enligt förslag 

10.63.2 att ändra Centerpartiets gällande stadga § 14 Distriktsstämma och 

nomineringsstämma Mom. 2 Kallelse, tid och plats enligt förslag 

10.63.3 att ändra Centerpartiets gällande stadga § 21 Partistämma Mom. 2 Kallelse, tid och 

plats enligt förslag 
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Partistyrelsens yttrande: 

De senaste 12 åren har Centerpartiets stadgar reviderats vid flera tillfällen och justerats vid 

andra. Samtliga partistämmor sedan 2007 har på ett eller annat sätt gjort förändringar i 

stadgarna. Inför den senaste partistämman 2017 initierade Partistyrelsen en större översyn av 

stadgarna. Resultatet av översynen presenterades för partistämman som diskuterade förslaget 

och beslutade i frågan. Förhoppningen med denna större översyn var att inte behöva göra 

justeringar i stadgarna de kommande åren, för att på så sätt skapa stabilitet och kontinuitet i 

organisationen.  

Motionen föreslår att stadgarna ska kompletteras med en fast tidsgräns för när nomineringar 

till en styrelse senast ska vara inne för att den ska kunna prövas av respektive stämma. Idag är 

det möjligt att nominera personer till styrelsen under sittande möte, dvs. under respektive 

stämma. De val som ska göras på stämman ska förberedas av en valberedning vars förslag ska 

finnas tillgängligt i stämmohandlingen. Valberedningen har stämmans uppdrag att förbereda 

valen och det är i första hand detta förslag som organisationen bör diskutera inför beslut. 

Enskilda medlemmars möjlighet att själva lägga motförslag gentemot valberedningens förlag 

är ett sätt att säkerställa att valberedningens förslag verkligen kan prövas. Partistyrelsen anser 

inte att den möjligheten bör regleras ytterligare i stadgarna.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

10.63 

10.64: Medlemsavgift 

10.64 att ändra Centerpartiets gällande stadga § 4 Medlemskap Mom. 2 Medlemsavgift och 

fördelning av densamma enligt förslag 

 

Partistyrelsens yttrande: 

De senaste 12 åren har Centerpartiets stadgar reviderats vid flera tillfällen och justerats vid 

andra. Samtliga partistämmor sedan 2007 har på ett eller annat sätt gjort förändringar i 

stadgarna. Inför den senaste partistämman 2017 initierade Partistyrelsen en större översyn av 

stadgarna. Resultatet av översynen presenterades för partistämman som diskuterade förslaget 

och beslutade i frågan. Förhoppningen med denna större översyn var att inte behöva göra 

justeringar i stadgarna de kommande åren, för att på så sätt skapa stabilitet och kontinuitet i 

organisationen.  

Motionen föreslår att stadgarna ska justeras så att kretsarna själva kan besluta om en högre 

medlemsavgift än den partistämman beslutat om. Partistyrelsen anser inte att den möjligheten 

bör finnas. Centerpartiet är ett parti där medlemmars rättigheter är reglerade i stadgarna och 

det är då rimligt att avgiften i föreningen är en och samma, oavsett vilken krets som 

medlemskapet ligger i.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.64  
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10.65: Medlemstillhörighet 

10.65.1 att ändra Centerpartiets gällande stadga § 3 Organisation mom.2 Tre organisationsled 

enligt förslag 

 

10.65.2 att ändra Centerpartiets gällande stadga § 4 Medlemskap Mom. 1 Medlemskapets 

giltighet enligt förslag 

 

Partistyrelsens yttrande: 

De senaste 12 åren har Centerpartiets stadgar reviderats vid flera tillfällen och justerats vid 

andra. Samtliga partistämmor sedan 2007 har på ett eller annat sätt gjort förändringar i 

stadgarna. Inför den senaste partistämman 2017 initierade Partistyrelsen en större översyn av 

stadgarna. Resultatet av översynen presenterades för partistämman som diskuterade förslaget 

och beslutade i frågan. Förhoppningen med denna större översyn var att inte behöva göra 

justeringar i stadgarna de kommande åren, för att på så sätt skapa stabilitet och kontinuitet i 

organisationen.  

Centerpartiets organisationsstruktur är reglerad i våra stadgar: ”Centerpartiet har tre 

organisationsled - krets, distrikt och riksorganisation - som var för sig är egna juridiska 

personer med eget ekonomiskt ansvar. Centerpartiets riksorganisation består av enskilda 

medlemmar organiserade i kretsar. Kretsarna är sammanslutna i distrikt.” Enskilda 

medlemmar rättigheter utgår från den krets där personen har sitt medlemskap, dvs. alla 

medlemmar tillhör en krets, vilket är naturligt i en decentraliserad organisation: 

”Medlemsrättigheterna utgår från den krets där medlemmen är folkbokförd om medlemmen 

inte själv valt något annat.” Partistyrelsen kan inte se att den förändring som motionären 

föreslår skulle vara till gagn för ökad tydlighet eller verksamhet i organisationen, varför 

motionen avslås.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.65 

10.66: Processen vid uteslutningsärenden 

10.66 att en översyn görs av partiets stadgar och arbetsordning i enlighet med intentionerna 

och förslagen i motionen. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Frågan om uteslutning av en medlem regleras i Centerpartiets stadgar. En krets- eller 

distriktsstyrelse kan begära att Partistyrelsen ska utesluta en medlem. Motiven för uteslutning 

finns att hämta i stadgarnas skrivningar: ”medlem som bryter mot stadgarna, motverkar 

partiets syfte eller på annat sätt allvarligt skadar Centerpartiet”. Vidare säger stadgarna att en 

begäran om uteslutning ska hanteras skyndsamt, och att den som är föremål för uteslutning 

ska ges möjlighet att yttra sig innan Partistyrelsen fattar beslut i frågan. Efter beslut ska den 

som blivit utesluten få detta besked i skrift med motivering till uteslutningen. Vidare säger 
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stadgan att den som blivit utesluten kan ansöka hos Partistyrelsen om återinträde i 

Centerpartiet. 

Uteslutningar är relativt ovanligt i Centerpartiet, och varje fall är unikt. Partistyrelsen tar ett 

ärende om uteslutning på största allvar. Det är inget lättvindigt beslut, utan det diskuteras 

noga. Men även om diskussion och beslut i sig är sker på ett ansvarsfullt sätt är det viktigt att 

framhålla att frågan om uteslutning inte är någon juridisk process utan den ideella förenings 

rättighet att själva sätta upp regler för vem som kan vara medlem och inte. Därför ska inte ett 

uteslutningsärende liknas vid en rättsprocess, och därför är olika former av ”straff” inte heller 

aktuella.  

Såvida det inte rör sig om direkta oegentligheter har ett uteslutningsärende ofta föregåtts av 

långvariga problem eller samarbetssvårigheter. Partistyrelsen vill framhålla hela 

organisationens ansvar för att lösa konflikter och hitta kompromisser som gör det möjligt att 

föra organisationen framåt. Riksorganisationen kan erbjuda stöd för kretsar och distrikt som 

behöver arbeta med rollfördelning, tydlighet eller direkt konflikthantering. Varje 

uteslutningsärende ska ses som ett misslyckande för hela organisationen.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.66  

10.67: Vitalisera demokratin vid riksstämman 

10.67 att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att föreslå stadgeförändringar som vitaliserar 

riksstämman i enlighet med intentionerna i motionen. 

Partistyrelsens yttrande: 

De senaste partistämmorna har Partistyrelsen arbetat med att föreslå förändringar i 

debattregler och stämmoteknik för att med olika förändringar öka ombudens tid för debatt 

istället för att formalia tar tid från stämman. Några exempel på detta är: 

• Alla yrkanden ska lämnas in i förväg innan debatten för att därmed kunna var beredda,  

• Fasta tidsramar med debattslut utan att formellt beslut om streck i debatten behöver tas,  

• En personlig talartidskvot om 6 minuter, kombinerat med tidsbegränsning för respektive inlägg för att 

göra det möjligt för flera röster att höras, 

• Att alla motioner där det bara finns ett förslag till beslut kan beslutas i ett och samma klubbslag.  

 

Medlemmarnas allmänna motionsrätt, där varje medlem har rätt att få sin motion prövad av 

partistämman utan att någon annan instans kan hindra detta är en fin rättighet inom en 

folkrörelse. Samtidigt ser vi att detta innebär en mycket stor belastning på de ombud som ska 

läsa in sig på stämmohandlingarna och kunna ta ställning till tusentals att-satser.  

En förhoppning med den stadgeförändring som gjordes 2017, om att alla motioner ska 

passera en distriktsstämma, var att detta skulle minska antalet motioner skrevs till 

partistämman. Att så inte blev fallet är tydligt i år, när över 700 motioner ska behandlas av 

partistämman. Även om motionsrätten är värd att slå vakt om, vill Partistyrelsen ändå fästa 

stämmans uppmärksamhet på att ett flertal motioner återkommer år efter år medan andra 

lägger förslag om sådant som helt eller delvis redan är Centerpartiet politik. 
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Förutom ärendemängden är partistämman också mycket stor i antalet personer som den berör. 

Över 500 ombud och därtill drygt lika många tillresa göra att de lokalmässiga 

förutsättningarna att kunna genomför en stämma inte finns på många håll. Förutom själva 

stämmolokalen sätter antalet hotellrum ofta ett tak för vilka orter som kan klara av detta 

arrangemang. Att stämman har så många ombud är en följd av att ombud kommer både från 

kretsar och från distrikt. Kretsarna har ett ombud vardera, oavsett storlek på krets, medan 

distriktens ombud fördelas utifrån medlemstal. Dock har alla distrikt (krets- och 

distriktsombud sammantaget) minst tio ombud på partistämman.  

De två senaste stadgerevisionerna har diskuterat just detta förhållande, och många röster har 

höjts för att minska antalet ombud. Dock innebär ordningen med krets och distriktsombud att 

vi sitter fast i ett slags moment 22 där beslut blockeras: Varken kretsar eller distrikt är 

beredda att avstå ombud – även om man anser att dagens stämma är för stor. Att frågan om 

vitaliserad demokrati vid partistämman nu väcks genom en motion ser Partistyrelsen som en 

möjlig öppning i frågan. Partistyrelsen är därför beredd att bifalla motionen, men vill 

samtidigt påpeka att detta innebär att det måste finnas en lyhördhet i hela organisationen när 

det gäller att finna lösningar på detta inför en eventuell framtida stadgerevision. Mandatet 

som den arbetsgrupp som föreslås får, bör dock preciseras av Partistyrelsen i samband med att 

gruppen tillsätts.  

 

Partistämman biföll följande motioner: 

 

10.67 att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att föreslå stadgemässiga förändringar som 

vitaliserar riksstämman i enlighet med intentionerna i motionen.  

10.68: Medlemskap 

10.68.1 att utesluta alla medlemmar som ägnat sig åt varje typ av terrorism, inte minst 

djurrättsterrorism 

10.68.2 att tydligt ta parti för den utsatta parten, att visa att det är viktigt med ett livaktigt 

tryggt svenskt jordbruk inte minst för en hållbar livsmedelsförsörjning 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Rapporterna om hot och trakasserier mot lantbrukare väcker avsky. Förutom de problem detta 

för med sig för såväl duktiga svenska lantbrukare som vår livsmedelsproduktion skadar det 

hela tilltron till rättsstaten och vår demokrati. Det är dags att agera.  Problemet har eskalerat 

de senaste och omfattar alla djurproducerande verksamheter inom lantbruket, ridskolor, 

pälsnäringen, forskningsanläggningar, myndigheter, jägare med flera. 

Enligt en undersökning från Landja Marknadsanalys känner var fjärde lantbruksföretagare 

oro över att utsättas för hot och trakasserier av militanta djurrättsaktivister. Att hota 

företagare som arbetar med laglig verksamhet är helt oacceptabelt. Ska de gröna näringarna 

kunna fortsätta att producera livsmedel av hög kvalitet behöver vi se till att öka tryggheten för 

dessa verksamheter.  

För Centerpartiet är detta inte ett branschproblem utan ett demokratiproblem. Vi som 

samhälle ska inte acceptera icke demokratiska metoder i politiskt syfte.  

Grunden för medlemskap i Centerpartiet är att man delar Centerpartiets värderingar. Den som 

ägnar sig åt handlingar som dessa delar inte Centerpartiets grundläggande värderingar om ett 
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öppet demokratiskt samhälle och alla människors lika värde och rättigheter. Dagens 

skrivningar i stadgarna är tydliga på denna punkt, och Partistyrelsen föreslår därför att 

partistämman instämmer i motionens intentioner mot bakgrund av de skrivningar som finns i 

Centerpartiets stadgar.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

10.68  

10.69, 10.70: Seniorers inflytande i Centerpartiet 

10.69.1 att rekommendera att seniornätverket får en adjungerad plats i partistyrelsen, 

distriktsstyrelserna och i kretsstyrelserna samt nomineringskommittéer och valberedningar. 

10.69.2 att utreda frågan om att bilda ett seniorförbund med samma stadgemässiga status för 

representation som partiets övriga syskonorganisationer besitter idag. 

10.70.1 att rekommendera att seniornätverket får en adjungerande plats i partistyrelsen, 

distriktstyrerna och i kretsstyrelserna samt nomineringskommittéer och valberedningar 

10.70.2 att utreda frågan om att bilda ett seniorförbund med samma stadgemässiga status för 

representation som partiets övriga syskonorganisationer har idag 

 

Partistyrelsens yttrande:  

Våren 2017 bildades Centerpartiets nationella seniornätverk. Det skedde vid en träff i 

riksdagshuset dit samtliga distrikt bjudits in. Intresset var stort över 30 deltagare slöt upp från 

flera av de lokala och regionala seniornätverk som redan fanns, och i augusti 2017 beslutade 

Partistyrelsen att ge Seniornätverket officiell status som ett nationellt nätverk inom 

Centerpartiet. Detta i enlighet med vad stadgarna föreskriver om nätverk inom Centerpartiet.  

Centerpartiets Seniornätverk vänder sig till medlemmar som är 65+ och har ett intresse att 

diskutera äldrefrågor i stort och hur äldre kan få plats i den politiska debatten, t.ex. genom att 

kandidera till beslutande församlingar. Genom nätverket ska medlemmarna erbjudas en 

plattform för erfarenhetsutbyte och politisk diskussion.  

Att seniorfrågorna väcker intresse visar det stora engagemang som finns bland nätverkets 

medlemmar. Ett flertal nationella samlingar har genomförts och nätverket har även genomfört 

seminarier i anslutning till kommundagarna. Inför valet 2018 var seniornätverket mycket 

aktivt och delaktigt i utformningen av programmet Trygghet och valfrihet – Centerpartiets 

seniorpolitik. I programmet beskrivs de utmaningar som finns och den politik som krävs bl.a. 

för att skapa en tryggare vardag, en mer tillgänglig och nära vård, möjligheter att arbeta även 

efter 65 och fler bostäder för äldre. Programmet sammanfattar de centerpartists politik som 

ska förbättra villkoren för seniorer och ge ökad tryggheten och valfriheten för äldre i hela 

landet.  

Partistyrelsen är medvetna om det stora engagemang som finns för seniorfrågor. 

Engagemanget är en bra och viktig utgångspunkt för att dessa frågor på allvar ska ta fart inom 

Centerpartiet och Partistyrelsen uppmanar alla distrikt att möjliggöra regionala nätverk inom 

seniorområdet.  

De skrivningar som finns i arbetsordningen uppmanar alla valberedningar och 

nomineringskommittéer att arbeta för att Centerpartiet ska få en bredd på alla nivåer när det 
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gäller partiets representation både vad gäller interna och externa förtroendeuppdrag. Den 

erfarenhet som många seniorer kan tillföra organisationen är en viktig aspekt att beakta. 

Centerpartiets stadgar och arbetsordning gör det möjligt för styrelser inom alla våra 

organisationsled att adjungera personer man anser behövs för att styrelsen ska kunna verka 

fullt ut. Partistyrelsen anser att det bör vara upp till varje styrelse att själv avgöra vilka 

funktioner och färdigheter man behöver adjungera, och att partistämman därför inte bör 

utfästa en rekommendation kring adjungering.  

Att bilda ett seniorförbund, dvs. en ny stadgefäst del av Centerrörelsen är ett omfattande 

arbete och en långsiktig process som kräver omfattande förändringar av partiets stadgar på 

samtliga nivåer. Risken med att den tid och energi som skulle krävas för byggandet av en 

sådan organisation riskerar att ta tid och kraft från det viktiga arbete som nätverket redan idag 

kan utföra, och den kompetens som seniora medlemmar redan idag kan bidra med. Det finns 

en uppenbar risk att det blir mer fokus på organisationsbygge än på verksamhetens och 

politikens innehåll om ett sådant arbete skulle påbörjas.  

Partistyrelsen ser mycket positivt på det engagemang som idag uppvisas inom nätverket och 

anser att frågorna bäst gagnas av att organisationen här och nu kan ta tillvara på detta - utan 

den väntetid som förändringar i arbetsordning eller stadgar skulle innebära. Partistyrelsen 

avser att under hösten ta kontakt med nätverket för att diskutera hur formerna för arbetet bäst 

kan bedrivas inom gällnade stadgar. Därför föreslår Partistyrelsen att partistämman ska 

instämma i motionens intentioner, men inte genom ett bifall till motionen låsa arbetet vid en 

bestämd form.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.69 

 

10.70  

10.71: Ändra datum för partistämman 

10.71 att partistämman flyttas till en för de gröna näringarna lämplig tid under året. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Inför 2015 års stämman genomfördes en särskild utredning om stämmans form och storlek. 

Där var tidpunkten för stämman en av frågeställningarna som diskuterades och 83 % av de 

svarande ansåg att den ordning som gäller idag, dvs. stämma före den sista september är bra.  

Partistämman 2017 tog ställning till en motion som föreslog att partistämman skulle flyttas 

till en för de gröna näringarna lämplig tid under året, dvs. samma förslag som nu föreligger, 

och partistämman beslutade då att motionen ansågs besvarad med den motivation som 

Partistyrelsen åter anför.  

Partistyrelsen vill påminna om att vi under en övervägande del av Bondeförbundet/Center-

partiets snart 110-åriga historia tidigare har genomfört riksting och partistämma i juni månad 

då höskörden pågick som bäst i stora delar av landet. Frågan om partistämman förläggning i 

tid diskuterades även under den senaste stadgerevisionen och Partistyrelsen föreslår ingen 

förändring gentemot de gällande stadgarna.  
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Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.71  

10.72: Centerpartiet och Liberalerna 

10.72.1 att partistyrelsen omgående påbörjar ett arbete med Liberalernas dito med syfte att 

åstadkomma ett samgående mellan partierna. 

10.72.2 att målsättningen är att samgåendet ska genomföras under innevarande mandatperiod. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

I november 1973 samlades Centerpartiets förtroenderåd för att diskutera en sammanslagning 

med Folkpartiet. Båda partiernas ledare, Fälldin och Helén var hårt engagerade för en 

sammanslagning och i valet några månader tidigare hade partierna tillsammans samlat nära 

35 % av väljarna. Förtroenderådet, som efteråt kom att kallas Uppsala möte, stoppade dock 

alla planer på en sammanslagning. Beslutet var dock inte slutet på den mittensamverkan som 

växt allt starkare under framför allt 60-talet. Under de borgerliga regeringsåren 1976-82 

hävdade Centerpartiet och Folkpartiet att regeringen måste ha sin tyngdpunkt i mitten vilket 

bl.a. gjorde det möjligt för Thorbjörn Fälldin att fortsätta som statsminister även efter valet 

1979 när moderaterna blivit största borgerliga parti. 

Den förre PF-ledaren Lars Leijonborg berättar i sina memoarer hur han under hösten 2002 

försökte få med Maud Olofsson på en partisammanslagning, ett försök som dock rann ut i 

sanden. I början av 2010-talet återlanserade partiernas respektive ungdomsförbund åter idén 

om en sammanslagning och så sent som 2018 ansåg Dagens Nyheter på sin ledarsida att 

Centerpartiet borde växla in sitt väljarstöd och partikassa mot Liberalernas ”intellektuella 

kapital”… 

 

Idén om att slå samman de två svenska liberala partierna väcks således från tid till annan. 

Partistyrelsen har dock svårt att hitta positiva erfarenheter från partisammanslagningar i den 

svenska kontexten. En sådan process förutsätter framför allt ett genuint intresse från bägge 

partiernas medlemmar för en sammanslagning. Och även om detta intresse skulle finnas 

riskerar en sådan process att ta mycket tid och kraft från det vardagliga politiska arbetet. 

Detta utan några garantier för att resultatet blir så mycket bättre än det två partier var och en 

kan prestera idag. Dessutom anser Partistyrelsen att en sammanslagningsprocess tar långt 

mycket längre tid än vad motionären föreslår och partistyrelsen har heller inte för avsikt att 

initiera en sådan process och föreslår att motionen avslås. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.72  

10.73 Liberalismen 

10.73 att Centerpartiet startar en bred program- och idédebatt i kretsar och distrikt kring de 

frågor som behandlas i motionen. 
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Partistyrelsens yttrande: 

”Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. 

Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en 

gemenskap där alla behövs.” Så beskrivs Centerpartiets förhållande till liberalismen i vårt 

gällande idéprogram, En hållbar framtid, där också även våra liberala rötter beskrivs: ”Den 

landsbygdsliberala rörelsen kombinerade strävan efter ökad ekonomisk frihet med viljan att 

förbättra de allra fattigastes livsmöjligheter. ” 

Inför beslutet om vårt gällande partiprogram var det en bred och djup diskussion både i och 

utanför Centerrörelsen om våra värderingar och vårt förhållande till liberalismen i stort. När 

idéprogrammet antogs av Framtidsstämman i mars 2013 var det efter omfattande diskussioner 

i hela Centerrörelsen vilket ledde fram till ett beslut i stor enighet.  

Sedan 1912 har Bondeförbundet/Centerpartiet antagit 11 idéprogram/partiprogram med 

jämna mellanrum. Partistyrelsen menar att den typen av bredare program- och 

idédiskussioner som motionären efterfrågar hör hemma i en framtida idéprogramsdiskussion. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.73  

10.74: Välkomnande av nya medlemmar 

10.74.1 att centerdistriktet och förbundet säkerställer rutiner för att medlemmar ska hamna 

rätt och att den nya medlemmen därmed känner sig välkommen, delaktig och betydelsefull.  

 

10.74.2 att CK-medlemmar som tillhör Centerkvinnor Gotland, men fortfarande vill delta i 

avdelningarnas arbete, inte glöms bort vid kallelser till Center-avdelningarnas möten.  

 

Partistyrelsens yttrande: 

Att nya medlemmar välkomnas till organisatonen är mycket viktigt. Riksorganisationens 

välkomstbrev kan inte ersättas av den personliga kontakt som bör tas i kretsen för att lyssna in 

förvätningar på medlemsskapet och det politiska engagemang som en ny medlem kommer 

med. Därför finns sedan åskilliga år tillbaka en rutin där riksorganisationen medelar kretsen 

och distriktsombudsmannen när en ny medlems begärt inträde. 

Kretsen är basen för allt engagemang. Det är i sin hemkommun alla medlemmar i 

Centerpartiet har sitt medlemskap och det är där som de demokratiska möjligheter som 

medlemskapet erbjuder bäst kan utövas. Oavsett vilken del av Centerrörelsen – Centerpartiet, 

Centerkvinnorna, CUF eller Centerstudenter – som en medlem valt att engagera sig i, har man 

fulla medlemsrättigheter i sin hemkrets. Därför är det stadgefäst att alla medlemmar i 

Centerörelsen ska kallas till kretsens årsmöten, och att alla där också har samma 

demokratiska rättigheter oavsett organisationstillhörighet. Detta gäller även Cenerkvinnorna 

på Gotland. Partistyrele instämmer i motionens intentioner.  
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Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

10.74  

10.75: Kandidatkvalificering 

10.75.1 att kandidat till riksdagen ska kunna visa att hen har någon form av arbetslivs-

erfarenhet. 

10.75.2 att en ledamot i riksdagen endast har möjlighet att väljas in för max 2 perioder i följd 

utan hen däremellan varit ute i arbetslivet. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Att vara förtroendevald är något mycket fint. Den som fått uppdrag inom Centerpartiet har 

fått medlemmarnas förtoende och alla med offentliga uppdragen i kommunfullmäktige, 

regionfullmäktige och riksdagen har ytterst fått medborgarnas förtroende genom de allmänna 

valen.  

Beslutande församlingar behöver en mångfald av erfarenheter. Genom att många olika 

kunskaper och färdighet möts tas bättre beslut. Centerpartiet har en ordning för hur våra 

nomieringar ska gå till. I våra stagar framhåller vi att Jämlikhet, jämställdhet och mångfald är 

ledord när förtroendeuppdrag ska fördelas. Detta kompletteras sedan i vår arbetsordning som 

framhåller att Centerpartiet på alla nivåer ska ha bredd i partiets representation och 

kompetenta, engagerade företrädare som tillsammans bildar en mångfald av erfarenhet och 

bakgrund. Därför är aspekter som engagemang, bakgrund, erfarenheter, kön och ålder viktiga 

att beakta när valsedlar utformas och val förrättas. 

Partistyrelsen menar att de regler vi idag har för nomieringar väl fyller sitt syfte och att krav 

på  arbetslivserfarnhet är något för nomineringskommittén att beakta tillsammans med annan 

erfarenhet. Inte heller ser Partistyrelsen något behov av att maximera antalet mandatperioder 

för en förtroendevald. Lämpligheten i nomineringen prövas inför varje val av medlemmarna 

på respektive nomineringsstämma.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.75  

10.76: Medlemsutskick 

10.76 att Centerrörelsen inrättar en funktion för automatiserade utskick som kan användas av 

avdelningar och kretsar. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Det är viktigt att alla kretsar har en återkommande kommunkation med alla sina medlemmar. 

Billigast och enklast sker detta via mejl och Partistyrelsen uppmanar därför alla kretsar att 

regelbundet arbeta med att förbättra kvalitén i medlemsregistret genom att ta in mejladresser 

från medlemmarna och rapportera dessa till medlemsservice. För de som inte har mejl återstår 

kontakt via telefon eller med traditonellt brev. Ett öppet ”vykort” kan får dock inte innehålla 
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information så att peronsens namn kan koppals till medleskap i Centerpartiet. Att t.ex. öppet 

skriva ”till dig som är medlem i Centerpartiet” är inte tillåtet. Då krävs kuverttering för att 

budskapet ska kunna sändas ut. Partistyrelsen avser dock inte att introducera en central 

funktion för detta.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.76  

10.77: Organisationsförändring 

10.77 att Centerpartiet på Gotland utreder möjligheten till, och konsekvenserna av att 

avveckla eller omorganisera kretsarna på Gotland Visby. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Den stadgerevison som genfördes 2017 introducerade ett nytt begrepp i Centerpartiet: 

distriktsavdelningar. Detta innebär att i enlighet med stadgarnas § 13 moment 2 finns nu en 

möjlighet för de distrikt som också är kretsar (Stockholms stad, Göteborg och Gotland) att 

införa organisatoriska enheter som t.ex. innebär att kresstämman kan få ett ombudsförfarande.  

Möjligheten att genoföra en utredning så som motionären föreslår finns alltså redan, men 

beslut om detta ska göras överlämnar Partistyrelsen med varm hand till distriktsstyrelsen på 

Gotland. Eftersom möjligheten finns instämmer Partistyrelsen dock i motionens intentioner.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

10.77  

10.78: Klimatkompensera för flygresor 

10.78.1 att Centerpartiets sammankomster förläggs på tider och platser, så att så gott som alla 

deltagare kan ta sig dit med andra färdmedel än flyg. 

10.78.2 att Centerpartiet klimatkompenserar för de resor som deltagarna gör med flyg till 

partiets sammankomster. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistämman respektive kommundagarna är Centerpartiets största arrangmang till antalet 

deltagare. Långt ifrån alla anläggningar och orter har möjlighet att inrymma dessa då både 

möteslokal och hotellkapacitet måste vara av viss storlek. Även om Partistyrelsen stävar efter 

att sprida dessa arrangemang geografiskt över landet är det många gånger svårt, och årets 

partistämma i Karlstad är ett talande exempel då det är tredje gången sedn 2013 som våra 

stora arrangemang återvånder till Karlstad.  

När start- och stopptid sätts för ett arrangemang görs detta alltid efter att ha kontrollerat hur 

tågen ankommer till aktuell ort. Därefter görs en rimlighetsbedömning om när ett arranameng 

kan starta respektive avslutas i förhållande till resorna.  
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Sverige är ett avlångt land och ibland är flyg det enda realistiska alternativet för en mängd 

deltagare. Riksorganisationen klimatkompenserar sedan flera år de flyg- och bilresor som 

bekostas av Riksorganisationen (t.ex. för partistämmans ombud). Köp av klimatkompensation 

och biobränsle görs efter avstämning av periodens faktiska resande. Idag erbjuder vissa 

flygbolag även biobränsletillägg. När det gäller t.ex. partiledarns resor köper 

Riksorganisationen sådana tillägg även för resor som sker med andra bolag.  

 

Partistämman beslutade:  

 

att Riksorganisationen även fortsättningsvis klimatkompenserar de flyg- och bilresor som 

bekostas av Riksorganisationen.   
 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

10.78  

10.79: Resekostnadsutjämning för 

kommundagarna 

10.79 att Centerpartiet inför en resekostnadsutjämning för kommundagarna. 

 

Partistyrelsens yttrande 

Kommundagarna är Centerpartiets störas årliga arrangameng. Till skillnad mot partistämman, 

där ombudens resor bekostas av Riksorgansationen, får deltagarna på kommundagarna själva 

stå för sin resekostnad.   

Eftersom de anläggningar som kan inrymma kommundagarna är begränsade är 

kommundagarna hänvisade till ett fåtal orter. Många svenska städer har inte tillgång till de 

anläggningar och därmed den kapacitet som krävs för ett sådant stort arrangemang. Det gör 

att reskostnaderna fördelas orättvist mellan deltagarna även över tid då kommundagarna 

återkommer till samma orter.  

Förslaget om ett system med resefördelning är därför intressant och något som Partistyrelsen 

är beredd att utreda vidare, pröva 2020 och därefter utvärdera. Partistyrelsen instämmer 

således i motionens intantioner, men avser att först pröva och utvärdera modellen innan den 

eventuellt införs permanent.  

 

Partistämman beslutade:  

 

att utreda ett system med resefördelning för kommundagarna 

 

att pröva ett system med resefördelning på kommundagarna 2020 för att därefter utvärdera 

detsamma.  
 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

10.79  
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10.80: Bra konsumentval av oss själva i 

Centerpartiet 

10.80 att Centerpartiet vid egna arrangemang gör upphandlingar där man väger in hälsa och 

miljö. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Konsumenternas makt är stor, och det måste därför vara enkelt för konsumenterna att göra 

medvetna val.  

Vid Centerpartiets nationella evenemang som Partistämma, kommundagar, utbildningar etc. 

säkerställer vi att råvarorna i största möjliga utsträckning är närodlade och att allt kött som 

serveras är från Sverige, och vi tackar nej till flaskvatten.  

Partistyrelsen vill uppmana kretsar och distrikt att inför sina egna arrangemang göra 

medvetna val, och instämmer därför i motionens intentioner.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner 

 

10.80  

10.81: Utställarverksamhet 

10.81 att Djurens rätt och liknande sammanslutningar som stödjer terroriserande verksamhet 

inte får ställa ut eller på något vis närvara vid våra sammankomster.  

 

Partistyrelsens yttrande: 

Rapporterna om hot och trakasserier mot lantbrukare väcker avsky. Förutom de problem detta 

för med sig för såväl duktiga svenska lantbrukare som vår livsmedelsproduktion skadar det 

hela tilltron till rättsstaten och vår demokrati. Det är dags att agera.  Problemet har eskalerat 

de senaste och omfattar alla djurproducerande verksamheter inom lantbruket, ridskolor, 

pälsnäringen, forskningsanläggningar, myndigheter, jägare med flera. 

Enligt en undersökning från Landja Marknadsanalys känner var fjärde lantbruksföretagare 

oro över att utsättas för hot och trakasserier av militanta djurrättsaktivister. Att hota 

företagare som arbetar med laglig verksamhet är helt oacceptabelt. Ska de gröna näringarna 

kunna fortsätta att producera livsmedel av hög kvalitet behöver vi se till att öka tryggheten för 

dessa verksamheter.  

För Centerpartiet är detta inte ett branschproblem utan ett demokratiproblem. Vi som 

samhälle ska inte acceptera icke demokratiska metoder i politiskt syfte.  

Under Partistämman och kommundagarna erbjuder Centerpartiet möjligheten för 

organisationer och företaga att vara utställare för att på så sätt skapa en dialog med viktiga 

beslutsfattare. Den som är utställare behöver inte vara Centerpartist eller bejaka alla våra 

sakpolitiska förslag, men en gemensam nämnare är att man delar våra grundläggande 

värderingar om ett öppet demokratiskt samhälle och alla människors lika värde och 

rättigheter.  
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Att säkerställa att alla utställare ställer upp på demokratiska värderingar anser Partistyrelsen 

är en bättre ordning än att peka ut enskilda organisationer som icke önskvärda. 

  

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.81  

10.82: Smarta möten 

10.82.1 att partiorganisationen omgående tar fram riktlinjer, utbildning och utrustning för 

distansmöten. 

10.82.2 att distansmöte används och förordas som komplement inom och utom partiet. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Centerpartiet erbjuder stöd för utbildningar i hela organisationen. I december 2015 antog 

partiet en utbildningsstrategi som presenterar utbildningar i tre olika nivåer/steg som 

riksorganisationen erbjuder och tillhandahåller stöd kring. Utöver detta finns ett urval av 

utbildningar som kan vara till stöd för organisationen och medlemmarna. Läs mer om dessa 

under fliken övriga utbildningar. 

Utbildningsstrategin presenterar och ger stöd till utbildningar på tre olika nivåer; kretsnivå, 

distrikts-/regionnivå och nationell nivå. Parallellt med behovet av ”traditionella” utbildningar 

uppkommer hela tiden nya behov av utbildning, som inte ryms i strategin. Det kan 

exempelvis vara projekt som drivs under en tid och som också identifierar utbildningsbehov. 

Utbildningar som identifieras inom projekt har stor betydelse för organisationen – och 

genomförs fristående från denna utbildningsstrategi samt vävs in i själva 

utbildningsuppläggen, i de fall det är lämpligt. 

Under 2018 har utbildningsstrategin setts över och utvecklats, bl.a. i den del som rör digitala 

möten och möjligheten att gå utbildningar på distans. Erfarenheter kring digitala utbildningar 

kan användas även i ett framtida arbete med digitala möten. Det finns redan idag en rad 

tekniska möjligheter som möjliggör digitala möten, men som motionären skriver behöver 

riktlinjer eller erfarenhet för att digitala möten ska bli riktigt bra.  

Om digitala möten ska kunna användas fullt ut, t.ex. vid omröstningar på partistämman, krävs 

dock även en översyn av stadgarna och inte minst en anpassning av debattreglerna för att 

säkerställa att omröstningar går rätt till. I den senaste stadgeöversynen inför partistämman 

2017 diskuterades detta, men stadgekommittén valde då att inte lägga fram ett sådant förslag 

till Partistyrelsen. Sammantaget instämmer Partistyrelsen i motionens intentioner. Det finns 

flera fördelar med distansmöten, men samtidigt är det fysiska mötet många gånger ändå är 

överlägset. Inte minst då den sociala del som t.ex. stämmor på olika nivåer erbjuder. 

Partistyrelsen avser att följa frågan noga, men är inte beredd att i nuläget föreslå en så 

definitiv väg som motionären föreslår.  

 

Partistämman biföll följande motioner: 

 

10.82.1 att partiorganisationen omgående tar fram riktlinjer, utbildning och utrustning för 

distansmöten. 
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10.82.2 att distansmöte används och förordas som komplement inom och utom partiet.  

10.83: Almedalsveckan 

10.83.1 att det blir kostnadsfritt att registrera programpunkter för lördag och den senare 

söndagen under Almedalsveckan även om man anmäler sent. 

10.83.2 att Almedalsveckan läggs någon annanstans under lördag och den senare söndagen, 

antingen samma stad varje år, eller att man alternerar från år till år. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Huvudarrangörer för Almedalsveckan är de lokala partierna på Gotland som även finns 

representerade i riksdagen. Region Gotland är värd för Almedalsveckan och ansvarar bland 

annat för att samordna programmet, infrastrukturen kring och under veckan, ordna ett 

presscenter och den övergripande kommunikationen. Centerpartiets partistämma bör inte 

besluta om hur Almedalsveckan ska utformas då det ligger utanför partistämmans 

beslutskompetens. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.83  

10.84: Lösenordspolicy 

10.84.1 att Centerpartiets lösenordspolicy lyder som följer: *Lösenordet ska innehålla minst 8 

tecken. *Lösenordet får innehålla alla tecken, inklusive emojis och mellanslag. *Välj gärna en 

lösenordsFRAS som innehåller flera ord. Fraser är enkla att komma ihåg och ger långa 

lösenord. 

10.84.2 att lösenordspolicyn blir synlig vid skapandet av lösenord; både vid registrering och 

vid byte av lösenordet. 

10.84.3 att tvingande lösenordsbyten endast ska ske vid databasintrång eller liknande 

händelser. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Det är viktigt att de lösenord som används är starka och därmed bidrar till en säker IT-miljö 

och därför är detta i grunden en rimlig motion. Oavsett detta anser Partistyrelsen att det vore 

mycket olyckligt om partistämman beslutar om hur en lösenordspolicy ska se ut. Det skulle i 

förlängningen kraftigt begränsa Centerpartiets möjlighet att utveckla och hålla vår IT-miljö 

uppdaterat i takt med att ny teknik implementeras.  

Ett partistämmobeslut om en lösenordspolicy skulle låsa organisationen vid ett sådant 

förhållningsätt de kommande två åren, dvs. fram till nästa stämma oavsett hur den tekniska 

utvecklingen ser ut. Innehåller i en lösenordspolicy är med andra ord inte en fråga som 

partistämman bör besluta om.  
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Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.84  

10.85: Digitaliserad idéutveckling 

10.85.1 att Centerpartiet köper in och implementerar ett ärendehanteringssystem där goda 

idéer kan lämnas in, presenteras, diskuteras, bedömas, skickas vidare som motion till stämma, 

och eventuellt flaggas upp till berörda politiker. 

10.85.2 att en grupp på central nivå får ett nytt eller utökat ansvar för Centerpartiets idé och 

utvecklingsarbete. 

10.85.3. att Centerpartiet, redan under 2019 och på prov, genomför ett antal digitala 

politiksmedjor där man baserat på en samhällsutmaning i grupp systematiskt får arbeta fram 

konkreta förslag och idéer. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Idé- och politikutveckling är mycket viktigt för ett politiskt parti och något som aldrig får 

avstanna. Att utforma ny politik baserade på vår värdegrund i den kontext som vår samtid 

utgör gör det möjligt att komma med politiska förslag och lösningar. 

Idéutvecklingen inom Centerpartiet pågår ständigt, och de senaste partistämmorna har 

Partistyrelsen lagt fram ett 15-tal politiska program som efter beslut utgör basen och ger 

inriktningen för vår politik. Partistämmans roll, som högsta beslutande organ i Centerpartiet, 

är mycket viktig i detta arbete. Arbetet inför stämmorna har lagts upp på olika sätt, där 

sammansättningen av de grupper som arbetat fram förslag bestått både av intern och extern 

kompetens. Inte minst inför 2011 års stämma prövades nya former för idéutveckling med 

goda resultat.  

För att ytterligare stärka ideutvecklingsarbetet har det inom riksdagskansliet inrättats ett 

särskilt policyteam, vars arbete ska komma hela Centerpartiet till nytta när det gäller att ta 

fram nya förslag till politisk inriktning inom olika områden. Det finns således redan idag en 

grupp som har ett särskilt ansvar för idéutvecklingen. 

Centerpartiet har tidigare prövat möjligheten med öppen, digitalt baserad idéutveckling. 

Under den senaste idéprogramsprocessen användes bl.a. en öppen wiki där alla som önskade 

kunde vara med och bidra i arbetet. Erfarenheter från detta kan användas i framtida 

politikutvecklingsprocesser, oavsett om de sker digitalt eller i mer traditionella former.  

Från distriktsordförandekåren har framkommit önskemål om möjligheten till ett för 

organisationen mer aktivt deltagande i utvecklingsarbetet, t.ex. genom någon form av 

remissförfarande. 2020 är lite av ett ”mellanår” utan planerade partistämmor eller planerat 

allmänt val. Partistyrelsen avser att använda detta år till att initiera ett brett arbete med bl.a. 

politikutveckling som omfattar hela organisationen och där bl.a. digitala metoder kan 

tillämpas. Motionens förslag kan fungera som inspiration för detta arbete ska läggas upp. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

10.85.2 

 

10.85.3  
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Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.85.1  

10.86: Digitalt motionssystem 

10.86.1 att Centerpartiet använder ett digital motionsystem för alla nivåer. 

10.86.2 att alla yrkanden, yttranden och beslut följer med hela vägen så att man kan se vad 

tidigare instanser har tyckt. 

10.86.3 att medlemmar från olika kretsar och distrikt kan skriva under samma motion så 

samma motion kan passera genom flera ben på vägen upp utan att vara kopior av varandra. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Ett digitalt motionssystem håller ihop processen från motionsskrivande till beslut. Sedan ett 

antal partistämmor tillbaka ska motionerna lämnas in digitalt och sedan den ordningen 

infördes har både tekniken och teknikmognaden hos användarna utvecklats.  

Centerpartiet äger inget motionshanteringssystem. Istället har vi hyrt system av olika 

leverantörer de senaste åren. Att organisationen själv skulle ta på sig drift och utveckling av 

ett motionshanteringssystem skulle vara förenat med stora kostnader. Detta rör inte minst 

själva genomförandedelen under partistämman vid förhandlingarna i plenum. För att systemet 

ska kunna användas fullt ut krävs att alla ombud har tillgång till läsplatta eller dator av 

liknande standard. För partistämmans del hyr riksorganisation in läsplattor, och bedömningen 

är att kostnaderna för organisationen som helhet att använda ett sådant system i 290 kretsar 

och 26 distrikt skulle vara allt för stor, och därmed något som organisationen skulle ha svårt 

att bära.  

Däremot avser Partistyrelsen att även inför kommande partistämmor arbeta med digitala 

system för motionsinlämning och ärendehantering. I takt med att teknikens utvecklas kan den 

också komma organisationen till del, utan att Centerpartiet står som ägare till ett sådant 

system.  

Tidigare partistämmors beslut - både vad gäller motioner och politiska program - finns 

presenterade på Connect i digital form tillbaka till partistämman 2005. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.86  
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10.87: Digitalt arkiv 

10.87.1 att ett nationellt e-arkiv inrättas för Centerpartiets avdelningar, kretsar, disktrikt, 

kommun och regiongrupper och andra relevanta organ. 

10.87.2 att partiets stadgar kompletteras så att dessa delar av partiet genom stadgarna 

anmodas att ordnat och konsekvent ladda upp dokumentationen i detta e-arkiv. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

2020 fyller Centerpartiet 110 år. Ett parti som nått en sådan avsevärd ålder och dessutom är 

decentraliserat till sin struktur har åtskilliga historiska dokument värda att bevara för 

eftervärlden.  

Centerpartiets RO har tidigare fört över stora delar av vårt historiska material till Riksarkivet. 

De delar av Centerpartiets material som är tillgängligt för forskning ligger på Riksarkivet i 

Stockholm. Material som rör distrikt och lokala kretsar finns på landstings-, kommun- och 

statsarkiv – eller motsvarande - ute i landet. Tyvärr är inget av materialet i Riksarkivet 

digitaliserat, men det är sökbart https://sok.riksarkivet.se/nad och enligt fastställda riktlinjer 

tillgängligt för forskning. 

Under 2016 genomfördes ett arkiveringsprojekt på riksorganisationen som syftade till att 

föreslå regelverk, instruktioner och tillämpade rutiner som säkerställer att allt arkivmaterial 

vid RO kan hanteras på ett för riksorganisationen fullgott sätt i överensstämmelse med 

gällande regler och riksorganisationens önskemål.  

Partistyrelsen anser att det är viktigt att Centerrörelsens olika delar tar ansvar för sitt 

arkivmaterial. Som stöd för detta avser Partistyrelsen att ta fram råd och riktlinjer för 

arkivering i avdelningar, kretsar och distrikt. Partistyrelsen är dock i nuläget inte beredd att 

bli huvudman för ett e-arkiv i den omfattning som motionären föreslår varför motionen 

föreslås avslås.  

Partistämman beslutade: 

 

att Partistyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att bevara centerrörelsens verksamhet 

för framtiden.  
 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.87  

10.88: Avskaffa partistödet 

10.88 att partistödet i dess nuvarande form avskaffas. 

Partistyrelsens yttrande: 

Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör 

det idag. 

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin och bidrar till att partier kan finansiera 

sin verksamhet med offentliga medel utan att vara beroende av externa givare eller eget 

kapital. 

https://sok.riksarkivet.se/nad
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Reglerna för partistöd i kommuner, landsting och regioner regleras i kommunallagen. 

Fullmäktige har utifrån lagens skrivningar rätt att besluta om partistödets omfattning och 

formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett 

parti. Det baseras därför på en blandning av grundstöd och mandatstöd. Den exakta 

utformningen och nivån varierar mellan kommuner, landsting och regioner. 

Partistyrelsen anser att partistödet utgör en viktig del av vårt demokratiska system, och att 

dagens ordning med att formerna för möjligheten att ge detta stöd regleras i kommunallagen. 

Att beslut om utformningen av stödet fattas i kommuner och regioner gör det möjligt att 

anpassa stödet efter lokala och regionala förutsättningar. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

10.88  

 


