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Kommittegrupp1: Företagande, ekonomi, skatter  

Motioner: 2013:01, 08, 09, 15, 16, 22, 30, 31, 32, 43  

 



Stockholmscenterns motion 2013:01 
Motionär: Ann-Christin L Frickner  
Motion: Förslag om förändrade regler kring företagande med 
införande av differentierad skattesats för företag baserat på vinst. 

 
Bakgrund: Flera faktorer påverkar valet att bli företagare och hur väl igångsatta 
företag klarar sig och överlever efter de första tre till fyra åren(idag beräknat 5-7 år 
pga ekonomisk nedgång).  

I motionen föreslås därför att Sverige inför en differentierad skattesats för företag så 
som den modell som finns i England, som kommer att gynna företagande i sin helhet 
och framförallt småföretag och nystartade företag .  

Skattesystem  

Dagens skattesystem i Sverige ger inte vidare möjligheter för nystartade företag att 
faktiskt skapa vinst i sina företag, då det tar mycket resurser att starta upp och 
komma igång med verksamheten förutom skyldighet att betala skatt vilket påverkar 
framförallt små företag att överleva och nystartade företag att skapa en stabil 
plattform ekonomiskt innan eventuell expansion. 

I England däremot har man valt en modell där företag betalar skatt procentuellt 
utifrån den vinst som skapas i företaget och varierar efter olika fastslagna 
vinstsummor.  
 
Skulle Sverige införa en differentierad skattesats som baseras på företagets vinst 
liknande den som finns i England så skulle det skapa positiva effekter för de annars 
hårt ansatta nystartade småföretag inte minst, men även få positiva effekter för 
småföretagandet generellt att växa sig större och förhoppningen är även att företag 
ska klara av att börja anställa fler. Det ger företagen en möjlighet att generera mer 
kapital att återinvestera i sina företag och skapa vidare tillväxt. 

Bifogat finner ni ett exempel på hur skattesatsen utfaller i England (förbehåll för att 
siffror kan ha förändrats). 
 



 
 RATE  SKATT %  VINST (GBP) 
 
Starting Rate  0 %  0 - 10 000 
 
Marginal Starting Rate Relief 19 % (-MSRR) 10 001 – 
50 000 
 
Small Companies' Rate 19% 50 001 – 300 000 
 
Marginal Small Companies Relief 30 % (- MSCR) 300 001 - 
1500 000 
 
Corporation Tax Full Rate 30%  500 001 eller mer. 
 
 

 

Ytterligare information: 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&langpair=en%7
Csv&rurl=translate.google.com&u=http://www.hmrc.gov.uk/rates/corp.htm&usg=A
LkJrhh2DVsAS8lMtFHYoIffLNson_Nhqw,  
http://www.enterpriseeurope.se/radgivningochinformation/etableraforetagieu/etabl
eringsguiden/fordjupning/storbritannien.4.75211b3f12c82646be0800081229.html 

 

  



Förslag Skattesystem: 

 
Jag yrkar: 
 
Att Stockholmscentern tittar närmare på och initierar ett arbete för en 

övergång till det system i skatteskala som England arbetar efter, där 
skattesatser baseras på den vinst som företaget uppnår och som gradvis 
ökar successiv med vinst och där en nollsummeskatt ges till de allra 
minst vinstgenererande företagen och som på detta vis ger företagen en 
möjlighet att själva skapa kapital för företaget och möjlighet att anställa 
fler. 

 
Att Stockholmcentern lyfter frågan till riksnivå för att detta är en fråga som 

berör hela landets företagare med systemet för företagsbeskattning. 
 

 
Motionssvar 2013:01 
 
Motionären föreslår förändringar i företagsbeskattningen i syfte att förbättra 
möjligheterna att få nystartade företag att kunna slå rot och växa sig bärkraftiga.  
 
Det engelska exemplet visar att förslaget kan vara intressant, men som alla vet finns 
det också en mängd skillnader mellan brittiskt och svenskt företags-, och kanske 
framförallt företagarklimat. Bolagsskatten blir föremål för intresse först när företagen 
börjar gå med vinst, men skatterna för företagaren slår in från dag ett.  
 
Distriktsstyrelsen ställer sig positiv till motionens andemening, men kan, som den 
första att-satsen är formulerad, inte föreslå något annat än avslag på den. Vi kan helt 
enkelt inte initiera ett arbete för övergång till ett bolagsskattesystem som föreslås i 
motionen utan att undersöka förväntade effekter och hur en reform samvarierar med 
andra institutionella förutsättningar för företagandet.  
 



Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att avslå den första att-satsen och  
 
Att anse den andra att-satsen besvarad  
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:08 

Motionär: Avdelningsmotion – Stureplanscentern 

Ämne: Lägre skatt ger motivation för mer skapande 

 
Sverige har tillsammans med Danmark världens högsta skattetryck. 
 
De grupper som är mest känsliga för skatters effekt är de med högst inkomster och de 
med lägst inkomster. 
 
Om låglönejobb skulle beskattas lägre skulle tröskeln från arbetslöshet till arbete bli 
lägre. Att fler går från arbetslöshet till arbete är fundamentalt för Sveriges ekonomi 
och därmed för alla svenskar. 
 
Tanken med högre skatt för de med högst inkomster har varit att utjämna skillnader i 
inkomst. Den uppfattningen bygger dock på en gammaldags syn. Numera har de 
flesta möjlighet att själva påverka sin inkomst genom val av yrke, utbildning och hur 
mycket och hur hårt man vill jobba. Att fler jobbar hårt, tar ytterligare ansvar och 
kanske anställer andra ligger i hela Sveriges intresse. 
 
Resultatet av dagens politik är att det finns lägre incitament i Sverige att utbilda sig 
och jobba extra jämfört med andra länder. Rimligen är detta något som försämrar 
landets konkurrenskraft och på sikt försvårar de utmaningar välfärdsstaten står inför 



med en åldrande befolkning. 
 
Vi blir mer och mer internationaliserade och vi kan inom EU åtminstone välja var vi 
vill bo och skatta. Ligger vi markant över EU:s medel finns det risk att många med 
högre löner väljer att bo i andra länder samt att personer från andra länder undviker 
Sverige. 
 
Sverige behöver vara konkurrenskraftigt även när det gäller privatbeskattning. 
 
Vi yrkar därför att stämman beslutar följande: 
 
Att Centerpartiet ska verka för att de med lägst löner ska slippa betala 

inkomstskatt, att värnskatten ska tas bort samt att statsskatten på sikt 
avskaffas. 

 
Att Motionen skickas vidare till partistämman. 
 
 

Motionssvar 2013:08 
 
Motionären framhåller att tröskeln från arbetslöshet till arbetet blir lägre med lägre 
skatt på låga löner, vilket främjar Sveriges ekonomi. 
 
Vidare att syftet med högre skatt på högre lön – utjämning av inkomstskillnader - är 
en gammaldags syn som bland annat innebär att incitament för utbildning och hårt 
arbete inte längre finns i Sverige. 
 
Vidare att Sveriges konkurrenskraft i en internationaliserad värld drabbas av att 
personer med höga inkomster väljer att bo och verka i andra länder. 
 
Skattetrycket är en viktig faktor i valet av boende för individer med internationell 
konkurrensförmåga. Möjligheten att få dessa till Sverige skulle otvivelaktigt stärkas 
av att värnskatten avskaffades. 



 
Lägre skatter på lägre löner kan uppnås genom att höja grundavdraget vilket också 
skulle innebära att fler inkomsttagare över huvud taget inte skulle behöva betala 
skatt. T.ex. sommarjobbande studenter och deltidsarbetande med låga årsinkomster. 
Utan tvivel en frihetsreform som många berörs av. 
 
Motionären vill på sikt avskaffa den statliga skatten helt. I det korta perspektivet är 
detta inte möjligt utan att ersätta den med någon annan skatt. Det är dock långsiktigt 
möjligt om vi prioriterar arbetet med att effektivisera statens förvaltning och snäva in 
statens ansvarsområden i enlighet med Stockholmscenterns långsiktiga mål.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionen i dess helhet. 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 
 

Stockholmscenterns motion 2013:09 

Motionär: Avdelningsmotion – Stureplanscentern 

Ämne: Dubbelt grundavdrag för företagare 

 
Att starta och driva ett företag är ofta förknippat med hårt arbete. Under 
uppstartsfasen lever många företagare med knappa resurser och det tar ofta flera år 
innan intäkterna motsvarar en anställd inom samma bransch. 
 
Den enskilt största utgiften för de allra flesta företagare är skatten. Att inte betala sin 
skatt i tid kan ge betalningsanmärkning som kan göra det svårt att fortsätta som 
företagare. 
 
De som trots dessa förutsättningar väljer att starta företag är starkt bidragande till 
Sveriges välstånd. 



 
Det är viktigt för Sverige att fler företag startas och att fler företagare anställer. Det är 
också viktigt att tröskeln mellan arbetslöshet och egenföretagande är låg. Därför 
måste vi från politiskt håll tydligare visa att företagande och initiativkraft ska löna 
sig. 
 
Vi yrkar därför att stämman beslutar följande: 
 
Att Centerpartiet verkar för att dubblera grundavdraget för företagare. 
 
Att Motionen skickas vidare till partistämman. 

 

Motionssvar 2013:09 
 
Motionärens utgångspunkt att fler företag behöver skapas och att företagarna 
anställer fler medarbetare är en av grundbultarna för ett diversifierat och livskraftigt 
näringsliv.  
 
Huruvida dubbelt grundavdrag eller andra skattestimulanser är det bästa sättet att nå 
den önskade effekten återstår att se. 
Kanske skulle en gradvis infasning i skattesystemet genom att en nyförtagare får en 
avtagande rabatt på skatten under de viktiga först fem åren vara lika effektivt? T.ex. 
att företagaren betalar 20 % av de nominella skatterna år ett,  
40 % år två etc. för att vara fullt betalande år fem.    
 
I vart fall anser distriktsstyrelsen att förslaget är väl värt att pröva som en av flera 
åtgärder att stimulera företagare att driva företag. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionen i sin helhet.  
 



Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 
 

Stockholmscenterns motion 2013:15 

Motionär: Avdelningsmotion – Stureplanscentern 

Ämne: Synliggör skatterna 

 
Skatterna är oerhört centrala för hela samhällets funktionssätt. Ett alltför högt 
skatteuttag är skadligt för landets långsiktiga ekonomi. Med för höga skatter minskar 
företagarnas möjligheter att tjäna pengar på sitt företagande och utveckla sina 
affärer. Skatter skapar kilar mellan företagens löneutrymme och arbetstagarens krav 
på inkomst och minskar antalet tillgängliga jobb. 
 
Skattesystemet, nivåer och konstruktion såväl som den tekniska skatteuppbörden, 
måste präglas av effektivitet och rättssäkerhet. Det måste upplevas som rättvist och 
stimulera till arbete och företagande. 
 
En förutsättning för att en bra skattedebatt ska kunna föras är att den baseras på 
verkliga förhållanden, detta inte bara av rent ekonomiska skäl, men också 
demokratiska. 
 
Att hitta sätt att införa skatter som inte märks så tydligt har blivit ett sätt att skapa 
politisk acceptans för överföring av makt från medborgarna till stat och kommun. Det 
finns många olika sätt att skapa dessa dolda skatter. Moms och arbetsgivaravgifter är 
två exempel som kan vara svåra att göra något åt på mindre än mycket lång sikt, 
eftersom de utgör så väsentliga delar av skattebasen. Icke desto måste problemet med 
dolda skatter börja diskuteras, eftersom vi för vårt framtida välstånd är helt beroende 
av ett växande näringsliv. 
 
Källskattesystemet innebär att de flesta svenskar aldrig egentligen ser de skatter de 
betalar varje månad. Istället för att den som är skattskyldig betalar sin skatt, ska 
denna betalas av den som betalar skattskyldig ersättning till densamma. 
 



Det finns också en integritetsaspekt kopplad till detta. Arbetsgivaren har helt enkelt 
inte med att göra vilka typer av jämkningar eller övriga inkomster den skattskyldige 
har. 
 
Vi vill synliggöra skatterna genom att ändra på systemet hur skatterna betalas in. Det 
finns redan idag ett fullt fungerande system med ”skattekonton”. Alla egenföretagare 
betalar sina skatter själva varje månad. Systemet är fullt skalbart och faktum är att 
varje svensk redan idag har ett skattekonto. 
 
Det skulle därför inte innebära några praktiska problem att överföra 
betalningsansvaret för skatterna från löneutbetalaren till den skattskyldige. För 
egenföretagare föreslås en preliminärskatt varje år, baserat på föregående års 
deklarerade inkomster och en uppräkningsfaktor. Denna preliminärskatt kan ändras 
under året om inkomstförhållanden ändras, eller på annat sätt inte överensstämmer 
med skatteverkets estimat. 
 
Skatterna skulle då betalas varje månad, precis som alla andra räkningar. Det fulla 
lönebeloppet utbetalas till arbetstagarens lönekonto. 
 
Vi föreslår därför att stämman beslutar följande: 

 

Att Centerpartiet söker ett brett politiskt stöd för att ändra 
skatteuppbördssystemet till ett skattekonto för alla, istället för källskatt. 
 

Att Centerpartiet utarbetar en plan för att identifiera och synliggöra de dolda 
skatterna.   

Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma. 

 

 
 
 



Motionssvar 2013:15  
 
Skatterna i allmänhet, och skatterna på arbete i synnerhet, är ofta föremål för debatt i 
Sverige. Skatternas nivåer och skatteuppbördens funktionssätt har stor betydelse för 
hur vi upplever och värderar maktförhållandet mellan stat och individ.  
 
Makt är en resursfråga och ju mer medborgaren själv kan disponera av sin egen 
inkomst, desto större är hens makt. Samtidigt behövs resurser för allt det som vi 
betalar för gemensamt, inte sällan till samhälleliga institutioner som har till syfte att 
säkra människors frihet. Exempelvis rättsväsende och försvar, men också jämlika 
möjligheter till utbildning och hälsa genom offentligt finansierad skola och sjukvård.  
 
I ett läge där vi tävlar med Danmark om att ha världens högsta skatter på arbete finns 
det all anledning för varje parti som söker öka medborgarnas makt relativt statens, 
att se till såväl skatternas storlek som det sätt på vilket skatterna tas in. 
Källskattesystemet, där arbetsgivaren drar av skatten innan lönen betalas ut, är 
praktiskt på många sätt, men det har också med all rimlighet gjort det enklare för 
makthavarna att höja skatterna.  
 
Ökad tranparens för skattesystemet, en tydlighet för skatternas verkliga nivåer är 
central för att skattedebatten ska kunna föras på ett relevant sätt. Motionärens 
förslag om ett system med skattekonto för alla löser härvidlag en viktig uppgift: att 
medvetandegöra medborgarna om skattenivåernas sanna natur. En siffra på ett 
papper är en sak. Att ha sina egna pengar på sitt konto och sedan betala ut dem i 
skatt är en annan.  
 
Det finns också en inte oviktig integritetsaspekt som också lyfts av motionären.  
 
Det är en reform som, i och med att systemet faktiskt redan finns på plats, dessutom 
är praktiskt genomförbar, även om de politiska utmaningarna att göra den till lag 
naturligtvis inte ska underskattas.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  



 
Att  bifalla motionen i sin helhet.  
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma 
 

Reservation 
 
Christina Linderholm och Bengt Hansson reserverade sig mot distriktsstyrelsens 
beslut till förmån för följande svar med att-satser:  
 
Dagens uppbördssystem med källskatt som dras av arbetsgivaren kan tyckas vara 
förmynderi, men kan också ses som ett förhållandevis enkelt system som i princip är 
allmänt vedertaget. Det individuella skattekontot som finns ger ju också möjlighet till 
ytterligare information. Ett system där varje individ själv ska betala in rätt källskatt 
kan skapa problem för den enskilde och leda till ett ökat kontrollsystem och ökad 
lagstiftning.  

Däremot borde ytterligare informationsinsatser göras för att tydliggöra skatterna och 
vart de går. Centern bör ta initiativ till att lyfta fram dolda skatter, informera om vad 
skatterna används till och framför allt medverka till ett enklare och tydligare 
skattesystem. 

Reservanterna föreslår stämman besluta   

Att  avslå den första att-satsen,  

Att  anse den andra att-satsen besvarad samt  

Att  sända motionen jämte yttranden vidare till partistämman 

 

 

 



Stockholmscenterns motion 2013:16 
Motionär: Avdelningsmotion – Stureplanscentern 
Ämne: Utred formerna för en ny skattereform 

 

Skattereformen som genomfördes 1990/91 var mycket viktig och tog Sverige till en 
mer moderniserad och konkurrenskraftig position. Sedan dess har mycket hänt. Vi 
har numera flera olika momssatser, vi har en uppsjö av olika typer av avdrag och det 
blir allt svårare att förstå skattesystemets omfattning. 
 
 

Ett komplicerat skattesystem leder till mer kostnader för bokföring och byråkrati och 
det blir allt svårare som företagare att vara säker på att man gjort allt helt korrekt. 
Detta hämmar Sveriges konkurrenskraft. 
 
I Estland kan man göra avdrag för ytterst få saker, men har istället lägre skatt. 
Sverige bör ta efter detta exempel och överväga om det lapptäcke vi skapat verkligen 
är långsiktigt hållbart. 
 
RUT och ROT är exempel på delar i detta lapptäcke. Införandet av dessa har gett 
mycket positivt resultat, men i slutändan är de undantag i ett alltför styltigt 
skattesystem. Med lägre skatt på arbete, framförallt för de som tjänar minst skulle 
typiska RUT- och ROT-tjänster klara sig bra ändå. Ambitionen bör vara att 
skattesystemet ska vara så väl fungerande att RUT och ROT inte behövs. 
 
Vi yrkar därför att stämman beslutar följande: 
 

Att Centerpartiet ska utreda hur skattesystemet kan bli enklare att förstå, 
enklare att göra rätt i och hur det kan bidra till mindre byråkrati. 
 

Att motionen skickas vidare till partistämman. 

 



Motionssvar 2013:16 
 
Skattereformen från 1990/91 var mycket välmotiverad. Innan dess hade Sverige ett 
mycket komplicerat skattesystem med kraftiga marginaleffekter som hämmade det 
sunda och långsiktigt hållbara företagandet och premierade avancerad 
skatteplanering och marknaden för oseriösa leverantörer av tveksamma finansiella 
produkter och tjänster för att undkomma skatt frodades.  
 
Nu, drygt 20 år senare, har skattereformens mening urholkats till stor del genom en 
lång rad små steg. Detta hämmar, som motionärerna skriver, Sveriges 
konkurrenskraft.  
 
Det behövs en ny bred skattereform i samma andra som den från 1990/91, inte bara 
för tillväxt och konkurrenskraft, men också för att säkra skatteuppbördens effektivitet 
och rättssäkerhet.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionen i sin helhet.  
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:22 
Motionär: Alfred Askeljung, Karl Malmqvist, Vilhelm Nordström 
Ämne: motion om att avskaffa den statliga inkomstskatten 

Sverige har idag, trots regeringens beundransvärda reformer, ett av världens högsta 
skattetryck. Bedömare som WEF, OECD och Globaliseringsrådet uttrycker oro för att 
detta kan hämma både tillväxt och ekonomisk anpassning till förändringar i 
omvärlden. 
 



Vårt progressiva skattesystem hämmar inte bara tillväxt utan tjänar också till att 
straffbeskatta människor som utbildar och specialiserar sig i sina yrkesval. Att 
avskaffa den statliga inkomstskatten skulle inte bara göra skattesystemet mer rättvist 
utan också utgöra ett stort incitament till att utbilda sig och skaffa sig 
specialistkompetens, något som skulle vara till stort gagn för individen, Sveriges 
konkurrenskraft och välfärdens framtida finansiering. 
 
Därmed yrkar vi: 
 
Att Centerpartiet verkar för att långsiktigt avskaffa den statliga 

inkomstskatten när reformutrymme för det ges. 
Att motionen skickas vidare till Centerpartiets ordinarie partistämma. 
 
 

Motionssvar 2013:22 
 
Motionärerna lyfter en mycket viktig fråga som har tre viktiga dimensioner:  
 
1. Vi måste avlägsna hinder mot tillväxt och anpassningsförmågan till 
omvärldsförändringar. 
 
2. Det finns ingen anledning att bestraffa framgång, tvärtom ska lyckosamt 
värdeskapande uppmuntras.  
  
3. Att avskaffa statsskatten innebär också i praktiken en relativ maktförskjutning från 
centralmakt till lokaldemokratin, vilket ärar den decentralistiska anda i vilken 
Centerpartiet alltid har verkat.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att bifalla motionen i sin helhet.  
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 



Stockholmscenterns motion 2013:30 
Motionär: Dan Tilert 
Ämne: Enhetlig moms 

Momsen är en av statens största skattebaser och föremål för både omfattande 
lobbying från intressegrupper och omfattande administration i företag och 
myndigheter. Från att ha varit till stora delar enhetlig har den mött samma öde som 
många initialt enkla skattesystem: fragmentering och svåröverblickbarhet. Vi har i 
dag inte så mycket ett momssystem som ett momsmoras. 
 
 
Momssatsen har sänkts på många olika håll, som resor, mat och böcker. 
Centerpartiet självt, som nyligen fått igenom en sänkt restaurangmoms, är en del av 
detta. I dag propageras bland annat för sänkt moms på e-böcker. För varje given 
momssänkning har det funnits goda intentioner.  Helheten är dock ett elände, med 
svåra gränsdragningsproblem och snedvridna incitament. Det senare är en nackdel i 
sig; det är motionsförfattarens åsikt att ett skattesystem i möjligaste mån bör vara 
neutralt. Lagstiftaren bör generellt inte via skatten tvinga sina egna värderingar på 
folks konsumtionsmönster. För företag och myndigheter kan problemet vara mer 
prosaiskt; administrationen av de olika momssatserna kan bli omfattande, vilket 
aldrig är önskvärt. Differentierade momssatser står i direkt motsättning till en 
ambition att förenkla för företagen. 
 
 
En enhetlig momssats bör därför införas. 
 
En enhetlig moms kommer antagligen att sänka vissa momssatser som är höga i dag, 
men också höja sådana som är låga. Moms är vidare en regressiv skatt, i betydelsen 
att låginkomsttagare ofta lägger större andel av sin inkomst på moms än 
höginkomsttagare. För att en enhetlig moms inte ska drabba den som inte har råd 
med det bör detta beaktas i valet av momsnivå.  
 
Jag yrkar 
 
Att  Centerpartiet ska verka för att Sverige ska ha en enhetlig momssats. 



 
Att  nivån på en enhetlig momssats väljs så att momsuttaget från den som 

lever på försörjningsstöd hålls väsentligen oförändrat. 
 
Att,  om en enhetlig momssats leder till totalt ökat momsuttag, andra skatter 

justeras så att statens totala skatteuttag inte ökar till följd av 
momsförändringen. 

 
Att  motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma 2013. 
 
 

Motionssvar 2013:30 
 
I dag har Sverige tre momssatser, 25, 12 och 6 procent av försäljningsvärdet utan 
moms. 25 procent är basen och också den högsta nivå som EU tillåter. 12 procents 
moms gäller i huvudsak för livsmedel och 6 på böcker och tidskrifter.   
Motionären föreslår en enhetlig moms eftersom systemet i dag är både svårt att 
förstå, skapar gränsdragningsproblem och skapar omfattande administration, särskilt 
för mindre företag som kan behöva hantera flera momssatser i sin verksamhet. Detta 
gör att det skulle vara lätt att hålla med om att momssatsen borde vara enhetlig. Det 
finns alltid skäl att se över gränsdragningsproblem och att underlätta för företagare 
att hantera momsinbetalningar. En del har redan gjorts som t ex färre 
inbetalningstillfällen per år. I samband med en större översyn av alla skatter bör även 
denna problematik tas upp.  
 
Dock, vilket även motionären påpekar är momsen en viktig del av skattebasen och 
vissa momssatser skulle behöva höjas mycket kraftigt för att generera samma intäkt. 
Tidigare undersökningar samt en statlig utredning på 2000-talet har vist att en 
enhetlig moms skulle behöva hamna nära 22 procent för att ge samma intäkt. Det är 
svårt att överblicka de konsekvenser en kraftig momshöjning från 6 respektive 12 på 
vissa varor och tjänster skulle medföra. En lägre enhetlig moms skulle ge mindre 
intäkter, alternativt leda till att andra skatter måste höjas.  
 



Att välja en momsnivå, hållbar över tid, som inte skulle drabba den med låga 
inkomster, eller lever på försörjningsstöd, skulle vara tämligen svårt. En viktigare 
åtgärd är att underlätta för människor att skapa egen försörjning. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  den första och tredje att-satsen anses besvarad 
 
Att  den andra att-satsen avslås 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 
 
Stockholmscenterns motion 2013:31 
Motionär: Dan Tilert 
Ämne: Underlätta för tågtrafikens konkurrenskraft 

Tågtrafik har förvånande ofta svårt att priskonkurrera med flyg, trots att 
storleksordningen en tredjedel av en flygnings kostnad är bränsle, medan tågets 
motsvarande kostnad är närmast försumbar, och trots att flyget är en av samhällets 
mer regeluppbundna verksamheter. Tåg kan inte vara den enda lösningen på 
samhällets transportbehov, men det är olyckligt om det i onödan finns 
kostnadsdrivande omständigheter som håller tillbaka tågets konkurrenskraft. 

 
Det finns många tänkbara förklaringar till problematiken. Undertecknad har jobbat 
ett år med tillämpning av de lagar som gäller för tåg, och tror att man där kan hitta en 
del av förklaringen. För några år sedan antogs ett EU-direktiv (2008/57/EG) 
syftande till att få enhetliga regler för godkännande av järnvägsprodukter – 
exempelvis tåg. Direktivet implementeras sedan i lagstiftning. (Den svenska 
översättningen kan hittas på Transportstyrelsens hemsida, 
http://transportstyrelsen.se/sv/Jarnvag/Godkannande/TSD/) 



 
Syftet med direktivet är gott, men implementationen i lagstiftning har i många fall 
varit direkt olycklig. Exempelvis regleras krav på bromssystem genom att exakt 
föreskriva hur bromsen ska fungera, vilket självfallet effektivt hindrar teknisk 
utveckling. Det rimliga måste vara att ha en teknikneutral lagstiftning, med krav på 
prestanda och funktion snarare än att peka ut en teknisk lösning. 
Som av en händelse är många av kraven också skrivna så att det blir mycket svårt för 
utomeuropeiska tillverkare att ta sig in på den europeiska marknaden, vilket torde 
hålla priset uppe på tågtransporter. 
 
Vi har i dag på sätt och vis den lagstiftning vi förtjänar. Sverige har inte varit speciellt 
aktivt i processen kring lagtexten. Men lagarna revideras då och då, och vi bör inte 
upprepa misstaget att sitta passiva. 
 
Jag yrkar: 
 
Att  Centerpartiet på EU-nivå ska verka för att lagstiftningen kring tåg ska 

eftersträva teknikneutralitet. 
 
Att  Centerpartiet på EU-nivå ska verka för att lagstiftningen kring tåg ska 

eftersträva global konkurrensneutralitet. 
 
Att  motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma 2013. 
 

 
Motionssvar 2013:31 
 
Motionären uppmärksammar ett potentiellt allvarligt hinder mot utvecklingen av 
Sveriges och Europas järnväg. Utvecklingskostnaderna blir lägre med global standard 
och det finns anledning att misstänka att nuvarande EU-lagstiftning på området 
utgör ett indirekt handelshinder.  
 



Lagstiftning är en svår konst, men ett sätt att göra den långsiktigt hållbar är att göra 
den teknikneutral, något som motionären lyfter i sin motion och som förefaller både 
görligt och lämpligt.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionen i sin helhet.  
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:32 

Motionär: Dan Tilert 

Ämne: Synliggörande av skatter och avgifter på arbete 

En stor del av de pengar en arbetsgivare betalar ut i samband med löner når aldrig 
den anställdes bankkonto, utan dras direkt i skatter och skatteliknande avgifter. Det 
är inte nödvändigtvis fel i sig, men vanligen syns mycket av dessa pengar inte på 
lönebeskeden. Preliminärskatten brukar redovisas, men inte de sociala avgifterna.  
I diskussioner kring människors lön och vad de får behålla efter skatt är det ofta de 
sociala avgifterna förbises, trots att de för både arbetsgivare och anställd fungerar 
som en direkt löneskatt. Rimligen är orsaken att dessa avgifter är osynliggjorda. 
Oavsett vilken åsikt man har om hur löneskatter och -avgifter ska utformas borde 
man vara intresserad av att tillgängliggöra information om hur det ser ut i dag. 
 
För ett parti som vill göra företagares tillvaro så krångelfri som möjligt kan det vara 
fel att kräva att denna information ska stå på landets samtliga lönebesked. Men det 
bör inte vara omöjligt för den offentliga sektorn att gå före och successivt lägga till 
information om de sociala avgifterna på de anställdas lönebesked. 
 
Det är inte första gången något sådant föreslås. Det har förekommit i flera 
riksdagsmotioner, och frågan har behandlas i Riksdagens skatteutskott. I betänkande 



2009/10:SkU30 skrivs till exempel  
”Det finns enligt utskottets mening anledning att vara försiktig med att införa 
tvingande regler som innebär att företagens administrativa börda ökar. Staten bör 
däremot snabbt införa denna information på sina lönebesked och därmed bidra till 
att alltfler följer efter.” 
Att inget ändå hänt tycks inte bero på att idén i sig är dålig. Denna motion är sålunda 
en droppe som förhoppningsvis urholkar stenen. 
 
 
Jag yrkar: 

 
Att  Centerpartiet verkar för att lönebeskeden i offentlig sektor ska omfatta 

storleken på de sociala avgifter kopplade till den anställdes lön 
arbetsgivaren betalat. 

 
Att  motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma 2013. 
 

 
Motionssvar 2013:32 
 
Sociala avgifter även kallade arbetsgivaravgifter betalas av företaget på den anställdes 
bruttolön och är f n 31,42 procent för de allra flesta. För unga och personer över 
allmän pensionsålder gäller lägre nivåer. Huvuddelen av avgifterna går till 
ålderspension och sjukförsäkring, men upp emot en tredjedel har karaktären av skatt. 
En rapport från Företagarna 2010 visar att mer än hälften av löntagarna inte vet hur 
mycket företaget betalar in i arbetsgivaravgift. 
Motionären belyser ett informationsunderskott som borde åtgärdats. Frågan har 
behandlats i riksdagen där utskottet uttalat att staten borde införa denna information 
på sina lönebesked. Det finns heller inget lagligt hinder för att ta med denna 
information på lönebeskedet. Motionären vill att detta ska gälla den offentliga 
sektorn. Det borde vara en rättighet för samtliga löntagare. 
 



Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionen, samt 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 
 

Motion: 43:2013 

Motionär: Irené Nyberg 

Motion: Matmoms- slopad alt. Återgång till tidigare procentsats på 
25 % 

Man hör ofta talas om hur många ton mat som slängs per år i vårt välmående Sverige 
och hur fetman breder ut sig inte bara bland vuxna utan även bland barnen. Jag vill 
med min motion därför föreslå att all moms slopas på våra basvaror som kan klassas 
som näringsrika, nyttiga, hälsosamma och miljövänligt fram ställda, samt att 
momssatsen på alla övriga matvaror återgår till den tidigare på 25 %. Detta skulle 
troligen innebära att familjer med små resurser 

väljer det billigare och bättre alternativet med hälsosammare mat i stället för den 
dyrare lyx- och skräpmaten mycket till gagn för bättre hälsa, bättre ekonomi och i 
förlängningen mindre sjukvårdskostnader och därmed mindre belastning på den 
strängt anlitade sjukvården. En klar vinst för både samhälle och befolkning. 

 

Jag föreslår därför: 
 

Att matmomsen slopas på vissa nyttiga, näringsriktiga basvaror och 

Att matmomsen på övriga matvaror återgår till ursprungliga 25%. 

 
 



Motionssvar 2013:43  

 
Distriktsstyrelsen oroas likt motionären över att mat slängs samt att vuxnas och 
barns ohälsa ökar vad gäller fetma. Mat är en viktig framtidsfråga då det blir alltmer 
tydligt att det är en resurs som är billig och konsumeras utan tanke på dess påverkan 
på hälsa och miljö. 
 
Att ändra moms och skatter på mat för att styra människors matvanor och 
inköpsvanor är ett förslag som många politiker och samhällsdebattörer ofta hyser 
stor tilltro till. Det upplevs som ett förhållandevis enkelt och handlingskraftigt sätt för 
att förbättra folkhälsan och i och med att människor ofta styr sin konsumtion efter 
plånboken borde detta ju vara det ultimata sättet att värna både häsla och miljön på. 
 
Dessvärre har det visat sig att liknande skatter tex. skatt på socker och fett som 
prövats i flera länder runt om i Europa sällan ger de resultat som man söker. 
Danmark gjorde ett försök 2009 med en fett- och sockerskatt för att förbättra 
folkhälsan. Den slopades förra året då den inte ansågs ha gett önskad effekt på 
danskarnas inköpsvanor. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 

Att  avslå båda att-satserna 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

 

  



Kommittégrupp 2: Stockholmspolitik, miljö och 
hållbarhet, landsbygd 

Motioner: 2013:03, 04, 05, 21, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 41, 42  

 

Stockholmscentners motion 2013:03 

Motionär: Maria Brogren 

Ämne: Motion om att avskaffa kommunala särkrav för 
energianvändning i byggnader 

Riksdagen har beslutat att energianvändningen i byggnader bör minska med 20 % till 
2020 och med 50 % till 2050. Dessa mål är viktiga och bra. En förutsättning för att 
målen ska kunna nås är dock att det blir enklare och billigare – inte dyrare och 
krångligare – att bygga lågenergihus. 

Centerpartiet har ofta hävdat att det ska var enkelt, roligt och lönsamt att vara 
miljövän. I förslaget till nytt idéprogram finns dock fyra ord som motverkar detta. 
Det anges att kommuner och regioner bör gå före i klimatpolitiken ”och tillämpa 
skärpta krav”. Det är inte lätt för den oinvigde att förstå vad dessa ord syftar på, men 
om de får stå kvar i idéprogrammet kommer de med all sannolikhet att användas för 
att berättiga de s.k. särkrav som alltfler kommuner ställer på energianvändning i nya 
byggnader. Särkrav är långt ifrån enkla, roliga och lönsamma. De innebär ett onödigt 
och missriktat detaljstyre som Centerpartiet inte borde stödja. 

Frågan om kommunala särkrav är aktuell just nu eftersom en statlig utredning 
nyligen har beräknat merkostnaderna för de kommunala särkraven, beskrivit deras 
hämmande effekt på bostadsmarknaden och föreslagit att kommunerna inte ska få 
detaljstyra energianvändningen i nya byggnader på detta sätt. 

De nationella energikraven för nya byggnader ges av Boverkets byggregler. Kraven 
skärptes vid årsskiftet och är nu 90 kWh per kvadratmeter och år i södra och 
mellersta Sverige (inklusive Stockholm). Särkrav kan sägas vara kommunala 
byggregler som går utöver de nationella reglerna.  Kraven kan se väldigt olika ut i 



olika kommuner. Detta splittrar upp den svenska marknaden för lågenergihus i en 
massa olika delmarknader och försvårar för de företag som vill bygga energieffektivt 
att ta fram konkurrenskraftiga lågenergihuskoncept som kan byggas i hela landet.  

Det är framförallt kommuner i storstadsregionerna som ställer egna krav på 
byggnaders energiprestanda. När Göteborg införde kravet 60 kWh per kvadratmeter 
och år ville politikerna i Stockholm vara lite tuffare och beslutade att ställa kravet 
55 kWh för alla bostäder som uppförs på kommunens mark. Dessa krav är avsevärt 
skarpare än BBR-kraven (90 kWh). Hittills har få flerbostadshus byggts med så låg 
beräknad energianvändning och ännu färre är utvärderade. Att bygga fristående villor 
med denna låga energianvändning är än svårare. Det är inte omöjligt men det kräver 
specialkompetens och extra investeringar i isolering, bättre fönster och värme-
återvinning. Att redan idag införa skarpa krav på den här låga nivån, och dessutom 
ha olika krav i olika kommuner, fördyrar därför byggandet av lågenergihus. Projekten 
blir spjutspetsprojekt i högprofilområden som Norra Djurgårdsstaden. För dessa 
projekt krävs massiva konsultinsatser, vilket gör att kostnaderna drivs upp så att bara 
betalstarka människor har råd att bo energieffektivt. Lärdomar kan sällan överföras 
till andra projekt eftersom husen är så olika de hus man har råd att bygga i mindre 
attraktiva områden. 

En direkt följd av de kommunala särkraven är att s.k. industriellt byggande, dvs. att 
göra mycket av byggnadsarbetet i en fabrik och sedan montera huset på grunden, 
omöjliggörs. Sådant byggande skulle kunna pressa ner kostnaderna för lågenergihus 
men fungerar inte om t.ex. isoleringens tjocklek ska vara lite olika på olika hus. 

En annan nackdel med särkrav är att det är svårt att formulera dessa på ett tydligt 
sätt så att alla inblandade verkligen vet vad som gäller. Det räcker inte att slå fast en 
siffra för antalet kilowattimmar, man måste även definiera exakt vad som ska ingå i 
siffran och hur detta ska verifieras. Det är också svårt att beräkna och följa upp 
energiprestanda på ett entydigt sätt. De kommunala tjänstemän som ska bedöma om 
energikraven verkligen kommer att nås i projekten behöver ha god kompetens inom 
byggnadsfysik och energiberäkningar för att bedöma om det som utlovas är rimligt. 
Svårigheten att granska beräkningar kan leda till att konkurrensen snedvrids till 
förmån för oseriösa byggherrar som lovar runt och håller tunt. Byggherrar som gör 
rimliga beräkningar och har tillräckliga säkerhetsmarginaler när det gäller 
energiprestandan kommer att förlora anbud till förmån för sådana som gjort 



glädjekalkyler när det gäller energianvändningen. Det här kan i förlängningen leda 
till att det byggs hus som inte håller utlovad energiprestanda eller att de byggherrar 
som lovat för mycket går i konkurs under byggtiden. 

Kommunpolitikernas argument för kommunala särkrav är framförallt två: Dels att de 
nationella energikraven för nybyggnation inte är tillräckligt skarpa för att nå de 
nationella energimålen, dels att kommunerna måste få gå före i klimatomställningen.  

Det första argumentet är delvis giltigt. Det kan finnas anledning att skärpa 
energikraven för att nå de nationella energimålen, men denna skärpning bör göras på 
nationell nivå och med god framförhållning så att byggföretagen kan förbereda sig 
genom att skaffa rätt kompetens och utveckla nya kostnadseffektiva metoder för att 
bygga lågenergihus. Dock ska man inte överdriva betydelsen av energieffektivisering i 
nya byggnader. Det finns oändligt mycket större energibesparingar att göra i 
befintliga byggnader. Hur dessa insatser kan stimuleras behandlas delvis i en annan 
motion (Motion om att skapa incitament för energieffektivisering i nya och gamla 
byggnader genom att koppla fastighetsavgiften till byggnadens energiklass). 

Det andra argumentet för särkrav håller dock inte alls. Att använda särkrav på 
energieffektivisering i nya byggnader i Sverige som ett medel för att nå klimatmålen 
är extremt ineffektivt. Det finns flera skäl till detta: 

• För det första står uppvärmning av byggnader för endast 3 % av Sveriges 
koldioxidutsläpp (Färdplan 2050, Naturvårdsverket). Inga nya byggnader byggs 
med individuell fossil uppvärmning och fossila bränslen håller på att fasas ut ur 
fjärrvärmesystemen. 

• För det andra är energianvändningen i nya byggnader redan mycket lägre än 
energianvändningen i befintliga byggnader. Mer krut borde istället läggas på att 
energirenovera bostäderna i miljonprogramsområdena. 

• För det tredje byggs det väldigt litet nytt i Sverige idag (vilket 
Byggkravsutredningens förslag är ett försöka att råda bot på), så bidraget från 
några få nya byggnader blir på det hela taget tyvärr försumbart.  

• För det fjärde kommer Sverige ändå att nå sina klimatmål, enligt en ny rapport 
från Konjunkturinstitutet (”Miljö, ekonomi och politik 2012”). 
Att energieffektivisering i nya byggnader skulle vara en klimatfråga stämmer alltså 
inte.  



Mot denna bakgrund finns det goda skäl för oss politiker att sansa oss. Tanken 
bakom kommunala särkrav må vara god, men politiker som vill ställa hårda krav på 
företag bör alltid fråga sig vilka följderna blir. Det är inte konsekvent att i samma 
idéprogram som talar så väl om frihandel och om att politiker ska lägga sig i så lite 
som möjligt i människors och företags förehavanden, skriva att kommunpolitiker ska 
få ställa vilka krav de vill på företagen så länge de motiverar dem med klimatnytta. 

Det finns naturligtvis goda skäl att bygga energieffektiva byggnader, framförallt god 
driftekonomi för fastighetsägaren. Det bör dock inte åstadkommas genom att 
kommunpolitiker går in som en typ av lagstiftare och ställer dåligt underbyggda krav 
över huvudet på marknadens aktörer. Dagens situation där vi riskerar att få lika 
många olika delmarknader som kommuner gör det onödigt dyrt att bygga 
lågenergihus och försenar därför deras breda genomslag på marknaden. 

Naturligtvis ska beställare och entreprenörer på frivillig basis få sluta avtal som går 
utöver nationella regler. Ett effektivt och innovationsfrämjande sätt att driva på 
utvecklingen är att se till att beställarna, t.ex. de kommunala bostadsbolagen, blir 
bättre på att handla upp energieffektiva byggnader just för att de gjort bedömningen 
att det lönar sig i ett livscykelperspektiv. Här skulle politiken kunna göra verklig nytta 
genom att stödja kunskapsuppbyggnad i fastighetsbranschen, inklusive i de 
kommunala bostadsbolagen. Ett sätt att göra detta är att öka det statliga stödet till 
kommunal energirådgivning och inom ramen för denna rikta särskilda 
kompetenshöjande insatser mot fastighetsägare. 

Jag yrkar:  

Att distriktsstämman antar vad motionen anför som sin åsikt 
 
Att Centerpartiet i Stockholms stad driver frågan att kommuner inte ska få 

ställa särkrav på energianvändning i byggnader 
 
Att Centerpartiet i Stockholms stad driver frågan att orden ”och tillämpa 

skärpta krav” ska strykas ur förslaget till nytt Idéprogram 
 
Att Centerpartiet i Stockholms stad driver frågan att det statliga stödet till 

kommunal energirådgivning riktat mot fastighetsägare ska öka 
 



Att motionen lämnas vidare till riksstämman 
 

 
Motionssvar 2013:03  
 
Motionären vill stoppa kommuner från att ställa hårdare krav på energieffektivitet i 
byggnader än vad staten gör och anför en rad argument för sin sak. 
 
Statens krav i Boverkets Byggregler (BBR) är för närvarande efter den senaste 
skärpningen 90 kWh/m2. Detta är inte särskilt ambitiöst och som motionären själv 
medger är det högst tveksamt om de nationella målen nås genom kravet. 
 
Centerpartiet har drivit igenom att Stockholms stad sedan 2012 kräver 55 kWh/m2 
för nybyggnation på stadens mark. Detta är mycket ambitiöst men väl avvägt och 
framtaget i en process med byggföretag, fastighetsägare och andra intressenter. Detta 
krav rimmar väl med krav från andra städer i Europa som ligger i framkant när det 
gäller miljöpolitik. Det rimmar även väl med EU:s mål för nollhus som ska nås 2018-
2020. 
 
Staden har målet att bygga 100.000 nya bostäder. Vid en genomgång av länets 
kommuner framkom att staden tar ett mycket stort ansvar för att bygga nya bostäder. 
Staden bedömer därför att miljökraven går hand i hand med en mycket hög 
bostadsbyggnadsambition. 
 
Motionären anför att kommuner istället för att ställa krav vid nybyggnation ska ägna 
sig åt energieffektivisering i äldre byggnader. Distriktsstyrelsen ser ingen motsättning 
i att göra bådadera. Stockholms stad har i sitt Miljöprogram 2012-2015 mål för såväl 
nybyggnation som ombyggnader i befintligt bestånd. Nämnas kan t ex Hållbara Järva 
där man lyckats halvera energiförbrukningen i miljonprogrammets fastigheter. 
 
I den färdplan som just nu tas fram för målet ”fossilfri stad 2050” ingår 
nybyggnationskravet som en viktig del. Om detta krav skulle tas bort är det högst 
osäkert om målet skulle kunna nås. De byggnader som byggs idag blir stående i 50-
200 år och kommer att påverka stadens energiförbrukning på mycket lång sikt. 



Underlåtenhet att ställa krav som är fullt realistiska och ekonomiskt acceptabla 
kommer därmed att drabba stadens klimatarbete irreparabelt. 
 
Den utredning som motionären hänvisar till har i sitt delbetänkande kritiserats starkt 
av många tunga miljöaktörer, däribland centerpartiet och inte minst 
Stockholmscentern för att sabotera klimatpolitiken. 
 
Distriktsstyrelsen anser att principen om decentralisering och kommunalt självstyre 
är viktig. Att ropa på statliga regleringar leder till att den statliga centralmakten 
successivt ökar på bekostnad av närdemokratin och makten flyttas allt längre från 
människan. 
 
Distriktsstyrelsen håller dock med motionären om att det kan vara olyckligt att 
kommuner lägger sig på alltför många olika nivåer. Något färre nivåer skulle möjligen 
kunna leda till förbättringar med bibehållen miljö- och klimatpolitisk ambition. Detta 
kan i så fall åtgärdas genom frivilliga överenskommelser inom ramen för Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och i dialog med byggbranschen. En nationell 
reglering är inte önskvärt mot bakgrund av att det finns så olika förutsättningar och 
behov i olika kommuner. Dessutom riskerar en sådan reglering att hamna på en 
alldeles för låg ambitionsnivå när man ska likställa kommuner med höga markvärden 
med kommuner som har låga markvärden och låg attraktivitet. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att avslå motionen. 
 
Att  uppmana Centerpartiets representanter i SKL att arbeta för ökad 

samordning av kommunala särkrav. 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till riksstämman. 
 
 



Stockholmscenterns motion 2013:04 
Motionär: Maria Brogren 
Ämne: Motion om att skapa incitament för energieffektivisering i 
nya och gamla byggnader genom att koppla fastighetsavgiften till 
byggnadens energiklass 

 

Skarpa nationella energikrav är det effektivaste styrmedlet för att höja lägstanivå 
inom energieffektivisering i nya byggnader. För att stimulera energieffektivisering i 
befintliga byggnader och flytta fronten för nya lågenergihus behövs dock en annan 
typ av styrmedel. 

Ett incitament som skulle kunna användas för både nybyggnation av lågenergihus 
och energirenovering av befintliga byggnader är att koppla den kommunala 
fastighetsavgiften till byggnadens energiprestanda så att en byggnad med låg 
energianvändning per kvadratmeter och år får en lägre fastighetsavgift, medan en 
byggnad med hög energianvändning får en högre fastighetsavgift. Systemet har den 
fördelen att det kan användas på samma sätt både för nybyggnation och befintliga 
byggnader. Om man genomför en åtgärd som minskar byggnadens energianvändning 
så minskar fastighetsavgiften. Det blir en tydlig ekonomisk återkoppling.  

Avgiftsnivåerna skulle t.ex. kunna anpassas så att dagens nationella energikrav för 
nya byggnader (90 kWh per kvadratmeter och år i Stockholm) motsvarar dagens 
fastighetsavgift och en dubbelt så hög energianvändning ger dubbel avgift. Den 
exakta utformningen av avgiftsnivåerna bör dock analyseras vidare, t.ex. i en statlig 
utredning. 

För att skapa förutsebarhet i systemet bör det finnas ett antal väl definierade 
energiklasser för byggnader. Ett sådant klassningssystem bör vara nationellt och 
definiera energianvändning på samma sätt som i Boverkets byggregler så att det blir 
enkelt att följa upp energianvändningen.  

Samma energiklasser som ovan bör användas i energideklarationerna, vilka bör 
utformas på samma sätt som den energimärkning som konsumenterna är vana vid på 
vitvaror. Energideklarationerna, inklusive tydlig information om byggnadens 
energiklass, bör anslås väl synlig i byggnaden. På så sätt synliggörs en byggnads 
energianvändning för brukarna och en drivkraft kan skapas för att sänka densamma. 



Förslagen ovan ska ses mot bakgrund av att det ska vara enkelt och lönsamt att göra 
hållbara val. 

Jag yrkar på: 

Att distriktsstämman antar vad motionen anför som sin åsikt 
 
Att Centerpartiet ska verka för att energiklasser införs i 

energideklarationerna 
 
Att Centerpartiet ska verka för att fastighetsavgiften kopplas till byggnadens 

energiklass 
 
Att Motionen lämnas vidare till riksstämman 
 
 

Motionssvar 2013:04 
 
Motionärens förslag att koppla fastigheters energiprestanda till den kommunala 
fastighetsavgiften är intressant. Det skulle, vid sidan om energipriset, leda till ett 
omställningstryck för energieffektivisering i såväl nybyggda som gamla fastigheter. 
 
En rad olika aspekter bör dock belysas innan Centerpartiet kan ställa sig bakom 
förslaget, inte minst hur förslaget slår mot kulturbyggnader och andra byggnader där 
fastighetsägaren är förhindrad av regler och lagstiftning att bygga om fastigheten. 
Därutöver har fastighetsskatten/ fastighetsavgiften varit föremål för stora 
förändringar och denna typ av skatt/ avgift har mycket stor påverkan på människors 
liv. Därför är det önskvärt att systemet bygger på långsiktighet och förutsägbarhet. 
 
I grunden är dock distriktsstyrelsen positiv till tanken att införa denna typ av 
energikriterium i fastighetsavgiften. 
 
Vidare vill motionären att energiklasser införs i energideklarationerna. Klasserna ska 
definieras på samma beräkningsgrund som Boverkets byggregler (BBR). 



Distriktsstyrelsen ser inget skäl att motsätta sig detta med reservation för att förslaget 
är tekniskt till sin art och att styrelsen inte utrett alla implikationer av förslaget. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  uttala sig positivt till införande av energikriterium i fastighetsskatten 

under de förutsättningar som anges i distriktsstyrelsens svar. 
 
Att  tillstyrka motionens andra att-sats. 
 
Att  i övrigt anse motionen besvarad. 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till riksstämman. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:05 

Motionär: Lars Krögerström 

Ämne: Motion om landsbygdsutveckling - en sammanhållen 
landsbygdspolitik 

Landsbygdens utveckling kräver särskilda politiska lösningar. Centerpartiet bör 
formulera en ny sammanhållen landsbygdspolitik som stimulerar framväxten av nya 
näringar men också slår vakt om förutsättningarna för fortsatt utveckling av jord, 
skog och vatten, som är landsbygdens bas och grundläggande produktionsmedel. 

Bruka eller betrakta? 

Våren 2012 hade Dagens Nyheter och Maciej Zaremba en artikelserie om skogsbruk, 
där vinkeln helt och hållet var besökarens och betraktarens (stadsbons) perspektiv, 
”skogen ska se ut som den alltid har gjort och så som jag minns att den såg ut när jag 
var barn”.  

För landsbygdens folk och en stor del av Sveriges 300 000 skogsägare är skogen en 
avgörande inkomstkälla. Skogsbruket är därmed ett av de viktigaste 



produktionsmedlen för ekonomi och sysselsättning i de mest glesbefolkade delarna 
av landet. 

Centerpartiet måste i retorik och praktisk politik markera betydelsen av det aktiva 
skogsbruket för landsbygdens ekonomi, och betrakta det uthålliga brukandet som 
bästa sättet att förvalta skogen. Generella krav på fler restriktioner, ännu fler reservat 
och minskat utrymme för aktivt skogsbruk är en kontraproduktiv miljö- och 
landsbygdspolitik.  

Ett aktivt skogsbruk gynnar för övrigt även en aktiv klimatpolitik. 

Hinder för upplevelseturismen 

Upplevelseturismen har utvecklats till en av de viktigaste intäktskällorna för 
landsbygden och lantbruksfastigheterna. Strandskyddets tillämpning är ett av flera 
exempel på hur överambitiös byråkrati försvårar en sådan utveckling. Fisketurister 
vill ha attraktivt boende nära stränderna. Den nya strandskyddslagen 2007 skulle 
underlätta sådana etableringar i glesbygden, men så har det inte blivit. Ett konkret 
krav är att landsbygdsturism jämställs med övriga areella näringar när det gäller att 
få anlägga byggnader för näringsverksamhet inom strandskyddat område. 

Allemansrätten 
Allemansrätten är en stor värdeöverföring från landsbygden till städerna. 
Allemansrättens kärna, rätten att vistas gratis på annans mark och tillgodogöra sig 
markens produktion av till exempel bär och svamp, är inte ifrågasatt. Det finns en 
bred samsyn om allemansrättens stora samhällsvärden.  

Däremot ökar allemansrättens gränsdragningsproblem. Att man inte får trampa runt 
i växande gröda med stöd av allemansrätten är allmänt vedertaget. Men kan en 
svampplockare hävda allemansrätten för att fortsätta plocka svamp framför ett besatt 
jakttorn under pågående jakt? Eller kan en grupp kanotister kräva att få paddla i en å 
där det för tillfället bedrivs exklusivt sportfiske (det finns ett aktuellt fall från 
Mörrumsån)? Sådana störningar kan innebära stora ekonomiska avbräck om 
markägaren/jakträttsinnehavaren/fiskserättsägaren till exempel bedriver jakt- och 
fisketurism som ger landsbygdsinkomster. 

Centerpartiet bör värna allemansrätten men verka för tydligare definitioner som 
klargör gränsdragningen. 



 
Faunapolitik 
En balanserad politik och inställning till utvecklingen av djurarter som påverkar 
areella näringar och landsbygdens villkor bör också formuleras och torgföras. De 
stora rovdjuren, liksom säl och skarv, konkurrerar och påverkar förutsättningarna för 
lantbruk, boskapsskötsel och fiske, och hotar i vissa fall även andra arter och därmed 
den biologiska mångfalden. Det är viktigt att genetiska och artbiologiska aspekter 
balanseras med socioekonomiska aspekter och förutsättningar för näringsverksamhet 
på landsbygden. 

Andra viktiga delar 
Till en sammanhållen landsbygdspolitik hör även satsningar på förbättrad 
infrastruktur och service och/eller decentraliserad beskattningsrätt, där exempel och 
förebilder finns i många andra länder. Läroplikt istället för skolplikt kan vara ett sätt 
att klara utbildningen i de glesast befolkade delarna av landet. 

Jag yrkar: 

Att  Centerpartiet utvecklar och formulerar en ny övergripande och 
sammanhållen landsbygdspolitik där brukandet av de areella resurserna 
sätts i förgrunden. 

Att  förhållandet och motsättningen mellan vissa former av bevarande och 
brukande tydliggörs särskilt, där även ett tydliggörande av 
allemansrättens gränser ingår 

Att  fisketurism och andra upplevelsenäringar jämställs med jordbruk, 
skogsbruk och fiske i förhållandet till exempelvis strandskyddet 

 

Motionssvar 2013:05 

Stockholms län har Sveriges tredje största landsbygdsbefolkning. Skärgården, 
Roslagen och Södertörn är en tätortsnära landsbygd med många fördelar, men som 
också delar många av de problem som kännetecknar landsbygden och glesbygden i 
övriga Sverige. Skärgården utgör här en extrem eftersom beroendet av kostsamma 



och tidskrävande sjötransporter och den småskaliga samhällsstrukturen närmast 
inbjuder till jämförelser med Norrlands inland. 
 
Landsbygdens framtid borde vara ljus. Nödvändigheten av att ställa om till en 
ekologiskt hållbar utveckling innebär stora behov av att byta ut fossila bränslen och 
ändliga råvaror mot förnyelsebar bioråvara. Samtidigt ökar människors intresse för 
matupplevelser och goda livsmedel och borde kunna utgöra grund för både lokal 
produktion och förädling av högklassiga produkter. Som motionären påpekar utgör 
också besöksnäring och upplevelseturism en växande bransch som ger 
näringsmöjligheter för svensk landsbygd. 
 
Men samtidigt tyngs landsbygden oproportionerligt hårt av byråkrati och statlig 
styrning. Regelkrångel slår alltid hårdast mot de minsta företagen och 
verksamheterna som är helt dominerande på landsbygden. Därtill kommer att 
landsbygdsföretagandet ofta finns inom brancher som kringgärdas särskilt hårt av 
regleringar rörande livsmedels- och djurtillsyn, sjösäkerhet, bidragsregler kopplade 
till EU:s jordbrukspolitik, samt i sak angelägna men ofta otympligt utformade 
miljöföreskrifter. Den byråkratiska kulturen bland tillsynsmyndigheter är ofta mycket 
mer inriktade på att hitta grunder för anmärkningar och fel än att se sig som en 
hjälpande och rådgivande partner till företagaren. Det finns otaliga exempel på hur 
dessa faktorer leder till att företag läggs ned eller väljer att inte utveckla, växa och 
generationsväxla.  
 
Centerpartiets landsbygdspolitik bör ha sin grund i att riva hinder för människors 
och samhällens utvecklingskraft. Den kraft som finns i mänskliga initiativ kan inte 
ersättas av stödpolitik även om en grundläggande infrastruktur och service måste 
vara en samhällelig uppgift. Landsbygden är den stora förloraren på regleringspolitik 
och den största vinnaren på frihetspolitik.  
 
När det gäller skogspolitiken delar distriktet uppfattningen att det är en av de 
viktigaste resurserna för produktion av hållbar energi och råvara samt att en för långt 
driven ”reservatspolitik” kan vara kontraproduktiv för att klara klimatomställningen. 
Att hitta en god balans där biologisk mångfald – och viktiga ekosystemtjänster - 
säkras och där bevarande av omtyckta naturmiljöer kan förenas med ett aktivt, 



modernt och resurseffektivt skogsbruk är svårt men viktigt. Äganderätten bör 
respekteras och markägare kompenseras när mark avsätts för naturskyddsändamål.  
 
Distriktet delar motionärens höga uppskattning av allemansrätten. Att gränszoner 
där markägarens intressen allvarligt och oproportionellt skadas av allemansrättens 
tillämpning måste lösas är också en uppfattning som distriktet ställer sig bakom, men 
med reservation för att grunden ska vara en bevarad allemansrätt.  
 
Problemen med konflikter mellan lokalbefolkning och rovdjur eller invasiva arter är 
påträngande och svårlösta. Centerpartiet i Stockholms stad kan inte acceptera en 
utrotningspolitik av vargen, men ser behovet av en god kompromiss mellan 
naturvårdsintressen och lokalbefolkningens behov. Utan lokal förankring för 
rovdjurspolitiken riskerar illegal jakt att underminera hållbara artbestånd.  
 
Centerpartiet ser också behovet av en tydlig åtskillnad mellan naturliga och invasiva 
arter, där förekomsten av skarv och vildsvin behöver begränsas med aktiva åtgärder 
och nationella och regionala strategier.  
 
Länsstyrelsen har ett ansvar för regional landsbygdsutveckling. Trots enskilda goda 
insatser – som utredningen av Stockholms fiskmarknad - saknas en samlad strategi 
för utvecklingen av landsbygden i vårt län. Med tanke på den stora efterfrågan på 
lokalt producerade livsmedel av hög kvalitet ligger det nära till hands att 
länsstyrelsen och eller landstinget utvecklade en strategi för landsbygdsutveckling 
med det småskaliga livsmedelsföretagandet i fokus. Inom ramen för denna strategi 
bör också tillsynsmyndigheters attityder och förståelse för småföretagandets villkor 
särskilt betonas. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  motionens första att-sats anses besvarad 
 
Att  motionens andra och tredje att sats bifalles 
 



Att  Centerpartiet bör verka för att en regional strategi för 
landsbygdsutveckling med tyngdpunkt i lokal livsmedelsproduktion tas 
fram. 

 
Att  regelverk som tynger landsbygdens företagande bör förenklas och 

anpassas efter företagens storlek samt att myndigheternas attityd vid 
tillsyn och tillämpning bör kännetecknas av ett småföretagarperspektiv. 

 
Att  motionen jämte distriktsstyrelsens yttrande vidarebefodras till 

Centerpartiets landstingsgrupp, distriktsstyrelsen för Centerpartiet i 
Stockholms län, riksdagsgruppen samt Centerpartiets distriktsstämma. 

 

 

Stockholmscenterns motion 2013:21 

Motionär: Katarina Jacobsson 

Ämne: En långsiktigt hållbar och kvalitativt god 
dricksvattenförsörjning i Stockholm 

Stockholm har Sveriges både billigaste och renaste dricksvatten. Det är något vi som 
bor här kan vara glada över. 1,3 miljoner människor får varje dag sitt vatten från 
Stockholm vatten så det är många som är beroende av att kvalitén i vattnet är bra. 
Rent dricksvatten är något som vi i Sverige tar för givet men som är en lyx i många 
delar av världens länder. Rent dricksvatten är en förutsättning för god folkhälsa, 
livsmedelsproduktion och ekonomisk tillväxt. Kvalitén på dricksvattnet kan dock 
förändras mycket fort, vilket inte minst utbrottet av Cryptosporidium i Östersund 
2010-2011 visade. 20 000 människor blev sjuka p.g.a. dricksvattnets dåliga kvalitet 
orsakade av bakterien. Vid sådana akuta utbrott är det bra att ha fungerande 
nödrutiner och många frågor ställs också på sin spets i det akuta hanterandet, både 
för privatpersoner och för Kommunen eller det privatägda vattenverket som alla 
måste veta vad de ska göra för att undvika och hantera smittan.  



På längre sikt, med konsekvenser av klimatförändringar i beaktande, behöver andra 
åtgärder vidtas nu för att säkra god kvalité på vattnet även i framtiden. 
Konsekvenserna av ett ökat antal extremväder med bl.a. ökad nederbörd och 
översvämningar riskerar att också påverka vattenförsörjningen. 

Sveriges vattenledningsnät läcker idag mellan 20-25%. Underhållet och 
förnyelsetakten av vattenledningsnätet är samtidigt eftersatt, och en fråga för 
framtiden är hur det skall hanteras. Dricksvattenledningar och avloppsledningar 
ligger ofta intill varandra (i samma ledningsgrav) vilket innebär en risk för att 
dricksvatten smutsas ner av avloppsvatten när dessa ledningar läcker. Den största 
risken med ökad nederbörd för dricksvattenproduktionen är effekten som den får på 
avloppssystemen. En del av klimatanpassningsarbetet handlar om att säkra framtida 
vattentäckter och god rening i vattenverk. En annan del handlar om att 
klimatanpassa distributionsnätet. Även om vattnet är rent då det lämnar vattenverket 
riskerar det annars att kontamineras på vägen till kran.  

6 mil av total 530 mil vatten- och avloppsledningar byts ut varje år av Stockholm 
vatten. Förnyelsetakten är således inte särskilt hög, särskilt inte beaktandes att detta 
även inkluderar hanterandet av akut uppkomna brister.  

Som jag har visat är det viktigt at anlägga ett långsiktigt perspektiv på 
dricksvattenfrågorna. Det är inte hållbart att förbise morgondagens risker och 
sårbarheter, eller befolkningens framtida konsumtionsbehov, för att säkerställa rent 
vatten för en billig penning nu.   

Utifrån detta motionerar jag om:  

Att distriktstyrelsen arbetar för att underhåll- och förnyelsetakten av 
vattenledningarna (dricks- och avloppsvatten) ökar  

Att distriktstyrelsen arbetar för att underhålls- och förnyelsen sker 
systematiskt med ett tydligt mål att anpassas för ett förändrat klimat, 

Att distriktstyrelsen arbetar för att god kvalitet, på lång och kort sikt blir 
styrande för Stockholms vattens arbete.  

  



Källor: 
Livsmedelsverkets hemsida 2013-01-14 
Livsmedelsverkets risk- och sårbarhetsanalys 2011 
2013 Vårt Stockholm. Tillsammans bygger vi staden. 
Stockholm vatten hemsida, 2013-01-14 
 

 
Motionssvar 2013:21  
 
Motionären har uppmärksammat några av de risker staden har att hantera när det 
gäller produktion och distribution av dricksvatten samt avloppsrening.  
 
Det föreligger dock ingen reell risk att vi får problem med cryptosporidium i 
Stockholm Vattens vattenverk. Stockholm Vatten har följt denna ’krabat’ sedan 1989 
och har en teknik i såväl Lovöverket (installerat) som Norsborgsverket (under 
installation) som med UV-ljus tar död på eventuella busar av denna art.  
 
Sant är att förnyelsetakten på befintliga VA-nät är låg. Ett faktum som gäller stora 
delar av VA-Sverige. Det mesta av utbytet motiveras av uppkomna läckage och är av 
korrektiv natur, den mindre delen är preventivt underhåll. Att öka takten i detta 
ledningsutbyte får en del konsekvenser, bland annat så kostar det pengar. Och det 
kan också påverka bemanningen i Stockholm Vatten så till vida att fler projektörer 
kan behöva anställas för att driva fler förnyelseprojekt vilket också kostar pengar.  
 
Investeringar som Stockholm Vatten gör finansieras i dagsläget till 40% av nuvarande 
brukare via VA-taxan och till 60% genom upptagande av nya lån. Den maximala 
investeringsnivån ligger då på ca 700 miljoner årligen varav ca 420 miljoner lånas 
upp. Räntan på denna ständigt växande låneskuld påverkar naturligtvis Stockholm 
Vattens ekonomi negativt och skulle investeringstakten ökas så kommer man att 
snabbare öka sin låneskuld, sina kostnader och snabbare behöva justera upp sina 
intäkter, dvs VA-taxan.  
 
Stockholm Vatten har just genomfört en taxehöjning (20120101) på 9%. Detta har 
skapat utrymme till ökade investeringar (upp till 700 miljoner 2013 från ca 500 



miljoner 2011) och en möjlighet att klara av att driva verksamheten utan att tära 
nämnvärt på det egna kapitalet. Att i dagsläget gå ut med ytterligare taxehöjningar 
förefaller mindre klokt. Det är bättre att analysera resultatet av den genomförda 
taxehöjningens effekter på förnyelsetakten under den innevarande mandatperioden.  
För att under nästa mandatperiod ta ställning till taxenivån.   
 
Det faktum att vattenledningar läcker är ett såväl nationellt som internationellt 
fenomen. Stockholm vatten måste hålla övertryck i ledningarna för att försäkra sig 
om att inte få in föroreningar utifrån in i dricksvattnet. Och övertryck behövs för att 
kunna få upp vattnet i cisterner (vattentorn) så att de därifrån under tryck orkar upp 
till alla högt belägna tappställen i lägenheter och lokaler runt om i vår stad. Läckaget 
från Stockholm Vattens ledningsnät är vare sig större eller mindre än andra VA-
system. Det pågår ett ständigt arbete att lokalisera de större läckorna så att läckaget 
kan minskas. Att komma ner till nollnivån är inte tekniskt möjligt och heller inte 
ekonomiskt försvarbart. Olägenheten av läckage är inte så stor att nollnivån kan 
motiveras. Vattenverkens kapacitet är stor nog att försörja åtskilliga hundra tusen fler 
med gott, rent, klart dricksvatten. 
 
Det är ett faktum att vatten och avloppsledningar är samlokaliserade i gemensamma 
rörgravar. Åtminstone i de dominerande äldre system som finns i innerstaden. Då 
alltid med avloppsledningen underst och dricksvattnet ovanför just för att minimera 
risken för inläckage av avloppsvatten i dricksvattnet. Rörgravar är kostsamma att 
gräva och metodiken med gemensam rörgrav har använts sedan 1861 då det första 
vattenverket togs i drift i Stockholm stad (Skanstull med vattentäkt i Årstaviken). 
 
Klimatanpassningsåtgärderna berör motionären när man konstaterar:  ’ Den största 
risken med ökad nederbörd för dricksvattenproduktionen är effekten som det får på 
avloppssystemen.’ Och ’En del av klimatanpassningsarbetet handlar om att säkra 
framtida vattentäkter och god rening i vattenverk.’ Vidare ’En annan del handlar om 
att klimatanpassa distributionsnätet’. 
 
Effekten på avloppssystemen vid riklig nederbörd är att de ’bräddar’. Det kommer 
helt enkelt så mycket vatten på kort tid att systemet inte kan rymma allt vatten. 
Stadens stora reningsverk Henriksdal, har ett normalflöde på inkommande vatten på 



ca 3-3,5 m3 per sekund. Detta flöde klarar Stockholm Vatten av att hundraprocentigt 
rena och det vatten som efter reningen släpps ut i saltsjön uppfyller alla de 
reningskrav som länsstyrelsen ställer idag. Maxkapaciteten har tidigare varit ca 8-9 
m3 per sekund. Under senare tid har man klarat av upp till 10 m3 per sekund med 
komplett rening. Vid några tillfällen per år så kommer man över detta flöde och det 
som då händer är att något eller några av reningsstegen hoppas över. Man släpper 
alltså aldrig ut orenat vatten från reningsverken till saltsjön. Det är dock inte 
fullständigt renat. Och detta är fortfarande förenligt med de villkor som länsstyrelsen 
ställer. 
 
Det är ett ständigt pågående arbete inom Stockholm Vatten att bevaka 
teknikutveckling och att föreslå förbättringar av såväl vattenreningens kvantitet som 
kvalitet. Ambitionen är att närma sig naturvatten som restprodukt från reningen men 
där är man inte ännu. Mycket tunga investeringar återstår för att kunna leverera 
detta. 
 
Ett annat problem är att avloppssystemen som leder avlopps- och dagvatten fram till 
reningsverken kan ’brädda’ vid extrema nederbördsförhållanden. Det mesta av 
sådant bräddvatten hamnar i saltsjön men en del kan under olyckliga omständigheter 
komma till Mälaren. Det rör sig om mycket små mängder orenat avloppsvatten men 
faktum kvarstår. Det kan hända och det händer understundom. 
 
Vattentäckten är idag Mälaren. Dels genom det dubbla vattenverk som finns i 
Norsborg och dels genom vattenverket på Lovön. Även de tio norrortskommuner som 
arbetar inom Norrvatten tar sitt vatten från Mälaren (vid Görvelns vattenverk). 
Södertälje och snart sagt alla samhällen runt Mälaren har dess vatten som råvara till 
dricksvattnet.  
 
Av detta följer att det är mycket viktigt att Mälaren skyddas från föroreningar som 
kan äventyra dricksvattenproduktionen. Det som är svårast att hantera är en 
saltvatteninträngning i Mälaren. De långsiktiga analyserna från bland annat SMHI 
visar att någonstans runt 2050 så kommer landhöjningen att motsvaras av 
havsnivåhöjningen från klimatpåverkan. Dessa prognoser är väl kända hos 
Stockholm Vatten och utan att idag kunna presentera konkreta åtgärder så följs 



situationen noggrant. Det är också så att prognoser över tid kan behöva justeras upp 
eller ner i tidsskalan och av effekterna av olika händelser under resans gång. 
 
Ombyggnaden av slussen innehåller också en flerfaldig fördubbling av 
avrinningskapaciteten från Mälaren. Detta för att bättre kunna reglera Mälarens nivå 
och genom detta slippa tvära kast i råvattenkvaliteten till följd av översvämningar av 
förorenade stränder och att dessa föroreningar tillförs råvattnet. 
 
Avslutningsvis så bevakas klimatförändringsproblemen intensivt av Stockholm 
Vatten och det är distriksstyrelsens uppfattning att arbetet med att tillhandhålla god 
kvalitet på såväl kort som lång sikt är styrande för Stockholm Vattens arbete. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  första att satsen avslås  
 
Att  andra och tredje att satsen härmed anses besvarade.   
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

 

Stockholmscenterns motion 2013:27 

Motionär: Bruno Klerby  

Ämne: Motion om ”byggsäckar”. 

På Olov Dalins väg i Kristineberg ligger, sedan mer än ett år, en s.k. byggsäck med 
avfall.  Vi tror att den härrör från en fönsterrenovering som Familjebostäder lät göra. 

Hänvändelser till Familjebostäders områdesansvarige om att frakta bort säcken har 
inte givit resultat. 

Problemet är dock generellt och, enligt min mening, stort.  



Jag har förstått att vi kanske är ganska få som tycker att detta verkligen är ett 
problem men jag dristar mig ändå att föreslå följande: 

Att  distriktsstyrelsen redogör för de rutiner efter vilka staden arbetar med 
dessa frågor. 

Att  Centerns förtroendevalda initierar en utredning gällande hur dessa 
frågor borde hanteras. 

 
Motionssvar 2013:27.  
 
Vi är många som har tröttnat på att det står stora byggsäckar som förfular vår stad. 
Det som många inte vet är att det krävs polistillstånd för att få nyttja gatan som 
sopförråd. Även med polistillstånd så ställer säckarna till mycket problem för gång 
och biltrafik. För funktionshindrade är säckarna ett stort problem.  
 
För att motverka säckarnas negativa påverkan på allas vår närmiljö har Stockholms 
stad tillsammans med Polisen och Fastighetskalendern startat ett samarbete som 
heter Anmäl storsäck. Där kan man dels via telefon och via en hemsida anmäla 
storsäckar som stör omgivningen och har stått för länge.  Genom denna tjänst 
kontaktas fastighetsägarna som ombeds forsla bort säckarna omgående. Det finns 
också möjlighet för fastighetsägare att anmäla säckar som har polistillstånd och hur 
länge de kommer att stå på gatan. 
Stadens förhoppning är att tjänsten ska bidra till att, fler ska söka polistillstånd innan 
de ställer ut en säck på gatan. Målet är också att tiden som säckarna står på gatan ska 
förkortas. Mer information samarbetet hittar du på www.anmalstorsack.se 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att anse motionen besvarad. 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 
 



Stockholmscenterns motion 2013:28 

Motionär: Bruno Klerby   

Ämne: Motion angående kiosken i Fredhäll 

För några år sedan byggdes kiosken i Fredhäll om till restaurang för thai-
matavhämtning. 

Rivningsmaterial staplades upp på baksidan och har sedan legat. Likaså finns där en 
stor trave wellpappkartonger (minst ett års konsumtion). Med andra ord en skräphög 
mitt i Fredhälls centrum. 

Detta material måste ju förr eller senare fraktas bort och enligt min mening kan det 
lika gärna ske förr. 

Närmaste granne är förskolan Spårvagnen. 

Om kioskens innehavare har ont om pengar kan man tänka sig att staden ombesörjer 
bortforslingen och sedan debiterar innehavaren, och medger avbetalning. 

Jag förslår följande: 

Att  distriktsstyrelsen redogör för vilka bestämmer staden har beträffande 
omgivningen runt näringsställen. 

Att  Centerns förtroendevalda arbetar för att reglerna skärps, alternativt 
efterlevs. 

 

Motionssvar 2013:28 
 

Centerpartiet i Stockholm arbetar för att vår stad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och 

växande stad för boende, företagande och besök. Det innebär bland annat att staden ska vara 

ren och snygg. Staden ansvara för att våra entreprenörer året runt sopar våra gator och 

tömmer offentliga papperskorgar. Detta kostar oss skattebetalare cirka 100 miljoner kronor 

varje år!  
 
Precis som motionären beskriver så räcker tyvärr inte insatserna till, en hel del skräp 
hamnar på marken. För att påminna alla stockholmare om det personliga ansvaret 



genomförs årliga kampanjer mot nedskräpningen där staden även försöker inkludera 
företagare att engagera sig mot stadens förskräpning. 
 
Ansvaret för det avfall som motionären beskriver är helt klart näringsidkarens. Enligt 
avfallslagen ansvara företagaren för allt avfall som inte direkt är hushålls- eller 
matavfall där ansvara kommunen för hämtning och bearbetning mot en avgift.  
Det finns också möjlighet att som innevånare i staden att bidra genom aktivt 
felanmäla brister i renhållningen. Detta gör man via www.stockholm.se/felanmalan 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
Att anse motionen besvarad. 
 
 

Stockholmscenterns motion 2013:34 

Motionär: Dan Tilert  

Ämne: Mer klimatanpassad energibeskattning 

På kärnkraftverk ligger i dag en effektskatt. Skattens storlek är bara löst kopplad till 
hur mycket el ett kärnkraftverk genererar. I stället är den baserad på hur stor mängd 
värme kraftverket i princip kan generera. Pengarna skatten drar in till staten – 
årligen cirka fyra miljarder kronor – är inte öronmärkta till något som har med 
kärnkraft att göra, utan det är bara en skatt på kärnkraft för att det är just kärnkraft. 
 
Centerpartiet har länge haft ett spänt förhållande till kärnkraften, men har man 
slutligen bestämt sig för att tillåta den bör man vara konsekvent. Om ett speciellt 
energislag ska straffbeskattas ska det finnas särskilda och sakliga skäl därtill. Med 
växthuseffekten som ett dominerande miljöhot framstår det som ogenomtänkt att 
straffbeskatta en betydande energikälla som, under svenska förhållanden och per 
kWh, över livscykeln har ett växthusgasavtryck en tredjedel så stort som vindkraft 
(siffror från Vattenfalls livscykelanalyser). Är det säkerheten som oroar bör detta 
hanteras regulatoriskt. Att försöka öka säkerheten genom att skära i de ekonomiska 



marginalerna kan inte med den bästa vilja i världen ses som annat än en långsökt 
metod. 
 
Många politiker har sina egna favoritkraftslag, motionsförfattaren ej undantagen. 
Andan i den energiöverenskommelse som Centerpartiet varit med om att ta fram är 
dock att det inte är politikers hjärtan som ska avgöra hur el produceras. Menar man 
allvar med det bör osakliga straffskatter på enskilda energislag tas bort. 
Fyra miljarder är förvisso mer än växelpengar. Vill man behålla det skatteuttaget på 
energisektorn bör det dock omfördelas så att det drabbar i proportion mot utsläpp av 
växthusgaser. 
 
Jag yrkar: 
 
Att  den särskilda effektskatten på kärnkraft tas bort. 
 
Att,  om det totala skatteuttaget på energisektorn ska hållas konstant, 

1motsvarande skattetryck i stället baseras på utsläpp av växthusgaser. 
 
Att  motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma 2013. 
 
 

Motionssvar 2013:34  
 
Motionären anser att effektskatten på kärnkraft är en straffbeskattning utan tydlig 
koppling till miljöpåverkan och att den bör tas bort sedan regeringens energipolitik 
inte längre är inriktad på avveckling av kärnkraft. Han argumenterar även för att de 
miljörisker som är förknippade med säkerheten bör hanteras regulatoriskt.  
 
Distriktsstyrelsen är av uppfattningen att energisystemet bör vara marknadsstyrt 
inom de ramar som leder till en långsiktigt ekologiskt hållbar energiförsörjning. 
Precis som motionären anser vi att politiker idealt sett inte ska värdera olika 
energikällors kvaliteter utan genom skatter och regler prisa in miljökostnaden i 
energipriset. Denna strategi är dock inte omedelbart tillgänglig eftersom en 



tillräckligt hög koldioxidskatt inte kan införas i ett enskilt, konkurrensutsatt land 
samt eftersom vissa miljöproblem är svåra att kostnadsberäkna.  
 
Distriktsstyrelsen stödjer också huvuddragen i regeringens energiöverenskommelse 
från 2009 med dess tyngdpunkt på att skapa incitament för utbyggnad av 
förnyelsebar energi, samt dess förlängning av ”kärnkraftsparentesen”. Vi delar 
uppfattningen att klimatfrågan är det mest akuta hotet mot en hållbar energipolitik. 
Men på sikt anser vi att all energiproduktion bör komma från de mest hållbara 
energikällorna.  
 
Kärnkraften har miljöproblem kopplat till brytningen samt riskerna för driftsolyckor 
och under det långa förvaret av kärnavfall. Därtill finns en diffus internationell risk 
för att en ökad legitimitet för kärnkraft som energikälla eller en ökad tillgång av 
kärnavfall kan underlätta framställning av atomvapen.  
 
Uppbyggnaden av svensk kärnkraft har varit en del av aktiva planekonomiska 
insatser där staten investerat tungt i forskning och fysiska investeringar, samt lyft 
kostnaderna för kärnkraftens riskhantering. Energiöverenskommelsens förslag att 
kärnkraften i framtiden helt ska bära sina försäkringskostnader har ännu inte 
realiserats fullt ut.  
 
Även om distriktsstyrelsen är benägen att stödja principerna som motionären 
grundar sina förslag på anser vi att kärnkraften inte är hållbar och därför är en 
långsiktigt oönskad energikälla, som dessutom har subventionerats direkt och 
indirekt under lång tid. Om en avskaffad effektskatt ska övervägas bör det föregås av 
en noggrann analys av tidigare subventioner samt av ett mer heltäckande krav på att 
kärnkraften ska bära de fulla kostnaderna för fullt försäkringsskydd och långsiktigt 
slutförvar. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  avslå motionen. 
 



Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:36 

Motionär: Helen Törnqvist, Bromma 

Ämne: Motion om att Ålstensskogen blir naturreservat och 
byggytor i Bromma inventeras 

Stockholm är en växande stad, vilket Centerpartiet välkomnar och verkar för. 
Människor som vill bidra till vår stads utveckling med idéer och drivkrafter ska få 
plats. Det är min fulla övertygelse att öppenheten, utvecklingsbejakandet och 
inkluderingen bidrar till att staden klarar sig bra ekonomiskt och regionen står sig 
bra i relation till övriga landet när det gäller arbetslöshet och ekonomi. 
Stockholmscenterns inriktning är att bygga en tät, hög stad där det är lätt att cykla, gå 
och åka kollektivt. 

Staden markanvisar 4000 lägenheter per år, men det behövs hela tiden fler bostäder 
och därmed mer yta att bygga på. Jag ser en stor potential i Bromma, som är den av 
Stockholms stadsdelar som har mest grönyta per invånare. Jag vill se en uppdaterad 
inventering av ytor att bygga på. Det kan handla om att bygga på parkeringsgarage i 
kollektivtrafiknära läge, att identifiera oanvända ytor och mark som skulle kunna 
bebyggas efter en nedgrävning av luftburna kablar osv. 

Stockholmscentern värnar också varmt de gröna värdena. Naturen är betydelsefull 
för människors möjlighet till reflektion, återhämtning och vila. Närheten till naturen 
är något som olika målgrupper uppskattar i sin vardag; för spontanidrott och lek, 
utflykter och utevistelse. Det är viktigt att grönytor i form av naturreservat och parker 
håller en hög kvalitet. 

Bromma innehåller 2,5 naturreservat - Grimsta i väst, Judarn i söder och 
Kyrksjölöten i centrala Bromma. Dessa är välanvända och lättillgängliga även för 
innerstadsborna. I Ålsten vid Mälaren i sydost finns en skog av blandskogstyp. Där 
finns fornlämningar som ett bronsåldersröse och ett gravfält. Jag tycker att detta 
område ska bli naturreservat. Det skulle vara en stark signal gentemot de boende i 



trädgårdsstaden att Centerpartiet inte vill bebygga den orörda ytan och att vi är det 
parti som främst värnar att natur av hög kvalitet tillgängliggörs för stockholmarna. 
 
Jag yrkar på: 
 
Att  staden gör en inventering av mark att bebygga i Bromma 
Att  Centerpartiet verkar för att Ålstensskogen blir naturreservat 
Att  motionen vidaresänds till kommungruppen för behandling 
 
 

Motionssvar 2013:36  
 
Förslag till svar från distriktsstyrelsen: 
 
Motionärens förslag går i princip i linje med Stockholmscenterns politik att vara 
välvilligt inställd till bostadsbyggande samtidigt som vi tydligt anger vilka 
grönområden som ska skyddas strategiskt. 
 
Därför är det helt rätt att inventera områden för markanvisning samtidigt som 
eventuella framtida naturreservat pekas ut. Distriktsstyrelsen anser dock att detta ska 
göras över hela staden och inte bara i en stadsdel. Som motionären mycket riktigt 
påpekar är Bromma stadens naturreservatstätaste stadsdel. Det är viktigt att få en 
helhetsbild av behovet i staden och i detta fall skulle Ålstensskogen inte bara behöva 
vägas mot övrig mark och andra markanvändningar i Bromma, utan mot stadens 
behov och inte minst andra skyddsvärda områden i staden. 
 
Motionen utgör därför en bra grund för ett uppdrag till kommungruppen att göra en 
sådan inventering av områden lämpliga för naturreservat respektive 
bostadsbebyggelse utifrån Stockholmscenterns syn på stadsbyggnads- och 
miljöpolitiken. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 



Att  uppdra åt kommungruppen att i god tid före valet inventera var i staden 
det kan byggas mer och vilka naturområden som lämpar sig som 
naturreservat. 

 
Att  i detta arbete beakta motionens förslag om Ålstensskogen. 
 
Att  i och med ovanstående anse motionen besvarad. 
 

Stockholmscenterns motion 2013:37 
Motionär: Helen Törnqvist, Bromma 
Ämne: Motion om hemhämtning av förpackningar samt att införa 
pantsystem för lågenergilampor och elavfall 

Många miljöhandlingar sker i vardagen av människor som gör val: Att ta bussen 
istället för bilen, att återanvända istället för att köpa nytt, att sortera sopor istället för 
att trycka ned allt i samma påse. Med den viktbaserade avfallstaxan för en- och 
tvåfamiljshus lönar det sig att källsortera, men miljöarbetet kan fortfarande göras 
lättare. Nästa steg är att stockholmarna sorterar ut matavfall som kan samlas in för 
rötning till biogas, som är ett förnyelsebart drivmedel. Därefter skulle jag vilja se att 
förpackningar och tidningar hämtas i hushållen och flerfamiljshusen. Många 
bostadsrättsföreningar och stadens bostadsbolag arrangerar idag sortering av olika 
fraktioner i miljöstugor eller källare. Förpackningarna hämtas av företag, som man 
köper tjänsten av. Villaägare och övriga är hänvisade till en återvinningsstation som 
sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTI AB. Det är inte helt lätt att 
få städningen och tömningen att fungera. Människor som kommer med påsar fulla av 
förpackningar till en överfull återvinningsstation har ibland en benägenhet att lämna 
sina påsar i tron att någon som ska tömma stationen snart kommer dit. Detta är 
olagligt och inte något att förorda. Jag skulle önska att samtliga stockholmare fick 
hämtning av förpackningar, glas och tidningar i hemmen, för bästa miljönytta. 

Även insamlingen av elavfall kan förbättras. Trots att mängden elektronik ökar med 4 
kg/person och år har insamlingen av stockholmarnas elavfall varit oförändrat sedan 
1993, enligt stadens egen plockanalys av kärl- och säckavfall 2011. Människor lagrar 
till viss del uttjänta elektronikprodukter i sina hem, vilket innebär att delar inte kan 



återvinnas, utan att producenterna istället måste utvinna nytt material. Med ett 
pantsystem på elavfall skulle säkerligen återvinningsgraden öka. 

När det gäller lågenergilampor, som räknas till elavfall, är dessa mer energieffektiva 
än tidigare lamptyper. Men lågenergilampor innehåller det hälsovådliga grundämnet 
kvicksilver, som i värsta fall kan leda till kvicksilverförgiftning. Enligt Svensk 
Glasåtervinning slängdes 200 000 lågenergilampor felaktigt i glasåtervinningen 
2012. Det är alltså av samhälleligt intresse att medborgarna i så stor utsträckning 
som möjligt källsorterar sina använda lågenergilampor, även om de skulle ha gått 
sönder. Mot bakgrund av att återvinningsgraden av PET-flaskor är hög (73-92 % 
enligt Pantamera) föreslår jag att man inför pant på lågenergilampor, samt gör 
insamlingen mer tillgänglig. 

Jag yrkar: 

Att Stockholmscentern verkar för att förpackningar och tidningar hämtas i 
hushållen. 

Att Centerpartiet verkar för att införa pant på lågenergilampor och övrigt 
elavfall 

Att Motionen sänds vidare till riksstämman 

Att Motionen sänds vidare till kommungruppen för behandling 

 

Motionssvar 2013:37  
 
Motionären vill göra det lättare för stockholmarna att källsortera, vilket går helt i 
linje med Stockholmscenterns politik. 
 
På Centerinitiativ har miljö- och hälsoskyddsnämnden reagerat mot FTI:s sätt att 
sköta förpackningsinsamlingen. Även om stockholmarna är duktiga och tålmodiga 
och därmed samlar in en stor del av förpackningarna så finns mycket kvar att göra. 
En viktig del av detta är att löskoppla FTI från det ansvar som de trots femton års 
arbete inte lyckats ta. Invånarna lever i tron att staden bär ansvaret för insamlingen 



när det i själva verket är förpackningsindustrin som är satta att sköta inte bara 
ansvaret utan också den handfasta insamlingen, något som fungerar mycket dåligt. 
 
Miljödepartementet har tillsatt en avfallsutredning vars förslag bland annat går ut på 
att ge kommunerna ansvaret för insamlingen av förpackningar. Om detta genomförs 
kan staden i konkurrens upphandla lämpliga entreprenörer för detta. Man kan 
dessutom samordna insamlingen så att den i större grad blir fastighetsnära, helt i 
linje med motionärens förslag. 
 
På Centerpartiets initiativ höjer nu staden ambitionen för matavfallsinsamling från 
dagens blygsamma 8 procent till 50 procent till år 2018. En rad olika investeringar 
och systemförändringar krävs för detta, bland annat optisk sortering av avfall. Denna 
sortering medger att man lägger matavfallet i gröna påsar men har också teknisk 
kapacitet att ta emot andra fraktioner i påsar med andra kulörer. 
 
Utvecklingen på avfallsområdet går snabbt och Centerpartiets ambition är att 
Stockholm ska vara i världsklass på detta område. 
 
Motionären föreslår även pant på elavfall inklusive lågenergilampor. 
Distriktsstyrelsen anser att det kan vara en väg värd att pröva och anser även att 
kvicksilver i lågenergilampor bör förbjudas. Kvicksilver är i övrigt totalförbjudet i 
Sverige förutom i medicinsk användning, på mycket goda grunder. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionen i sin helhet. 
 
Att  förorda kommunalt ansvar för förpackningsinsamlingen. 
 
Att  kvicksilver ska förbjudas även i lampor. 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 



Stockholmscenterns motion 2013:38 

Motionär: Helen Törnqvist, Bromma. Medlem i Stockholmscentern 
och i Astma- och Allergiförbundet 

Ämne: Motion om att rädda pollenprognoserna  

 
För de flesta pollenallergiker är pollenperioden en fruktansvärd tid med snuva, 
nysningar och medföljande hängighet och okoncentration. Men det finns medicin 
som lindrar och även råd och information om hur allergikerna kan minimera sina 
besvär. Det är givetvis värdefullt att kunna anpassa sin vardag till att bli så smärtfri 
som möjligt. Pollenprognoserna är viktiga verktyg för allergikerna. Med hjälp av 
dessa kan man planera medicinering och sina utomhusvistelser, men också för att 
kunna förutse när det är pollensäsong på orten där han/hon bor eller på någon plats 
som ska besökas, kanske inom jobbet. 

Pollenprognoserna går att göra med underlag av insamling av statistik från 
pollenstationer som finns runtom i Sverige. Dessa resultat tolkas bland annat av 
palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska Riksmuséet. Experterna gör prognoser 
för nästa dag och mer långsiktigt, enligt Astma- och allergiförbundets hemsida. 

Enligt Astma- och allergiförbundet är pollenprognoserna hotade, eftersom det inte 
finns någon enhetlig eller nationell finansiering av dessa. Detta är oroväckande med 
anledning av att var femte svensk är pollenallergiker. Ju mer information 
pollenallergikern har om hur pollensäsongen infaller för olika pollenarter, desto 
bättre kan han/hon planera sin vardag för en god livskvalitet och hälsa. Det är också 
ett rättviseperspektiv att tillförlitliga prognoser finns tillgängliga för pollenallergiker 
oavsett var i landet de bor. 

Jag yrkar: 

Att Centerpartiet ska verka för att pollenprognoserna tryggas genom en 
nationell finansiering 

Att motionen sänds vidare till riksstämman 

 



Motionssvar 2013:38  
 
Motionären erfar att pollenprognoserna är hotade. Distriktsstyrelsen är enig med 
motionären om att pollenrapporterna från Palynologiska laboratoriet är av mycket 
stort samhällsintresse. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionen i sin helhet. 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till riksstämman. 
 
 

Motion: 41:2013 

Motionär: Irené Nyberg 

Motion: Gratis lokaltrafikresor för pensionärer 75+ alt. 80+ 

Med 3.1 % för C i opinionsundersökningen borde C, nu inför valet, gripa varje litet 
halmstrå för att hålla sig kvar över 4 %. 1 ~ år har det varit dödstyst vad gäller 
pensionärerna. Nu först, när valet närmar sig, börjar röster höras. S vill minska 
klyftorna, Kd vill sänka skatten för pensionärer o s v. Då vore det väl lämpligt att även 
C agerade som t ex med gratis lokaltrafikresor för pensionärer 75+. S har länge haft 
gratis resor för pensionärer, enligt uppgift bl. a. i Göteborg, och kommer kanske att 
införa det även i Stockholm om/när de kommer till makten. 

 

Varför inte 65+? 1 denna grupp arbetar många efter 65. De har haft bra löner och får 
säkert mycket högre pension än de som gick i pension tidigare, speciellt kvinnor med 
mycket låg lön. 65+ är många och en reform inne fattande även denna grupp skulle 
kanske uppfattas som svår att finansiera. De kan i stället se framåt och invänta sin tur 
så som 75+ fått göra, för att inte tala om de 85+ som ännu är kvar i livet. För 75+ 
skulle det, med tanke på att medellivslängden är ca 80 år, något högre för kvinnor 



och något lägre för män, röra sig om en förhöjd livskvalitet under deras sista tid i 
livet. Alltså ingen stor kostnad utan snarare en vinst i slutändan. 

 

Tåg och bussar håller tidtabeller vare sig vagnar är tomma eller fullsatta. 1 stället för 
att lägga ut pengar på dyra kollektivresor måste i dag många pensionärer sitta 
instängda inom fyra väggar, kanske med TV, radio och telefon som enda sällskap, för 
att få pengarna att räcka till medicin, tandvård, läkarbesök och allt annat som 
tillkommer med åren. Gratisresor skulle betyda mycket för deras hälsa och 
välbefinnande. De skulle ha råd att komma ut, hälsa på vänner och bekanta, byta 
erfarenheter och umgås i stället för att ringa upp och besöka sin husläkare bara för att 
få prata. 

 

Rika pensionärer som måste ta bilen bara för att köpa Aftonbladet kanske ibland 
skulle välja att åka kollektivt. Färdtjänstkunder skulle, med hjälp av någon yngre eller 
friskare pensionär, kanske också välja att åka kommunalt någon gång ibland och på 
så sätt bidra till att minska koldioxidutsläppen. Ett glatt och trevligt umgänge har stor 
betydelse för folkhälsan. Glada pensionärer håller sig friska länge. Friska pensionärer 
belastar sjukvården mindre. Alltså friskvård i stället för sjukvård - en win-win 
situation. 

 

Gratiskorten skulle naturligtvis vara personliga för att inte kunna lånas ut. Enligt 
uppgift är det i dag helt lagligt att åka gratis genom att låna någon annans kort. Vem 
har beslutat om detta och vem har kommit på denna idé? Har någon räknat ut hur 
mycket SL förlorar på detta? Att åka gratis på någon annans kort eller att hoppa över 
grindarna borde enligt min mening gå under samma straffskala. 

 

Nackdelar med gratis lokaltrafikresor för pensionärer 75+? Inga, vad jag kan se. 
Möjligen att 65÷ känner sig förfördelade men som ett tröstande argument; tiden går 
fort till 75+. 

 



Jag föreslår: 

 

Att gratis lokaltrafikresor för pensionärer 80+ införs om inte 75+. 

Att korten blir personliga 

Att stämman uttalar sig angående denna motion 

 
 

Motionssvar 2013:41 

Motionären yrkar på att kollektivtrafiken i Stockholms län ska göras gratis för äldre 
pensionärer (75 eller 80 år och äldre). Därtill förordas att ”gratiskorten” ska vara 
personliga för att förhindra missbruk. 

 
Den av landstinget upphandlade kollektivtrafiken i Stockholms län har en omsättning 
på ca 15 miljarder kronor årligen varav grovt räknat hälften finansieras genom 
enkelbiljetter och periodkort och den andra hälften av bidrag från landstinget. En 
mindre del av intäkterna kommer dessutom från reklam och hyresintäkter för 
kommersiella lokaler i anslutning till stationerna. Periodkortet har idag ett 
normalpris på 790 kronor per månad men barn, ungdomar och studenter samt 
personer över 65 år betalar ett rabatterat pris om 490 kronor per månad. Jämfört 
med andra landsting och regioner är Stockholms läns periodkort mycket förmånligt 
både när det gäller pris och reseutbud. 
 
Kollektivtrafiken i Stockholms län måste byggas ut kraftigt under en lång period 
framåt för att möta en växande befolkning samt minska trängsel och miljöproblem i 
den samlade trafikapparaten. Därför satsar Alliansen nu 33,5 miljarder i 
investeringar för kollektivtrafiken 2012-2016. Centerpartiet vill också se en 
utbyggnad av tunnelbanan till Hagastaden, Barkarby och fler tvärförbindelser i länet.  

 
Den viktigaste faktorn när det gäller att locka bilresenärer att välja att åka kollektivt 
är god komfort, trygghet, turtäthet och tillförlitlighet. Priset spelar enligt expertisen 



mindre roll. Mot den bakgrunden är det inte tillrådligt att generellt sänka taxor för att 
locka resenärer och särskilt inte om syftet är att minska biltrafiken. 
 
Motionären pekar dock på att användningen av kollektivtrafikens kapacitet varierar 
starkt över dygnets timmar. Den dyraste kollektivtrafiken är den som krävs för att 
höja kapaciteten i rusningstrafiken. Därför kan det vara klok ekonomi att stimulera 
de resenärer som kan styra tidpunkten för sitt resande att välja tidpunkter då 
belastningen är låg. Även om det är troligt att sådana resenärer ändå i stor 
utsträckning undviker rusningstrafiken bör det analyseras om rabatterade biljetter 
och/eller periodkort kan bidra till att ytterligare sprida resandet.  
 
Motionärens huvudsyfte är att underlätta för en grupp där många har svag ekonomi 
att kunna resa kollektivt. Det är dock enligt distriktsstyrelsen bättre att möta detta 
behov genom generella insatser för att stärka äldre pensionärers ekonomi, 
exempelvis genom skattesänkningar.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  avslå motionen samt  
 
Att  uppdra åt landstingsgruppen att verka för att Trafiknämndens 

förvaltning utreder huruvida det är ekonomiskt och miljömässigt 
effektivt att med hjälp av rabatterade periodkort och/eller enkelbiljetter 
stimulera pensionärer och andra grupper som kan styra sitt resande att 
välja tidpunkter då belastningen på kollektivtrafiken är låg. 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

  



Motion: 42:2013 

Motionär: Irené Nyberg 

Motion: Snöröjning med förnuft 

Varje vinter när snön kommer hör man alltid klagomål på snöröjningen. Kanske är 
det inte så lätt att hinna med allt om snön kommer i mängder helt plötsligt, men då 
vore det bra om snöröjarna använde sunt förnuft. På många ställen lutar vägar och 
stigar nedför varför ledstänger har satts upp, men här plogas i mitten av vägen så att 
ca en meter bred och lika hög snövall plogas upp mot ledstängerna som nu när de 
som bäst behövs blir alldeles omöjliga att nå. [lur tänker snöröjarna? Ibland kommer 
ett par milda dagar då de höga drivorna vid ledstängerna blir isbelagda och 
ismassorna här ligger kvar hela vintern. Först fram i april kan ledstängerna åter börja 
tjäna sitt syfte igen. Det skulle inte vara förenat med vare sig högre kostnader eller 
mera arbete att snöröja så nära ledstängerna som möjligt i stället för i mitten av 
vägen eller stigen. Däremot skulle, förutom allt lidande, både samhället och den 
enskilde besparas de höga kostnader som uppstår i samband med sjukhusvistelse och 
omvårdnad efter alla dessa halkolyckor son’ inträffar så fort snön faller. Extra 
belastning och fullbeläggning på sjukhusen vid denna tid gör att andra 
vårdbehövande får vänta ännu längre än vanligt på ett omhändertagande. 

 

Jag föreslår därför: 

 

Att snöröjning och sandning skall ske extra noggrant vid alla ledstänger 

Att vite eller någon form av skadestånd utdöms om så ej sker. 

 
  



Motionssvar 2013:42 
 
Centerpartiet vill skapa en grön, tät och attraktiv stad. En tät stad för med sig en hel 
del utmaningar när det gäller trafik, framkomlighet men även för snöröjning. Redan 
idag står vår stad inför stora utmaningar när det gäller att snöröja våra gator på ett 
effektivt sätt.  
 
Parkerade bilar och bristen på utrymme att ploga snön i vallar är redan nu 
allarmerande. Vart staden ska göra av all snö som också måste bortforslas är inte 
heller en enkel fråga då möjligheten att tippa snön i vattnet inte kommer vara en 
hållbar lösning i framtiden. 
 
Motionären efterfrågar sunt förnuft i snöröjningen och givetvis är detta vad 
Centerpartiet eftersträvar i stadens renhållning. Insiktsutbildning genomförs med 
entreprenörerna för att våra snöröjare ska bli bekväma med de rutiner som gäller för 
effektiv och korrekt snöröjning i vår stad. När det gäller entreprenörernas ansvar 
kring snöröjning kring ledstänger så är instruktionen att snön inte ska plogas mot 
ledstång utan ut mot gatan/kantstenen. 
 
Om inte stadens entreprenörer inte genomför snöröjningen på ett godtagbart sätt så 
ska detta givetvis felanmälas till staden via www.stockholm.se/felanmalan. Efter att 
felanmälan inkommer till staden så är första steget att åtgärda problemen som 
uppkommit. Vite kan endast bli aktuellt om entreprenören bryter mot det avtal 
staden har med den samma. Vilket inte är fallet vid mindre förseelser.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att anse motionen besvarad. 
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 



Kommittégrupp 3: Decentralisering, offentlig 
förvaltning, kommun, migration/integration, 
utbildning, EU, skola  

Motioner: 2013:02, 07, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 29, 35, 39   

 

Stockholmscenterns motion 2013:02 

Motionär: Bengt Almstedt och Integrationsnätverket 

Ämne: Motion om integration av nyanlända 

En av de viktiga framtidsfrågorna är integrationen av nyanlända i det svenska 
samhället. Centerpartiet driver en integrationspolitik som är förankrad i 
internationell och svensk forskning. Det handlar om regelverk för företagande, 
arbetslagstiftning och decentralisering, men även om civilsamhällets roll.  

När civilsamhällets ideella organisationer ges möjlighet verka för integration så har 
det positiva effekter. Det är påvisat att detta med ökar nyanländas möjlighet att få 
arbete, växa in i det nya samhället och skapa nödvändiga sociala nätverk (exempelvis 
Fores). 

Alliansregeringen har genomfört flera viktiga reformer på integrationsområdet. Inte 
minst har man genomfört ”en politik för det civila samhället”. En del av detta är den 
så kallade ”Överenskommelsen” för samverkan mellan regeringen, SKL och det civila 
samhällets organisationer. I denna överenskommelse ingår även en 
”Överenskommelse inom integrationsområdet”, 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/civilsamhallet/over
enskommelse_inom_integrationsomradet  

Vi i integrationsnätverket föreslår därför att Centerpartiet i Stockholms stad driver 
frågan om det civila samhällets möjlighet till samverkan med kommun och 
arbetsförmedling i Stockholm. 



Detta bör ske genom att Centerpartiet i Stockholm verkar för: 

Att  kommunen ingår ”Överenskommelsen med det civila samhället inom 
integrationsområdet”. 

Att  kommunen ger ökade resurser till ideella organisationer, folkhögskolor och 
studieförbund som arbetar för att:   

o bygga sociala nätvek 
o  främja egenföretagande och introduktion på arbetsmarknaden 
o stödja nyanlända i språkinlärning, deltagande i demokratiska processer 

och fördjupad kunskap om det svenska samhället 

 

Motionssvar 2013:02  
 
Att integration är en av vårt lands stora utmaningar. Den svenska befolkningen är till 
största delen positivt inställd till migration och invandring, men ställer sig mer 
negativt till hur integrationen fungerar.  
 
Det är mycket positivt att motionären i sin problemformulering tar upp regelverken 
som berör  arbetsmarknad, företagande och decentralisering och det civila samhällets 
roll i att få människor att känna sig mer hemma i vårt land med makt över sina liv.  
 
Det behövs fler aktörer för att skapa en snabb integration i vårt samhälle, aktörer 
med olika erfarenheter och arbetsområden. I Kanada har integrationsarbetet med 
nyanlända lagts ut på en del civila samhällets organisationer, vilket har gett mycket 
positiva utfall. Bl a kan en organisation ansvara för att hitta bostad för den 
nyanlände, hjälpa till med att hitta rätt barnomsorg åt barnen, hitta husläkare, hitta 
lämplig språkutbildning och även stötta när arbete sökes.  
 
På så sätt, får den nyanlända också en varierad bild av landet, den nyanlända behöver 
inte enbart möta myndighetspersoner, utan också privat personer som engagerar sig i 
integrationsfrågorna.  
Centerpartiet har varit drivande inom Alliansen för att öppna upp 
etableringsreformens utförare för att även omfatta civila samhällets organisationer 



och till en viss del har vi lyckats. Men övertron på vad staten och dess myndigheter 
kan göra är fortfarande stor.  
 
En mångfald av aktörer och engagemang kommer att leda att större möjligheter till 
integration.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att uppdra åt Kommungruppen att undersöka överenskommelsen som 

nämns i motionen i syfte att överväga deltagande.  
 
Att avslå andra att-satsen.  
 
Att i övrigt anse motionen besvarad.  
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 
 
 

Stockholmscenterns motion 2013:07 

Motionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 

Ämne: Incitament för kortare studietid 

 
Idag kan en student få studiemedel under heltid under maximalt 240 veckor för 
högskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Studenten förutsätts 
klara ett visst antal poäng för att få studiemedel, men det finns inget ekonomiskt 
incitament för att klara fler poäng. 
 
Normal studietakt under 240 veckor ger 360 högskolepoäng. I ett fall där en student 
läser 360 poäng under 120 veckor får denne mindre studiemedel än den som tar mer 
tid på sig. 
 



Högre studier är till för att komma till användning på arbetsmarknaden. Den elev 
som klarar sina studier på kortare tid bör belönas för detta. Dels blir lärosätenas 
kostnader lägre och samhällsekonomiskt vinner vi på att studenten kommer ut på 
arbetsmarknaden så fort som möjligt. 
 
Studiemedlet bör därför kopplas till antalet avverkade högskolepoäng snarare än 
antal veckor utbildningen pågår. 
 
Vi yrkar därför att stämman beslutar följande 
 
Att studiemedlet ska motsvara antalet klarade högskolepoäng 
 
Att motionen skickas vidare till partistämman. 

 

Motionssvar 2013:07  
 
Motionens intention är vällovlig men förslaget till utformning av incitament innebär 
också att studenten kan maximera utbetalningen av studiebidrag. Målet kan inte vara 
att skapa ett system som maximerar utbetalning av studiebidrag. En smart student 
med hög prestationsförmåga ser givetvis till att ta så många poäng som möjligt under 
så kort tid som möjligt och därigenom drar på sig så lite studielån som möjligt.  
 
Ett förslag till incitament skulle kunna vara en lägre räntesats vid kortare studietid än 
normalt. Examensrabatt på studielånet vid genomförda studier skulle också kunna 
vara en morot som gör att fler tar sig igenom och slutför sina studier.  

Motionens något enögda perspektiv på vad högre studier kan berika samhället med 
är något vi däremot inte ställer upp på. Att minimera akademisk utbildning till ett 
verktyg för att bejaka arbetsmarknaden är att förminska den bildning som berikar 
den som deltar där i. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet gynnar givetvis 
näringslivet och vår gemensamma välfärd men dess viktigaste uppgift är att den ökar 
människors valfrihet och frihet. Vi vill skapa ett nyfiket samhälle där sökandet efter 
kunskap och bildning ska vara em självklarhet för fler, även om det inte direkt gynnar 
arbetsmarknaden. 



Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionens intention för ett studiemedelssystem med effektiva 

incitament för att genomföra högskolestudier på kortare tid, 

Att avslå motionens första att-sats, samt  

Att bifalla den andra att-satsen. 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 
 

 

Stockholmscenterns motion 2013:11 

Motionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 

Ämne: Omreglera Systembolaget 

 
Sverige har en tradition av en strikt och ansvarsfull alkoholpolitik. En komponent i 
alkoholpolitiken har varit systembolagets monopol på försäljning av alkoholdrycker. 
 
I praktiken har detta monopol förlorat en del av sin mening i och med EU-
medlemskapet och mer liberala införselregler. Det är i dagsläget fullt lagligt att 
beställa alkoholdrycker på nätbutiker, så länge svenska alkoholskatter betalas. En del 
av nätbutikerna har i sina system funktioner för enkel och smidig hantering av 
alkoholskatterna. 
 
Intresset för mat och dryck är på stark frammarsch i Sverige. Över hela landet växer 
nya företag fram, specialiserade på att möta denna utveckling genom att erbjuda sina 
kunder livsmedel av hög kvalitet. Detta är frågor i vilka Centerpartiet har både 
kunnande och trovärdighet. Det är därför naturligt att Centern också leder den 
politiska utvecklingen på området. 
 
Som en del av satsningen på matlandet Sverige, är drycker en naturlig del. Svenska 



tillverkare vill kunna sälja sina produkter på gårdarna, men det finns en oro att detta 
inte är förenligt med den svenska statens undantag från Europeisk rätt vad beträffar 
alkoholmonopolet. 
 
Dagens förbud för privata företag att sälja alkoholhaltiga drycker är ett hinder mot 
nya idéer om hur matlandets medborgare ska kunna utveckla intresset för mat och 
dryck. 
 
Själva idén med monopol är dessutom ideologiskt mycket tveksamt för ett liberalt 
parti. 
 
Systembolagets roll bör därför förändras till att bli ett tillstånds- och kontrollorgan 
för försäljningen av alkoholhaltiga drycker i Sverige, men att själva försäljningen kan 
ske genom privata företag. 
 
Den som vill öppna en vinbutik ska kunna söka tillstånd till detta av systembolaget 
som också kan erbjuda utbildning och rådgivning vad beträffar de regler som gäller 
för försäljning av alkoholdrycker. 
 
Företagare och anställda i privata företag är varken bättre eller sämre på att följa 
lagen än anställda på myndigheter eller i statliga monopolföretag, men att separera ut 
tillsynen från utförandet är en åtgärd som kan stärka kvaliteten i arbetet med att 
tillhandahålla dryckerna i enlighet med lagen. Risken att förlora sitt tillstånd för 
alkoholförsäljning gör också företagens incitament att följa lagen mycket starka. 
 
Vi föreslår därför att stämman beslutar följande: 
 

Att  Centerpartiet ska verka för att privata företag ska kunna sälja 

alkoholdrycker i Sverige. 

 

Att  Centerpartiet ska verka för att finna en överenskommelse i Alliansen att 
Systembolagets roll omdefinieras till att behandla tillstånd för 



alkoholförsäljning, tillsyn, rådgivning och utbildning för företag som vill 
sälja alkoholdrycker. 
 

Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma. 
 
 

Motionssvar 2013:11  
 
Motionärerna tar upp inkonsekvenser, otidsenlighet och problem med rådande med 
alkoholmonopol. Distriktsstyrelsen delar motionärernas intentioner om att göra det 
möjligt för privata företag att sälja alkoholdrycker i Sverige. Dessutom har 
distriktsstyrelsen och motionärerna en samsyn i att detta förutsätter ett starkt 
tillstånds- och kontrollorgan. Styrelsen instämmer i att Systembolagets kompetens 
skulle passa bra att användas till detta i enlighet med vad motionärerna föreslår. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
Att bifalla motionen   
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Reservation 
Jonas Naddebo reserverade sig mot distriktsstyrelsens beslut till förmån för avslag av 
motionen. 
 
Yttrande: Jag anser att ett avskaffande av systembolagets monopol skulle leda till allt 
för stora alkoholskador att det inte kan vara ett ansvarsfullt beslut. Jag kan avstå min 
egen frihet för dem som inte skulle klara av att hantera friheten som ett avskaffande 
av alkoholmonopolet skulle innebära.   
  

 



Stockholmscenterns motion 2013:12 

Motionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 

Ämne: Ett demokratiskt och decentraliserat EU  

 
Sedan EU bildades har unionen gått från en handels- och fredsorganisation där den 
fria rörligheten stod i centrum, till en överstatlig byråkrati. Idag lagstiftar unionen 
inom en lång rad olika områden som inte främjar den fria rörligheten. Till exempel 
har vi sett hur vår rätt till ett privatliv har inskränkts genom antagandet av 
datalagringsdirektivet, hur surströmmingen har hotats på grund av byråkratisk 
klåfingrighet och hur Euron vacklar till följd av systemets inbyggda svagheter. 
 
Trots att EU:s 27 medlemsstater ofta har mycket olika juridiska system, 
naturförhållanden och ekonomier har vi under senare år sett en tydlig trend där allt 
mer lagstiftning syftar till harmonisering, snarare än att den gemensamma 
lagstiftningen tar hänsyn till länders och regioners olikheter. 
 
Med ett enat och fredligt Europa kan vår kontinent vara en stark kraft i världen. Att vi 
samarbetar inom EU är i grunden mycket positivt för oss medborgare. Men för att EU 
ska leva upp till sin sanna potential behöver EU ägna sig åt väsentligheterna. Det kan 
bara ske om EU decentraliseras och demokratiseras. 
 
Centerpartiet har en trovärdighet och historia i att vara skeptiska mot en stor 
centraliserad EU-makt. I dagsläget delar dessutom en stor andel av väljarkåren denna 
skepticism. Detta borde vi som parti kunna dra nytta av i Europavalet 2014. 
 
Vi föreslår därför att stämman beslutar följande: 
 

Att Centerpartiet med kraft och i handling verkar för att decentralisera och 
demokratisera EU. 

Att Centerpartiet motsätter sig en fortsatt utvidgning av EU:s kompetens. 
 



Att Centerpartiet ställer upp i Europavalet 2014 med en tydlig EU-kritisk 
plattform, till exempel “Nej till Euron”. 

Att motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma. 
 

 
Motionssvar 2013:12 
 

Motionären lyfter en viktig fråga som är mycket aktuell i dagens debatt, med tanke på 
EU-budgeten.  

EU är, som motionen också betonar, en union som är viktig för dess medborgare och 
för vår omvärld. EU är en stabilisator i världen och en röst för de som förtrycks.  

För att EU ska fortsatt vara en relevant kraft i omvärlden och för sina medborgare 
och medlemsländer finns det några vägval som Europaparlamentet, Kommissionen 
och de nationella regeringarna och parlamenten måste göra. Bland annat handlar det 
om hur den gemensamma europeiska framtiden ska se ut och var makten för de 
gemensamma angelägenheterna ska läggas, samt hur långt från medborgarna 
besluten ska fattas.  

Unionen står inför stora utmaningar samtidigt som behovet av en internationell röst 
för mänskliga rättigheter och fred är större än någonsin. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens oro för ett allt mer centraliserat EU med ökade 
kompetenser utan att den demokratiska funktionaliteten i unionen utvecklas. 
Centerpartiet har under flera år arbetat med EU-frågor utifrån perspektivet ”smalare 
men vassare”. Distriktsstyrelsen anser att denna ansats är riktig och instämmer 
därför i första att-satsen. 

Distriktsstyrelsen anser på ett principiellt plan att kompetensen inte ska utvidgas då 
detta till övervägande del går emot Centerpartiets decentralistiska grundsyn. 
Däremot kan det finnas frågor, till exempel inom miljö- och klimatpolitiken, som 
regioner och länder i en framtid kan tänkas vilja lyfta till en överstatlig nivå. Därför 
anses att-sats två besvarad. 



Centerpartiet bör ha en kritisk syn på EU:s byråkrati och tendenserna till ökad 
centralisering. Däremot är det viktigt att slå fast att vi ska vara ett parti som i 
grunden är positivt till EU-tanken och internationellt samarbete. 

Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 

Att  bifalla att-sats 1. 

Att  anse att-sats 2 besvarad. 

Att  avslå att-sats 3. 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:13 

Motionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 

Ämne: Låt kommuner välja nivå på fastighetsavgiften 
 
Den statliga fastighetsskatten togs bort 2008 och ersattes med en kommunal avgift. 
 
Nivån för fastighetsavgiften bestäms centralt av Skatteverket och gäller i alla 
kommuner. 
 
De svenska kommunerna har olika förutsättningar. Vissa kommuner har många 
fritidshus, men ägaren av huset inkomstskattar på annat håll. Det kan göra att 
kostnader som tillkommer för ex. infrastruktur tillfaller kommunens invånare 
snarare än dem det faktiskt berör. Andra kommuner kanske vill uppmuntra 
inflyttning genom att hålla fastighetsavgiften låg eller till och med slopa den. 
 
Kommuner ska ha rätt att på eget mandat höja eller sänka fastighetsavgiften för att 
motsvara de lokala förutsättningarna. 
 



I idéprogramgruppens förslag finns en vision om att beslut över bland annat vissa 
skattebaser ska decentraliseras. Fastighetsavgiften är ett ypperligt exempel på en 
sådan skatt/avgift som bör ligga på en decentraliserad nivå och är också någonting 
som inte kräver allt för stora förändringar för att genomföra. 
 
Vi yrkar därför att stämman beslutar följande 
 
Att Centerpartiet ska verka för att kommuner själva får avgöra nivån på den 

kommunala fastighetsavgiften. 
 
Att Motionen översändes till partistämman. 
 

Motionssvar 2013:13.  
 
Centerpartiets ambition är att prägla den svenska skattepolitiken med utgångspunkt i 
vår grundläggande ideologi om egenmakt till individer, företag, kommuner och 
regioner. Att reformera den omdiskuterade fastighetskatten till en kommunal 
fastighetsavgift var ett steg i denna riktning.  
 
Motionären tar upp en viktig aspekt som lägger mer makt hos kommunerna. Inte 
enbart behålla intäkter från fastighetsavgifterna lokalt utan också ges möjlighet 
att styra över avgifternas storlek utifrån lokala förutsättningar och möjligheter.   

Dock är det viktigt att beakta att införandet av den kommunala 
fastighetsavgiften också handlade om en ökad förutsägbarhet och möjlighet till 
långsiktigt planering i hushållens  ekonomi. Därför infördes också ett fast 
indexbundet maxbelopp som följer de årliga förändringarna av inkomstbasbeloppet.  

Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 

Att  avslå första att-satsen till förmån för   



Att  Centerpartiet ska verka för att kommuner själva får avgöra nivån på den 
kommunala fastighetsavgiften upp till ett nationellt indexbundet maxbelopp. 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Reservation 
 
Johan Hedin och Gustav Andersson reserverade sig mot beslutet att avslå första att-
satsen med distriktsstyrelsens tilläggsyrkande, till förmån för att bifalla motionen i 
sin helhet.  
 
 

Stockholmscenterns motion 2013:17 

Motionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 

Ämne: Trimma statsförvaltningen  
 
Kostnaderna för Regeringskansliet har ökat med en och en halv miljard kronor den 
senaste mandatperioden, vilket gör det svenska regeringskansliet till störst i Europa. 
Trots att allianspartierna då riktade skarp kritik mot den tidigare socialdemokratiska 
regeringens kostnadsdrivande byråkrati, har de själva varit med om att kraftigt öka 
utgifterna för regeringsarbetet. 
 
Sveriges Riksdag har 349 ledamöter. I förhållande till Sveriges folkmängd är det ett 
av världens största parlament. 
 
Ett företag förväntas öka sin produktivitet med några procent varje år. Detsamma 
borde gälla för statsförvaltningen. Med ett kostnadstak som motsvarar 
statsförvaltningens senaste budget i kronor räknat blir summan någon procent lägre 
varje år i och med inflationen. På så vis förutsätts att Statsförvaltningen kan 
effektiviseras på samma sätt som andra verksamheter. 
 
Effektiviseringen kan ske på flera sätt exempelvis: 



- Ansvarsområden kan tas över av lägre politiska instanser. 
- Antal ministrar bör vara färre. 
- Antalet riksdagsledamöter bör vara färre. 
 
Vi yrkar därför att stämman beslutar följande: 
 
Att Centerpartiet ska verka för att statsförvaltningens budget får ett låst 

kostnadstak 
 
Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma. 
 
 

Motionssvar 2013:17 
 

Motionärerna tar upp ett mycket angeläget ämne, nämligen den allt för stora och den, 
trots borgerlig regering, växande statsförvaltningen.  Det finns mycket staten gör som 
kan anses vara gott, men det finns också mycket staten gör som hindrar människor 
att fullt ut kunna leva sina liv efter eget huvud.  På senare tid har allt mer fokus 
riktats mot den borgerliga regeringens misslyckande när det gäller att minska den 
statliga byråkratin. Att en borgerlig regering inte lyckats bättre med att minska 
statsförvaltningen kan distriktsstyrelsen bara beklaga. Centerpartiet har varit en 
tydlig röst för minskade åtaganden för staten, men det är uppenbart att mycket mer 
behöver göras.  Distriktsstyrelsen ser ett uppenbart  behov att trimma 
statsförvaltningen och ser också att det tydliga opinionsarbete som bedrivits av bland 
annat Centerpartister, inte gett tillräckligt med resultat. Distriktsstyrelsen ser ett 
behov av skarpare förslag på området, därför är motionärernas förslag om ett låst 
kostnadstak mycket intressant. Centerpartiets systerparti i Finland, Centern, har lagt 
liknande förslag. Där presenterade partiledaren Juha Sipilä i början av februari i år 
deras förslag för att minska statens utgifter. Deras förslag skulle innebära att för att 
statsförvaltningen ska  kunna hålla utgiftstaket borde produktiviteten inom den 
offentliga ekonomin förbättras med en procent om året. Det är ett högst rimligt 
effektivitetskrav att sätta på den statliga förvaltningen. Centerpartiet ska vara det 
parti som tydligast värnar skattebetalarnas pengar och den tydligaste rösten för 



minskad statlig byråkrati, därför är det av yttersta vikt att vi fortsätter driva på i den 
här frågan och distriktsstyrelsen ser motionärernas förslag som en – av flera – 
rimliga vägar att gå.  

Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
Att bifalla båda att-satserna.  

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:19 

Motionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 

Ämne: Tygla de statliga myndigheterna 

 
Förekomsten av svenska myndigheter är svåröverskådlig. Myndigheter tillkommer 
inte sällan därför att det finns politiska ambitioner inom någon viss fråga. Syftet är 
att visa handlingskraft, lösa ett specifikt problem eller markera att frågan är viktig, 
och då är det enkelt att skapa en ny myndighet. För att få ett grepp om den samlade 
byråkratin bör det därför göras en inventering av den svenska myndighetsfloran och 
upprättas en förteckning över vilka myndigheter som finns samt vilket uppdrag och 
budgetutrymme de har. 
 
Det är emellertid inte självklart att en myndighet löser de problem som den är skapad 
för att lösa; det kan till och med vara så att den istället samtidigt skapar större, om än 
helt andra, problem. Det är inte heller självklart att myndigheten bara för att den är 
skapad och existerar ska finnas kvar i all evighet. Det borde vara en självklar princip 
att kontinuerligt pröva om samhällsnyttan överväger samhällskostnaderna för 
myndigheten. För att en sådan prövning ska vara verkningsfull bör presumtionen 
vara att myndigheten är överflödig och att man utifrån denna presumtion har att 
bevisa behovet av myndigheten i kontexten samhällsnytta och effektivitet kontra 
samhällskostnad och alternativnytta. Därför bör varje myndighet, ny som gammal, 
behäftas med en solnedgångsklausul på sex år (samma som mandatperiod som är 
brukligt för en generaldirektör). Det betyder att regeringen vart sjätte år ska göra en 



ny prövning av myndighetens existensberättigande och cost-benefit, för att avgöra 
om det är motiverat att bibehålla myndigheten. 
 
Det är också angeläget att bryta trenden att storleken på och antalet myndigheter, och 
därmed kostnaderna för skattebetalarna, hela tiden ökar. Företag har krav på sig att 
öka produktiviteten. En myndighet bör underställas samma krav, där parametern är 
samhällsnytta. Inom en viss budgetram bör myndigheten kunna visa att 
samhällsnyttan har ökat. 
 
För riksdagen finns ett budgettak som syftar till att förhindra negativa effekter av 
lättvindligt spenderande av skattemedel. Vill man satsa mer pengar på ett visst 
område måste man först göra plats för utgiftsökningen under det tak som finns. På 
motsvarande sätt bör ett myndighetstak inrättas, vars huvudsyfte är att se till att 
kostnaderna för byråkratin inte skenar. Vill man utöka en viss myndighet eller inrätta 
en ny måste man först göra plats för detta genom att rensa i myndighetsrabatten eller 
öka effektiviteten i befintlig myndighetsflora. 
 

Vi yrkar därför att stämman beslutar följande: 
 
Att Centerpartiet ska verka för en inventering med tydlig redovisning av 

samtliga myndigheter, deras uppdrag och budgetutrymme. 
 
Att Centerpartiet ska verka för att det införs en solnedgångsklausul för 

samtliga nya och befintliga myndigheter med en presumtion om 
nedläggning efter sex år. 

 
Att Centerpartiet ska verka för att det ska införas ett statligt myndighetstak i 

syfte att hindra att kostnaderna för myndigheternas byråkrati inte ökar. 
 
Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma. 
 

  



Motionssvar 2013:19 

Motionärerna tar upp ett ämne som diskuteras allt för sällan i den offentliga 
debatten, nämligen det överflöd av myndigheter som finns i Sverige.  Alliansen gick 
tydligt till val 2006 på att minska den statliga byråkratin, men en närmare 
granskning visar att ytterst lite har skett. Under perioden 2006 till 2011 har viserligen 
47 myndigheter avvecklats eller ombildats, vilket är bra.  Men 34 nya eller nygamla 
myndigheter har tillkommit. Totalt har antalet myndigheter har minskat från 247 till 
234, men det beror i första hand på att verksamheten har flyttats över till någon 
annan myndighet. Att antalet myndigheter minskat är bra, men det betyder däremot 
inte att statens kostnader för myndigheterna är lägre. Trots att det totala antalet 
myndigheter minskat, är kostnaderna för Sveriges myndigheter idag högre, även efter 
att inflationen räknats bort. Detta är självklart inte acceptabelt och distriktsstyrelsen 
delar motionärernas önskan att minska kostnaderna för de statliga myndigheterna. 
För att kunna minska antalet myndigheter och dess budgetpåverkan I realiteten, är 
det viktigt att synliggöra myndigheternas uppgift och vilket budgetutrymme de har. 
Distriktsstyrelsen delar därför motionärernas åsikt om att det bör ske en grundlig 
inventering av de statliga myndigheterna. 
  
Distriktsstyrelsen delar däremot inte motionärernas åsikt om att samtliga 
myndigheter bör ha en solnedgångsklausul. Distriktsstyrelsen delar åsikten att 
myndigheternas existensberättigande alltid måste ses över, men tycker inte att det är 
myndigheterna själva som inför regeringen ska försöka övertyga regeringen om dess 
existensberättigande. I och med de regleringsbrev som regeringen varje år ger 
myndigheterna så bör det då från regeringshåll ske en prövning över myndighetens 
samhällsnytta. En såkallad solnedgångsklausul skulle kunna motverka långsiktigt 
arbete hos myndigheten, uppmuntra till kortsiktigt resultatfokus och även ökad 
administrativ börda när exempelvis myndigheter som försvarsmakten eller 
kriminalvården behöver övertyga regeringen om dess behov av att få fortsätta sin 
verksamhet. Distriktsstyrelsen tror att rätt väg att gå för att minska myndigheternas 
roll I Sverige går via den utvärdering motionärerna förordar, följt av en tydlig 
hållning från Centerpartiet I frågan I regeringskansliet. 
   



Precis som distriktsstyrelsen bifaller motion 2013:17 gällande ett utgiftstak för 
regeringskansliet, tycker distriktsstyrelsen att ett myndighetstak också är ett bra sätt 
att effektivisera den offentliga förvaltningen. Med en tydlig översyn av 
myndigheterna, kommer möjligheten till effektivisering också att öka.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att bifalla första att-satsen 
 
Att avslå andra att-satsen 
 
Att bifalla tredje att-satsen 
 
Att bifalla fjärde att-satsen 
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:23 

Motionär: John Kåberg 

Ämne: Datorer är en självklarhet för att nå mål och drömmar 

Den svenska skolan är inte så dålig som det ibland framställs i debatten. Svenska 
elever är till exempel några av de bästa på engelska i världen. En del andra ämnen 
visar de svenska eleverna inte upp lika strålande resultat men att påstår att skolan är i 
ett fritt fall är att överdriva. De mätningar som görs av elevernas kunskaper i olika 
ämnen missar dock en viktig del av hur arbetet i skolan genomförs och det är vilka 
möjligheter eleverna har för att stärka sin digitala kompetens. Olika skolor i 
Stockholm Stad satsar olika mycket på att erbjuda elever tillgång till datorer, 
läsplattor och andra tekniska verktyg för att nå den läropliktsskyldiga digitala 
kompetensen.  
 



Minst en dator per elever borde ses som hygienstandard i varje svensk kommun. Om 
inte alla lärare har en egen dator i sitt dagliga arbete är det dags att fråga sig hur 
kommunens visioner om dagens och framtidens skola ser ut. En arbetsplats i 
Stockholm utan datorer är en sällsynt syn men i skolan är det tyvärr desto vanligare 
med bristande utrustning och kompetens inom området. Kritiken mot Volvo-IT har 
inte heller varit sparsmakad. Det tar inte längre än fem minuter efter att du går över 
tröskeln in i en skola innan irritationen kring hur IT-strukturen inte fungerar bubblar 
upp. Situationen är något bättre idag än vad den var när Volvo-ITs system 
implementerades men det når fortfarande inte upp till en standard som är acceptabel.  
Alla elever har rätt till en individanpassad skolgång och en egen dator ger eleverna 
just den möjligheten. Lärarna och pedagogerna måste börja se datorn, mobiler och 
läsplattor som naturliga delar av undervisningen i skolan, lika naturliga som de är i 
arbetslivet och inom eget företagande. För att det ska kunna ske måste lärare och 
pedagoger erbjudas relevant utbildning inom IKT (informations- och 
kommunikationsteknik) om hur de ska hjälpa eleverna att nå sina egna mål och 
drömmar.  
 
Jag yrkar därför på:  
 
Att Stockholmscentern verkar för att varje elev i Stockholms stads skolor får 

en arbetsdator.  
 
Att Stockholmscentern verkar för att alla lärare och pedagoger får en 

arbetsdator samt relevant kompetens inom IKT och digitalt lärande.  
 

Att motionen sänds vidare till Stockholmscenterns kommungrupp. 

 

Motionssvar 2013:23 
 
Motionären lyfter den mycket angelägna frågan kring skolan och dess relation till det 
digitala och datoriserade samhälle vi lever i. Unga människor i synnerhet. Vi delar 
motionärens bild av en ojämn och stundtals illa fungerande digital infrastruktur inom 
många av Stockholms skolor. 



 
De flesta yrken idag använder datastöd i en eller annan form. Behovet för skolan att 
hjälpa till att rusta eleverna inför ett digitalt vuxenliv borde därför anses som klarlagt. 
  
Frågan då är hur detta bör ske? 
 
Motionären föreslår att detta kan lösas genom att förse varje elev och lärare med en 
personlig arbetsdator. Distriktsstyrelsen sympatiserar med tanken i förslaget men 
väljer här ett annat perspektiv. Politiska beslut bör i möjligaste mån fokusera på vad 
som ska uppnås och överlåta hur det ska ske till den som fått uppgiften. 
 
Som motionären mycket riktigt påpekar så erbjuder många skolor redan idag datorer 
eller surfplattor till sina elever. Med det fria skolvalet innebär det att elever och deras 
målsmän kan välja de skolor som erbjuder detta som ett sätt att bättre rusta elever för 
det digitala yrkeslivet. 
 
Det är viktigt att hitta en balans mellan målet att alla barn ska få samma kunskaper, 
oavsett var man går i skolan, och skolors möjlighet att med olika pedagogik och 
hjälpmedel nå dessa mål.  
 
Distriktsstyrelsens förslag till hur denna fråga kan behandlas är att tydligare peka på 
behovet av att datorer och datakunnighet implementeras i undervisningen. För att 
skolorna ska kunna leva upp till detta kommer det rimligtvis att krävas att man 
antingen vidareutbildar lärare i ITK eller anställer lärare med den kompetensen. Det 
bör även införas tydligare i läroplanen – vilket gör frågan nationell.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att avslå motionens första och andra att-sats till förmån för nya att-satser 

enligt nedan.  
 
Att Centerpartiet ska verka för att behovet av digitala hjälpmedel i lärandet 

lyfts fram ännu tydligare i lokala och nationella planer, policys, 



kravställningar, beslut och liknande. Huvuddelen av åtgärderna bör vara 
uppföljningsbara och utvärderas regelbundet. Alla elever ska ha tillgång 
till dator i sitt skolarbete.  

 
Att Centerpartiet, lokalt och nationellt, genom politiska beslut underlättar 

för lärare och pedagoger att få relevant kompetens inom IKT och digitalt 
lärande.  

 
Att bifalla motionens tredje att-sats. 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:24 

Motionär: Stephan Andren  

Ämne: Reformering av det svenska rättsväsendet  

a) Kompetenshöjande åtgärder för åklagar- och polisväsende 

I flera fall har domar från rikets domstolar väckt frågetecken och undran hos 
allmänheten. Orsaken har inte nödvändigtvis berott på bristande kompetens i 
domstolen, eller försvarsadvokatens förträfflighet utan dessvärre återgått på 
resursbrist hos åklagare och polis. En av de svåraste frågor en åklagare har att avgöra 
vid en förundersökning är vilka utredningar hon eller han ska beordra polisen 
verkställa. 
 
Genom en alltför snäv budget kan åklagare lätt göra felbedömningar vilket leder till 
att ett mål inte utreds i tillräcklig mån för att leda till en fällande dom. Detta är ett 
huvudskäl till frikännanden ”i brist på bevis” och således ett allvarligt hot mot 
rättssäkerheten och undergräver allmänhetens tilltro till såväl polis, åklagare som 
domstol. Ökade resurser öronmärkta för åklagares utredningsbehov är nödvändiga 
och på sikt samhällsekonomiskt lönsam. 



b) Översyn och reformering av domarämbetet 

Under året har flera klagomål från framstående jurister framförts mot 
nämndemannainstitutet. Kritik har riktats mot nämndemän för antingen jäv eller 
bristande omdöme.  
 
Nämndemannaväsendet infördes vid hovrätterna 1977 i syfte att öka allmänhetens 
insyn och minska risken för att den dömande maktens rättssyn fjärmas från det 
allmänna rättsmedvetandet. Att ersätta nämndemannakåren med ett jurysystem vore 
att kasta ut barnet med badvattnet. Det amerikanska rättssystemet är mer ett 
avskräckande exempel och återspeglar i än mindre grad befolkningen än det svenska 
nämndemannaväsendet och resulterat i domar som väckt både förvåning och 
bestörtning. 
 
Under 2012 har även brister hos juristdomare framkommit. Domare vid Högsta 
domstolen har kritiserats för bristande omdöme efter att ha misstänkliggjort frikänd 
och även juristdomare vid lägre instanser har tidigare ertappats för brottslighet utan 
att detta uppmärksammats i media i högre grad. Det gångna årets händelser visar 
tydligt på stora brister inom domarkårens båda kroppar, och utbildning av såväl 
jurist- som nämndemannadomare är i behov av en genomgripande översyn. 
Uppenbart är att kvalitet och status på hela domarkåren måste höjas. Införande av 
jurysystem vore däremot i det närmaste kontraproduktivt. 
 
Särskilt nämndemannaorganisationerna borde ges ökat ansvar för nämndemans 
utbildning. En översyn av utnämningar av juristdomare förefaller också nödvändig. 

c) Utreda införande av prövningstillstånd för enklare mål vid hovrätt 

Den som har möjlighet att följa mål vid hovrätt slås tämligen omgående av att det i 
många fall saknas reella skäl för en överprövning av tingsrättsdomarna. Istället är det 
i många gånger så att det enda skälet för överklagan består i att man är missnöjd med 
utslaget i tingsrätten, och därför valt att överklaga. Många av dessa mål är tämligen 
små, och redan i dag har man ett system för mål som ej kräver huvudförhandling. Jag 
föreslår att man utreder möjligheten att utvidga detta system att gälla fler mål och att 
införa prövningstillstånd för överklagan. En förutsättning är dock kvalitetshöjande 
åtgärder vid dagens tingsrätter. Dagens system fordrar en översyn. 



d) Utreda konkurrensutsättning av kriminalvården 

I julveckan inkom flera remissvar på en utredning om förslag på en nödvändig 
reformering av straffskalor m m. I remissvaren kopplades i många fall straffskalorna 
till risken för kostnadsökningar, som i slutändan skulle drabba skattebetalarna. En 
reform som skulle framtvinga skattehöjningar är självklart inte önskvärd. Att 
nödvändiga straffskärpningar ej skulle genomföras av ekonomiska orsaker är lika 
olyckligt. Möjligheten till kostnadseffektiviseringar i kriminalvården ingick 
olyckligtvis inte i remissrundan. 
 
I Sverige har vi lyckats sänka kostnader utan att kvaliteten blivit lidande inom en lång 
rad sektorer som tidigare var offentliga. Ingenting hindrar att kriminalvården – i 
likhet med annan vård – effektiviseras genom att omfattas av Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) eller Lagen om vårdval (LVU). I USA har andelen fångar sedan 
1970-talet ökat dramatiskt. Genom långtgående privatiseringar har kostnaderna inte 
ökat i samma takt som mängden intagna. Det är inte min mening att man kopierar 
det amerikanska systemet, men att valda delar prövas, på samma och framgångsrika 
sätt som Sankt Görans akutsjukhus upphandlades. 
 
Jag yrkar: 
 
Att  Centerpartiet verkar för ökade anslag till åklagares utredningsresurser 
 
Att Centerpartiet verkar för utredande av utbildning av 

nämndemannadomare inom nämndemannaföreningarnas försorg samt 
process och kriterier för utnämning av juristdomare. 

 
Att  Centerpartiet verkar för utredande av införande av prövningstillstånd vid 

hovrätt 
 
Att  Centerpartiet verkar för utredande av en konkurrensutsättning av 

kriminalvården 
 
Att  stämman beslutar översända motionen till partistämman 
 



Motionssvar 2013:24 
 
Det är viktigt öka tilltron till rättsväsendet genom att fler brott utreds och klaras upp, 
men också att de utdömda straffen är relevanta och begripliga. För att åstadkomma 
det krävs reformeringar och inom hela rättskedjan. En utredning och genomgång av 
hur resurser används och hur stora behov av förstärkningar som kan behövas, som 
föreslås av motionären välkomnas. 
 
Som motionären påpekar leder resursbristen hos åklagaren till bristande utredningar 
och därmed sämre beslutsunderlag för domstolarna, och det är tyvärr ett växande 
problem. Det är också viktigt att att resurserna används till rätt utredningar. Inte 
alltför sällan verkar orimligt stora utredningsresurser använts för brott som borde 
kunna behandlas på annat sätt än via Tingsrätten, medan andra brott inte alls fått de 
resurser som krävts. En utredning bör belysa både hur resursbehovet ser ut, men 
också om det kan finnas alternativa sätt att behandla vissa typer av brott utan att 
rättsäkerheten sätts ur spel. 
Flera utredningar har gjorts om det svenska nämndemannasystemet de senaste åren. 
Vi anser att  den svenska modellen bör vara kvar, men att förbättringar bör göras 
både när det gäller nämndemän och juristdomare  Bl.a. bör  inte utser personer utses 
som har uppdrag i närbesläktade styrelser/nämnder då risk för jäv kan uppstå. 
Utbildning är också en central fråga, idag är den ofta bristfällig och bör förbättras. 
Det måste också säkerställas att den fortgår under hela mandatperioden så att även 
de nämndemän som kommer in senare får den. Vi anser att ansvaret för utbildningen 
ska ligga på domstolen, men i samverkan med nämndemannaföreningen.  Det är 
också som påpekats, lika viktigt att juristdomarna har den kunskap och omdöme som 
uppdraget kräver. 
 
Redan idag finns ett system för prövningstillstånd till hovrätten. Och det är också 
viktigt för rättsäkerheten och tilltron till rättssystemet att möjligheter till 
överprövning finns. Men även här är det viktigt att vi använder resurserna på bästa 
sätt, och den utredning som motionären föreslår bör kunna föreslå på vilket sätt det 
skulle kunna göras. 
 



Att vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt, måste vara en självklarhet 
inom alla områden. Motionärens förslag om att utreda möjligheter till 
konkurrensutsättning av kriminalvården är ett spännande förslag. En privatisering av 
valda delar skulle förutom de ekonomiska effekterna också kunna leda till nya 
arbetssätt och idéer som skulle gynna kriminalvården. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  med instämmande i motionens syfte skicka den vidare till partistämman.  
 
 

Reservation 
 
Stephan Andren reserverade sig mot distriktsstyrelsens beslut till förmån för bifall av 
motionens ursprungliga att satser:  
 
Att  Centerpartiet verkar för ökade anslag till åklagares utredningsresurser 
 
Att Centerpartiet verkar för utredande av utbildning av 

nämndemannadomare inom nämndemannaföreningarnas försorg samt 
process och kriterier för utnämning av juristdomare. 

 
Att  Centerpartiet verkar för utredande av införande av prövningstillstånd vid 

hovrätt 
 
Att  Centerpartiet verkar för utredande av en konkurrensutsättning av 

kriminalvården 
 
Att  stämman beslutar översända motionen till partistämman 
 

  



Stockholmscenterns motion 2013:29  
Motionär: Bruno Kleerby  
Ämne: Motion om barnens normbildning 

För ungefär ett år sedan skickade jag ett medborgarförslag till Kungsholmens 
stadsdelsnämnd med följande lydelse (kursiv): 
 
”När jag för en tid sedan passerade förskolan Spårvagnen på Rålambsvägen slogs 
jag av att det var skräpigt runt förskolans entré. 
 
Visserligen är Stockholm allmänt sett mycket skräpigt nu för tiden men på den 
nämnda platsen var det värre än vanligt. 
 
Den förmodligen viktigaste, och antagligen avgörande, faktorn vid barns 
uppväxande är deras normbildning. 
 
Här finns ett bra och viktigt tillfälle att bidra positivt till detta. 
 
Det jag syftar på är renhållning på förskolors tomter och områdena närmast 
runtom.  
 
Mitt förslag är att personalen bidrar till hålla snyggt genom att plocka upp skräp, 
inte bara på den egna tomten, som väl redan sker, utan också i den allra närmaste 
omgivningen. Framför allt runt entrén. 
 
Bäst är om detta sker öppet och som en självklarhet – utan kommentar – och bäst 
är också om de mest omtyckta bland personalen gör det. 
 
Förslaget gäller alla förskolor och skolor på Kungsholmen. ” 
 
Förvaltningen tyckte i sitt förslag till svar att idén är god men att personalen är helt 
upptagen med den pedagogiska verksamheten och att det därför inte finns resurser. 
 
Stadsdelsnämnden instämde enhälligt i förvaltningens förslag. 



 
Mitt förslag är: 
 
Att  centerns förtroendevalda arbetar för att resurser tillförs (en minut per 

dag) för att möjliggöra förslaget ovan. 
 
 

Motionssvar 2013:29  
 
Motionären har lyft fram en angelägen fråga som ytterst återgår på uppväxande 
släktens syn på omvärlden och vikten av en god miljö. Syftet är vällovligt och tanken 
god. Däremot framstår det som detaljstyrning att tala om för personalen hur de skall 
disponera sin tid och avsätta resurser. Budgetläget är i många stadsdelar mycket 
ansträngt och det är angeläget att förskolorna har möjlighet att inrikta sig på den 
pedagogiska verksamheten, som ju också vanligen innefattar just det slag av insatser 
som motionären avser. Möjligheten öppnar sig dock att Centerpartiets representanter 
i skilda sammanhang uppmanar personal och föräldrar till frivilliga och 
gemensamma insatser i den riktning motionären tänker. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att anse motionen besvarad 
 

  



Stockholmscenterns motion 2013:35 

Motionär: Kristin Jacobsson   

Ämne: Motion rörande förberedande åtgärder mot konsekvenser av  
 
antibiotikaresistens 
 
Problembild 
År av global omfattande och felaktig användning av antibiotika, inom sjukvården 
såväl som inom andra sektorer såsom djurhållning och vattenförsörjning har lett till 
ett växande problem med antibiotikaresistenta bakterier. Global överanvändning 
kombinerat med det faktum att det har visat sig mycket svårt att hitta nya 
antibiotikum gör att världen riskerar att stå inför en global hälsokris, som utöver 
mänskligt lidande också har ekonomiska konsekvenser.  
Hittills har Sverige, till skillnad från stora delar av världen, varit förhållandevis 
förskonat från spridning avresistenta bakterieinfektioner även om problemen är 
ökande.  I andra delar av både EU och världen finns det bakterier som är resistenta 
mot i stort sett all antibiotika. Ca 25 000 européer dör årligen som en konsekvens av 
infektioner orsakade av resistenta bakterier, till det ska läggas ca 2.5 miljoner extra 
sjukhusdagar som resultat av infektioner orsakade av resistenta bakterier till en 
kostnad om ca 900 miljoner Euro. Problemet är således omfattande! 
 
Svårt hitta nya antibiotika 
Visst kan vi sätta vårt hopp till att forskningen löser utmaningen, men faktum är att 
det både svårt och olönsamt att forska fram nya antibiotika. Mellan 1940- och 70-
talen hittades många antibiotikaklasser (ca 270 st.) men de senaste 40 åren har 
endast två nya antibiotikaklasser hittats och dessa hittades dessutom innan 1987. 
Den goda tillgången på antibiotika på 70-80 talen gjorde att priset på antibiotika föll 
och det blev mindre lönsamt att forska fram nya. Läkemedelsföretagen satsade hellre 
på forskning kring andra områden, exempelvis kroniska sjukdomar där långvarig 
behandling krävs. Mellan millennieskiftet och 2005 lade 10 av den 15 största 
läkemedelsföretagen ned sin antibiotikaforskning.  Samtidigt vet vi idag att blir allt 



fler bakterier resistenta mot de antibiotika som finns. Situationen är inte långsiktigt 
hållbar. 
 
Möjliga konsekvenser i samhället 
Sverige har än så länge varit relativt förskonat men om situationen i Sverige 
försämras finns en risk att vården även här får svårt att nå upp till förväntningar på 
behandling av infektioner och säkerhet vid operationer. Vad vi idag menar är vanliga 
vardagsolycker kan få stora följder om sår infekteras eller kirurgiska ingrepp inte kan 
genomföras. Många av de medicinska framsteg som vi idag tar för givna men som 
kräver antibiotika äventyras. Här kan nämnas intensivvård eller cancerbehandlingar. 
Verksamhet som kan komma att påverkas, utöver sjukvård, är kommunalteknisk 
försörjning såsom vattenförsörjning och sophantering men även exempelvis 
livsmedelsförsörjning. Exempel på detta kan vara att livsmedel kan innehålla 
antibiotikaresistenta bakterier och därmed spridas mellan djur/livsmedel och 
människor. Detsamma gäller vatten. Bristen på fungerande antibiotika och 
spridningen av resistenta bakterier måste således ses som en samhällsfråga, snarare 
än en endast hälso-och sjukvårdsfråga. Många sektorer i samhället kommer att 
beröras. I förlängningen riskerar brist på antibiotika också att bli en 
samhällssäkerhetsfråga. 
 
Vad kan vi börja göra? 
Vi måste börja tänka i nya banor och vidta förberedande åtgärder för sådan 
verksamhet som måste fungera oavsett tillgången på antibiotika och oavsett 
spridningen av resistenta bakterier i en nära eller mer avlägsen framtid.  
Många av de åtgärder som behöver vidtas löses bäst på global nivå, genom 
internationellt samarbete men åtgärder förberedande åtgärder behöver också 
genomföras på lokal, regional och nationell nivå. En bra början är att genomföra 
konsekvensanalyser av hur verksamhet fortsatt kan bedrivas i en framtid där 
antibiotika ev. är verkningslöst samt utifrån resultatet av dessa vidta eventuella 
åtgärder för sådan verksamhet som alltid måste fungera. Ett viktigt ingångsvärde i en 
sådan analys är att genomföra sektorsövergripande beroendeanalyser av hur 
verksamhet påverkas av att annan verksamhet i andra sektorer påverkas (exempelvis 
vattenförsörjning och avfallshantering) av bakterier som är resistenta.   



Utmaningen med att allt fler bakterier blir resistenta och att forskningen att hitta nya 
antibiotika går trögt kan naturligtvis vara obehaglig att tänka på men inte en 
anledning till att blunda för utmaningen. Det är inte långsiktigt hållbart.  
 
Därför motionerar jag om:  
 
Att Centerpartiet i Stockholm stad arbetar för att förberedande åtgärder, 

exempelvis genom konsvekvens- och beroendeanalyser, vidtas för att 
bättre kunna möta eventuella konsekvenser av att antibiotika inte kan 
användas som idag; 

 
Att Centerpartiets i Stockholm stad arbetar för att påverka landstingsgrupp 

en att arbeta för att konsekvensanalyser/beroendeanalyser genomförs 
inom landstingets hela verksamhet samt att förberedande åtgärder 
(utöver att minska användningen av antibiotika) vidtas för att möta 
eventuella konsekvenser av att antibiotika inte kan användas som idag; 

 
Att Distriktstyrelsen föreslår partistyrelsen att Centerpartiet ska arbeta 

nationellt för att bredda synen från att antibiotikaresistens främst är ett 
medicinskt/hälso- problem till att det är ett samhällsproblem; 

 
Att Distriktstyrelsen föreslår partistyrelsen att Centerpartiet ska arbeta för 

att en nationell tvärsektoriell strategi för att hantera konsekvenser av 
förvärrad antibiotikaresistens tas fram; 

 
Att Distriktstyrelsen föreslår partistyrelsen att Centerpartiet ska driva frågan 

om utökat globalt samarbete för att förebygga antibiotikaresistens; 
 
Att Distriktstyrelsen föreslår partistyrelsen att Centerpartiet internationellt 

och nationellt arbetar för att forskningen på området intensifieras och får 
rätt förutsättningar att verka: 

 
Källor:  



-‐ Collaboration for Innovation- the urgent need for new antibiotics, utgiven av 
ReAct (Action on Antibiotic Resistance) 2011. 

-‐ Technical Report- The bacterial challenge: time to react. A call to narrow the 
gap between multidrug- resistant bacteria in the EU and the development of 
new antibacterial agents, utgiven av European Center for Disease Prevention 
and Control, 2009.  

-‐ Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och 
beredskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utgiven 2012.  

-‐ Vägs ände för antibiotikaforskningen, artikel från Läkemedelsvärden, 5 mars 
2013 

-‐ Livsmedel som spridningsväg för antibiotikaresistens, Livsmedelsverket och 
Statens veterinärmedicinska anstalt, 2009 

 
 

Motionssvar 2013:35   
 
Motionären vill att samhället analyserar konsekvenser samt gör sig redo för vad som 
väntar när allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika. Motionären tar upp 
frågan från ett övergripande samhällsperspektiv. Det är ett ovanligt synsätt och ett 
välbehövligt skifte i perspektiv, i och med att mycket av arbetet i olika 
samhällssektorer istället har varit inriktat på mer operativa lösningar – ofta isolerat 
till respektive sektor. 
 
Distriktsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att hela samhället bidrar.  En del av 
strategiarbetet bör handla om hur man får alla aktörer delaktiga i arbetet. 
Kommunikation och nya kontaktytor mellan viktiga aktörer kommer att krävas. 
Konsekvenserna av antibiotikaresistens behöver lyftas både nationellt och 
internationellt.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionens att-satser, samt  
 



Att  regeringen tillsätter en kommission för att ta fram en nationell 
tvärsektoriell strategi för att hantera konsekvenser av förvärrad 
antibiotikaresistens. 

 
Att  motionen vidarebefordras till Centerpartiets landstingsgrupp, 

riksdagsgrupp samt partistämma. 
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:39 

Motionär: Bengt Almstedt  

Ämne: Motion om att landstinget inte längre ska betala omskärelse 
av pojkar  

En viktig grundbult i en demokrati som likt den svenska bygger på liberala 
värderingar är naturligtvis de mänskliga rättigheterna. Flera artiklar kan ses som 
särskilt viktiga för demokrati och ett värnande av en liberal människosyn. Några av 
de mest centrala ingår i den svenska regeringsformen. 

Ur ett liberalt perspektiv torde artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna var den mest centrala: Enligt artikel 18 har varje människa nämligen 
rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Detta innefattar rätten att 
formulera sin egen världsbild, ge uttryck för den och att själv eller tillsammans med 
andra gestalta sin övertygelse. Dessa tre, ”formulera, ge uttryck för och gestalta” kan 
inte separeras om man vill värna en liberal människosyn. Och varje gång vi naggar 
dem i kanten gör vi ingrepp i själva kärnan av den liberala människosynen. 

Likväl vet vi att 2012 levde ca 70% av världens befolkning under någon form av 
begränsning i religionsfriheten. En viktig princip för att värna artikel 18 är att den 
offentliga makten förhåller sig neutral i de frågor som berörs av artikeln. I vardagligt 
tal säger vi att staten skall vara sekulär och inte lägga sig i vad folk tror eller hur vi 
gestaltar våra liv och våra gemenskaper. Snarare kan det vara ett demokratiskt värde 
för staten att stödja denna mångfald och människors ansvarstagande för sig själva, 



för andra och för de gemenskaper man bildar. Så förhåller det sig lyckligtvis till 
största delen i Sverige. 

När det gäller värnandet av religionsfriheten ser jag dock vissa problem i Sverige där 
ett är den judiska och muslimska omskärelsen av pojkar.  

Omskärelsen ser jag som en självklar del av religionsfriheten. Det kan diskuteras om 
så är fallet, men sådana resonemang som bygger på barnens individuella rättigheter 
bygger på en atomistisk syn på individen och värderar inte att varje individ är en del 
av en gemenskap och formar sina fria val utifrån den värderingshorisont som hon 
står i. Med andra ord, föräldrar/primär socialisationsgrupp har ansvaret för 
värdeförmedlingen till barnen. Det kallar vi vardagligt föräldrarnas rätt att fostra sina 
egna barn. Det skall inte staten lägga sig i. 
Men staten skall inte heller nödvändigtvis betala för enskilda gruppers specifika 
religionsutövning.  
 
Jag yrkar därför att Centerpartiet driver 

 
Att Landstingen inte betalar omskärelse av religiösa skäl. Detta skall betalas 

av dem som vill ha omskärelsen utförd. 
 
 

Motionssvar 2013:39  
 
För Centerpartiet är den enskildes mänskliga fri- och rättigheter grundläggande. I 
konsekvens härmed har partiet kraftfullt verkat för ett förbud mot kvinnlig 
omskärelse. Det förefaller märkligt ålderdomligt att lagstiftningen just vad gäller 
könsstympning inte är könsneutral.  
I föreliggande motion har dock motionären valt att inte gå fullt så långt, som att kräva 
en könsneutral lagstiftning, utan väger ingreppets art mot traditionens betydelse. Att 
skattebetalarna via landstingsskatten tvingas medverka till ingrepp som kränker 
individens frihet och möjlighet till självbestämmande är främmande för en liberal 
samhällssyn och måste snarast upphöra.  
 



Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
 
Att bifalla motionen i sin helhet  
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Reservation 
 
Christina Linderholm reserverade sig mot distriktsstyrelsens beslut till förmån för 
avslag av motionen i sin helhet.  
 
 

Kommittégrupp 4: Individens frihet, demokrati, 
Socialt arbete och trygghet 
Motioner: 2013:06, 10, 14, 18, 20, 25, 26, 33, 40, 44, 45, 46 

 

Stockholmscenterns motion 2013:06 

Motionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 

Ämne: Avskaffa TV-licensen 
 
Public service-bolagen – SvT, SR och UR – finansierar sin verksamhet genom en TV-
avgift. TV-avgiften är inte på något sätt knuten till om man tar del av bolagens 
produktioner, utan den enda förutsättningen är att man har en antennmottagare. 
 
Public service-bolagens funktion och tvångsfinansiering motiveras oftast med 
behovet av obunden och opartisk media samt att garantera en mångfald i 
programutbudet som även inkluderar smala produktioner som ej är kommersiellt 
gångbara. 



 
Anslagen för 2012 för public service-bolagen ser ut på följande sätt: 
SvT: 4 351 500 000 kronor 
SR: 2 633 500 000 kronor 
UR: 374 900 000 kronor 
 
Det ger en totalsumma om 7 359 900 000 kronor för 2012. Fördelat jämt över året 
innebär det att man sätter sprätt på drygt 20 miljoner kronor av TV-ägarnas pengar 
om dagen. Man kan med fog fråga sig om det är en rimlig kostnad för att garantera 
nyhetsförmedling och en plattform för icke kommersiellt gångbara produktioner? 
Undersöker man public service-bolagens programtablå finner man också svaret. 
Under de mest populära TV-timmarna är det inte smala produktioner utan högst 
kommersiella program, som På spåret, Så ska det låta, Vem vet mest, Allsång på 
Skansen, Maestro et cetera, som dominerar. Detta i osund konkurrens med privata 
aktörers underhållningsprogram. 
 
Public service-bolagens nyhetsrapportering må vidare vara formellt obundna, men de 
kan knappast anses vara opartiska. Det ligger i journalistens roll att vinkla sina 
rapporteringar utifrån olika hänseenden, och det är uppenbart att public service-
bolagen inte är något undantag. Detta är något som alla nyhetskonsumenter har att 
förhålla sig till. En mer effektiv metod än en TV-avgift för att garantera obundenhet 
och saklighet skulle istället vara ett branschorgan likt Pressens opinionsnämnd. 
 
Vanliga argument för att behålla public service och TV-avgiften trots de invändningar 
som anförts ovan är att bolagens produktioner håller så hög kvalitet samt att den 
höga anslutningsgraden till TV-avgiften, vilket skulle tyda på att människor 
efterfrågar produktionerna och tycker att de är värda att betala för. Det i sin tur är 
fullständigt utmärkta argument för att public service inte behöver tvångsfinansieras 
för att överleva. Men det är inte något argument för att bibehålla ett system med 
osund konkurrens där den statliga TV- och radioproduktionen förfogar över 20 
miljoner kronor om dagen, och där varje TV-ägare tvingas att betala för breda och 
kommersiella produktioner som han eller hon inte efterfrågar. 
 



Det fanns en tid när all tv och radio som vi kunde ta del av producerades av public 
service. Det fanns också en tid då det inte gick att skilja mellan de sändningar som 
våra tv- och radioapparater tog emot. Det var länge sedan. Nu finns tekniken och 
mångfalden för att vi själva ska kunna bestämma över vår mediekonsumtion. 
 
Vi yrkar därför att stämman beslutar följande: 
 
Att Centerpartiet ska verka för att TV-avgiften avskaffas och ska heller inte 

medverka till att TV-avgiften ersätts med någon annan form av 
tvångsfinansiering. 

 
Att motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma. 
 
 

Motionssvar 2013:06  
 
Motionärerna tar upp en i grunden viktig ideologisk fråga om var gränsen mellan 
marknadskrafter och icke-kommersiella drivkrafter ska dras och vilken roll staten ska 
spela i denna gränsdragning. Liknande frågeställningar återfinnas i diskussionerna 
kring offentlig finansiering av kulturyttringar som till exempel: konst, teater, film, 
och museiverksamhet. 
 
Motionärernas slutsats är att public service ska sluta finansieras med allmänna medel 
och på sin höjd leva på bidrag och frivilliga avgifter i framtiden. Man menar vidare att 
det innebär osund konkurrens när public service erbjuder breda 
underhållningsprogram och liknande. Detta synsätt innebär att man menar att 
normen i samhället ska vara reklamfinansierad radio- och tv. Det är en norm som vi 
inte helt delar med motionärerna. 
 
Vi anser att det finns ett stort egenvärde i att det i ett demokratiskt samhälle finns en 
eller flera aktörer inom radio och tv som är fri/fria från statliga, ekonomiska, 
politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.  
 



Det råder i dagsläget närmast ett oligopol i det Svenska medielandskapet, med endast 
en handfull dominerande ägargrupper. Bonnier, SBS och MTG. Skulle public service 
försvinna skulle väldigt mycket makt och påverkan över det offentliga samtalet och 
nyhetsvärderingen hamna hos väldigt få beslutsfattare. Det finns många 
internationella exempel på hur detta kan missbrukas i politiska eller kommersiella 
syften.  
 
På samma sätt som det tidigare statliga mediemonopolet var fel förr anser vi att ett 
kommersiellt oligopol skulle vara fel i framtiden. Den nuvarande balansen mellan de 
olika bolagen och dess olika drivkrafter är att föredra.   
 
Det finns dessutom ett egenvärde i att allmänheten har tillgång till ett programutbud 
som är fredat från reklam, produktplaceringar och, så långt det är möjligt, direkt och 
indirekt sponsring. Public service-utbudet är också en garant för mångfalden i radio- 
och tv-utbudet.  
 
Föräldrar och barn ska till exempel kunna välja att se på tv utan att för den skull 
behöva exponeras för reklam. Detta utbud bör dessutom finnas för de barn som lever 
i familjer där man kanske inte har råd att betala för eventuella reklamfria barn-tv-
kanaler. 
 
Medielandskapet i Sverige har förändrats radikalt de senaste 20 åren – och fortsätter 
att förändras. Det finns goda skäl till att ompröva hela eller delar av det uppdrag som 
public service har idag i Sverige. Det finns även goda skäl till att se över den 
nuvarande finansieringsmodellen av public service. Men att i akt och mening avskaffa 
public service menar vi skulle vara ett stort misstag. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  avslå motionen. 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till riksstämman. 
 



 
Reservation 
Elisabeth Svensson, Johan Hedin, Per Ankersjö och Gustav Andersson reserverade 
sig mot distriktsstyrelsens beslut till förmån för följande motionssvar med att-satser:  
 
Motionärerna tar upp en aktuell fråga som har debatterats flitigt både i år och 
föregående år. Debatterna har mestadels handlat om public service-kommitténs 
förslag på finansiering samt nyheten om att läsplattor och mobiler också är 
betalningspliktiga enligt lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst 
(1989:41). 
 
Centerpartiet har genom Per Lodenius varit ute i debatten och menat att public 
service ska bibehållas med säkerställt politiskt och kommersiellt oberoende men att 
nuvarande avgiftssystem ska avskaffas till förmån för en public service-
avgift/medieavgift som ska tas ut av alla skattebetalare likt begravningsskatten. “En 
sådan avgift skulle vara en mer långsiktigt hållbar lösning än dagens system.” 
 
Distriktsstyrelsen tycker att public service har varit en viktig hörnsten under en tid då 
information och nyhetsrapportering inte var lätt att ta del av och ännu svårare att 
granska. Vi anser att vi lever i en annan tid nu, där vi via vår mobil kan ta del av 
lokalrapportering från världens alla hörn samt granska den information vi får via 
många olika källor. Därför anser vi att publicservice inte har samma roll idag som 
tidigare. Distriktsstyrelsen tror också att en mångfald bättre kan garantera 
svenskarna en oberoende nyhetsrapportering än att okritiskt lita på den 
nyhetsrapportering som public service erbjuder. I enlighet med detta tror inte 
distriktsstyrelsen att public service har det egenvärde som tv-avgift/mediaavgift 
skulle innebära i förhållande till andra aktörer. 
 
Reservanterna föreslår därför stämman:  
 
Att  bifalla båda att-satserna. 
 
 
 



Stockholmscenterns motion 2013:10 

Motionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 

Ämne: Införande av fri testamentsrätt 
 
Vad som händer med våra tillgångar när vi dör är en av de saker som staten har 
reglerat sedan urminnes tider. Reglerna om arv och testamente har emellertid 
förändrats förhållandevis långsamt. De första reglerna om arv i Sverige utvecklades i 
ett samhälle där jordägande var avgörande för en persons ekonomiska och sociala 
ställning. Arvets ekonomiska betydelse för försörjningen medförde att arvet 
fördelades på ett sätt som uppfattades som ekonomisk fördelaktigt för familjen eller 
släkten. Samma hänsyn att ta ställning till finns dock inte idag. De grundläggande 
principer som fortfarande styr fördelningen av kvarlåtenskapen har därmed sina 
rötter i en annan samhällsordning än den vi har idag. 
 
Idag finns det regler som bestämmer vem som ska ärva en avliden person om det inte 
finns något testamente och vad som händer om det finns särkullbarn och makar med 
i bilden. Det är i grunden bra att vi har en ordning för vem som ärver en avliden 
person i fall någon annan uttrycklig önskan från denne inte finns, och den 
prioritering som gjorts mellan olika potentiella arvingar är också logisk. 
 
Det som däremot inte är logiskt är att det också finns begränsningar i hur stor del av 
sina tillgångar som man får testamentera bort. Genom laglotten är den som har barn 
tvingad att överlåta hälften av sina tillgångar till dem när man dör, vare sig man vill 
eller inte. Det förefaller troligt att de flesta av oss vill överlåta våra tillgångar till våra 
barn när vi dör. Men skälen för att begränsa rätten att inte göra så av en eller annan 
anledning framstår som högst oklara. Det finns exempelvis inga motsvarande regler 
som på samma sätt begränsar en persons rätt att förfoga över sin egendom när han 
eller hon fortfarande lever. Så varför hålla fast vid en så tydlig begränsning av 
äganderätten vid just livets slut? 
 
Värnandet av äganderätten har en lång och stark tradition inom Centerpartiet. Det 
förefaller därför naturligt att låta äganderätten gälla hela livet ut och även omfatta 
rätten att bestämma vad som ska hända med sina tillgångar när man avslutar sitt liv. 



Denna huvudregel bör dock behäftas med ett undantag för det fall att man 
efterlämnar sig minderåriga barn. Som förälder har man en försörjningsplikt för sina 
barn och denna bör gälla även vid arvsskiften. 
 
Effekten av motionens förslag skulle sålunda vara att presumtionen fortfarande är att 
arvet ska fördelas på det sätt som ärvdabalken föreskriver. Det är endast om den 
avlidne har någon annan uttrycklig önskan om kvarlåtenskapens fördelande som 
arvet fördelas på annat sätt, och i linje med äganderättens principer ska då också den 
avlidnes vilja respekteras fullt ut; undantag ska dock göras för den eventuella 
kvarvarande försörjningsplikten gentemot minderåriga barn. 
 
Vi yrkar därför att stämman beslutar följande  
 
Att Centerpartiet ska verka för att ärvdabalken görs dispositiv i förhållande 

till testamentsrätten med undantaget att minderåriga barn till den 
avlidne ska förbehållas den del av arvet som motsvarar den avlidnes 
kvarvarande försörjningsplikt. 

 
Att Motionen översändes till partistämman. 
 

Motionssvar 2013:10 
 

Ärvdabalken har visserligen undergått förändringar sedan den trädde i kraft 1958, 
men som helhet återspeglar den till stora delar ett äldre samhälle. Som motionären 
också framhåller har samhället genomgått genomgripande förändringar och dagens 
ärvdabalk återspeglar därför äldre förhållanden, men har kommit i otakt med de 
förändringar som övergången till det postmoderna – eller senmoderna – samhället 
medfört. En översyn av ärvdabalken i denna riktning ter sig nödvändig och är helt i 
riktning med de förslag motionären för fram. 

 
Centerpartiet har alltsedan sitt grundande värnat den enskilde medborgarens 
ställning i förhållande till statsmakten. Centerpartiet har också alltid värnat 



äganderätten. Motionens innehåll ligger därmed helt i linje med partiets politik och 
medför även en anpassning till det postmoderna tjänstesamhällets högre grad av 
individuated subjectivity. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att yrka bifall till motionen och föreslår stämman  
 
Att  motionen skickas vidare till partistämman. 
 
 

Reservation 
 
Gustav Andersson reserverade mot distriktsstyrelsens beslut till förmån för att 
motionen skulle avslås.  
 
Yttrande: Arvskiften här ofta till det sociala livets svåraste situationer där innebörden 
i våra närmaste relationer ställs på sin spets. Från ett kommunitärt perspektiv kan en 
av arvslagstiftningens huvudsakliga syften anses vara att ge goda förutsättningar för 
att undvika uppslitande konflikter och skador på viktiga sociala band. Antagandet att 
den juridiska äganderätten också speglar en 100-procentig legitimitet kan också 
problematiseras. I en familj är vanligtvis delar av ägandet tidigare arv samtidigt son 
förvärvat ägande kan spegla arbetsinsatser och uppoffringar från många 
familjemedlemmar under lång tid. Att anse att den avlidne ska ha fullständig och 
oinskränkt makt över fördelningen av denna egendom till de efterkommande - och 
därmed också en oerhörd makt över familjerelationerna framöver - är från mitt 
liberalkommunitära perspektiv ingalunda självklart.  

Arvslagstiftningen kan förvisso behöva reformeras men det bör ske från ett betydligt 
bredare perspektiv än ett ensidigt ägarperspektiv. Jag reserverar mig till förmån för 
att motionen avslås.  
 
 



Stockholmscenterns motion 2013:14 

Motionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 

Ämne: Omvandla försörjningsstöd till garantilån 

 
De allra flesta hamnar i en ekonomiskt trängd situation någon gång. De flesta löser 
detta på ett eller annat sätt. De som har starka sociala band kan oftast få hjälp av 
släkt eller vänner. 
 
Många sträcker sig till det längsta för att undvika att belasta någon annan. De vill inte 
vara någon annan till last utan kanske hellre nyttjar ett mer eller mindre 
ofördelaktiga lån som kanske snarast förvärrar problemet. 
 
För dem som inte har något alternativ finns möjlighet till försörjningsstöd, det som 
förr kallades socialbidrag. 
 
De allra flesta löser sina ekonomiska problem och har därmed möjlighet att betala 
tillbaka försörjningsstödet. Men det är inte möjligt ens för den som vill. 
 
Principen att alla är med och bidrar till vårt samhälle är god och alla bör förväntas stå 
för sin egen försörjning. När detta inte är möjligt bör försörjningsstöd finnas, men 
stödet bör vara utformat som ett garantilån vilket tydliggör det egna ansvaret och 
visar på konsekvenser av sitt handande.  
 
Nivån för försörjningsstöd samt kriterierna för att få stödet har varit samma för alla. 
Samma för alla är säkert bra för många, men människor är olika och hänsyn till dessa 
olikheter bör vägas in. Med ett större personligt ansvarstagande bör den som bedöms 
ha en kortare kris ha möjlighet att låna mer pengar under en kort tid jämfört med 
nivån på försörjningsstödet idag. 
 
När garantilånet inte behövs längre utformas en återbetalningsplan anpassad för den 
enskildes kapacitet och möjligheter. 
 



Vi yrkar därför att stämman beslutar följande: 
 

Att Centerpartiet ska verka för att kommuner ska ha rätt att ersätta systemet 
med försörjningsstöd till förmån för garantilån 

 
Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma. 
 
 

Motionssvar 2013:14  

Motionären visar med sin motion en stor välvilja mot människor som för en tid lever i 
utanförskap. Motionären visar också på ett stort förtroende för människors eget 
ansvar för hur livet utvecklar sig. Det är något som Stockholmscenterns 
distriktsstyrelse uppskattar och sympatiserar med. 
Samtidigt är det så att människor som uppbär försörjningsstöd ofta befinner sig 
mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Att ytterligare skuldsättas skulle innebära att 
tröskeln in från utanförskapet skulle bli alltför hög. Det är istället viktigt att 
trösklarna ska vara så låga som möjligt. 
 
I sin motion skriver motionären dessutom att det enskilda ansvaret bör förtydligas. 
Även om Stockholmscenterns distriktsstyrelse förstår motionärens tanke och 
sympatiserar med den vet vi också att socialtjänsten redan idag arbetar mycket med 
att i biståndshandläggningen ha ett väldigt starkt fokus på just det egna ansvaret.  
 
Vidare menar motionären att nivån för stödet har varit detsamma för alla. Detta är 
möjligen en missuppfattning. I grunden finns riksnormen, med ett belopp, men det 
som utgår till berättigade är helt beroende på den enskilde individens förutsättningar 
och behov och nivåerna ser väldigt olika ut. 
Vid rikstämman i Åre år 2011 fattade Centerpartiet beslutet att det bör bli möjligt att 
kombinera försörjningsstöd och arbetsinkomster så att det lönar sig att börja arbeta. 
  
Förslaget innebär bland annat att människor som uppbär försörjningsstöd ska kunna 
börja arbeta några timmar om dagen och ändå behålla stödet. På så sätt menar 



Centerpartiet att det ska bli lättare att komma från utanförskapet. Detta förslag från 
Centerpartiet blir nu, bara ett och ett halvt år efter beslutet i Åre, verklighet genom 
allianssamarbetet i regeringen. Det välkomnar Stockholmscenterns distriktsstyrelse 
och vi tror att det är en mer konstruktiv väg att gå än att omvandla försörjningsstödet 
till ett lån. 
 
Därutöver menar Stockholmscenterns distriktsstyrelse att vi i Stockholms stad har 
goda exempel på hur människor kan komma ur utanförskap genom effektiva insatser. 
Därför menar vi att det är viktigt att projekt att Jobbtorgen och projekt som till 
exempel Filur får fortsätta sin verksamhet. 
 
Mot denna bakgrund föreslår Stockholmscenterns distriktsstyrelse distriktsstämman 
besluta: 
 
Att  avslå motionens första att-sats. 
 
Att  bifalla motionens andra att-sats. 
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 
 

Stockholmscenterns motion 2013:18 

Motionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 

Ämne: Utvecklad upphovsrätt för kreativ tidsålder  

Dagens upphovsrätt är förlegad. Den härstammar från en tid där vi inte hade samma 
snabba utbyte av idéer och samma tekniska möjligheter att skapa, vidareutveckla och 
sprida kreativitet. Det är uppenbart att dagens upphovsrätt snarare hämmar 
kreativitet och skapandekraft än slår vakt om de rättigheter som en upphovsman bör 
ha. 
 



Upphovsrätten söker finna en balansgång mellan den som med sin kreativitet skapar 
ett verk och den som vill ta del av den, sprida den eller bygga vidare på den med sin 
egen kreativitet. Det är självklart att den som skapar någonting ska ha den ideella 
rätten att förknippas med sin skapelse, men också lika självklart att man ska ha rätt 
att njuta av de ekonomiska rättigheterna. 
 
Problemet med dagens lagstiftning är att balansgången dels är obalanserad till 
rättighetsinnehavarnas fördel i förhållande till de som vill ta del av skapelserna, dels 
är otydlig i förhållande till de som önskar bygga vidare på befintliga verk. Effekten 
blir att kapitalstarka rättighetsinnehavare, oftast inte de som själva står för 
kreativiteten utan bara har förvärvat de ekonomiska rättigheterna till ett verk, 
använder upphovsrätten för att motarbeta ny teknik som hotar deras affärsmodeller. 
Det i sin tur leder till att nya affärsmodeller som skulle öppna upp den kreativa 
marknaden för både fler skapare och mottagare motverkas och att ny teknik 
beskattas på orimliga grunder. Det senaste exemplet är den nyligen utvidgade 
kassettskatten på portabla hårddiskar och USB-minnen – en skatt som i realiteten 
innebär att vanliga människor tvingas betala en utomstående 
upphovsrättsorganisation för sin egen kreativitet. Centerpartiet vill att upphovsrätten 
ska förändras för att råda bot på denna obalans genom att tillsätta en 
upphovsrättskommission. 
 
Ingångsvärdena för en sådan upphovsrättskommission bör därför vara att ta fram ett 
system för upphovsrätten som påminner om det närbesläktade systemet för patent. 
Det behöver inte nödvändigtvis vara ett statligt licenssystem utan skulle likt dagens 
Creative Commmons kunna skötas av en tredje part som formulerat standardvillkor 
och tekniska lösningar för den som vill skydda sitt verk. 
 
Detta skulle i praktiken innebära att varje persons ideella rätt till kreativa skapelser 
är skyddad i lag, men att det sedan är upp till var och en att söka skydd för och 
definiera vilka, om några, andra rättigheter som man vill knyta till verket. Det kan 
handla om exempelvis ekonomiska rättigheter, samtyckeskrav vid spridning eller 
kriterier för förädling. Upphovsrätten omvandlas således till ett avtalsförhållande 
mellan den som skapat ett kreativt verk och den som på något sätt vill nyttja det. 
Denna bör också vidhäftas med en tidsgräns om 5 år under vilken 



upphovsrättsinnehavaren får möjlighet att njuta frukterna av sitt verk, för att därefter 
låta förfoganderätten fritt få flöda. 
Genom ett grundmurat ideellt skydd för den som skapat ett verk kombinerat med en 
kraftigt tidsbegränsad upphovsrätt och ett tydligt transparent avtalsrättsligt 
licenssystem mellan rättighetsinnehavaren och den som vill nyttja verket skapas 
förutsättningar för en kreativitetens renässans i Sverige.  
 
 
 
 
 
Vi yrkar därför att stämman beslutar följande  
 
Att Centerpartiet ska verka för att upphovsrättslagen förändras så att endast 

den ideella rättigheten skyddas i lag samt att övriga rättigheter och 
villkor knutna till kreativa skapelser får regleras på avtalsrättslig väg 
genom ett licenssystem med en tidsgräns på maximalt 5 år. 

 
Att Centerpartiet ska verka för att kassettskatten avskaffas. 
 
Att Motionen översändes till partistämman. 
 

 
Motionssvar 2013:18 
 
Motionärerna tar upp den viktiga frågan kring hur dagens upphovsrätt fungerar i den 
globala digitala värld vi lever i. Man pekar på flera brister och en obalans mellan 
rättighetsinnehavaren (inte sällan någon annan än skaparen) och den som vill nyttja 
eller bygga vidare på det skapade verket. 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att nuvarande upphovsrätt 
behöver ses över. Stora delar av den mäktiga internationella underhållningsindustrin 
har under en längre tid agerat kraftfullt för att bevara nuvarande ordning i stället för 



att anpassa sin verksamhet till de nya konsumtionsmönster vi ser idag. Här krävs 
politiskt mod och kraft för att få till stånd en förändring. 
 
Distriktsstyrelsen delar även uppfattningen att det även i framtiden måste finnas 
lagar som skyddar en skapares immateriella rättigheter och möjligheter att tjäna 
pengar på sin kreativitet. Att kräva ett större aktivt ansvar att skaparen av ett verk 
skyddar sina verk, motsvarande patenträtten är en intressant tanke. Här ser vi gärna 
att detta kompletteras med en dispositiv lagstiftning, där den skapare som inte kan, 
vill, orkar eller begriper att tillräckligt skydda sina skapelser även åtnjuter ett 
ekonomiskt grundskydd. 
 
Vad gäller frågan om kassettskattens avskaffande stödjer vi motionärernas ansats. 
Det kan dock vara värt att ha beredskap för att införa ett annat system som kan 
kompensera delar av de uteblivna ersättningar som dagens omfattande fildelning av 
upphovsrättskyddat material ger upphov.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att avslå motionens första att-sats till förmån för en ny att-sats med liknande 

lydelse enligt nedan.  
 
Att Centerpartiet ska verka för att upphovsrättslagen förändras så att den 

ideella rättigheten skyddas i lag samt att övriga rättigheter och villkor 
knutna till kreativa skapelser får regleras genom en dispositiv lag med ett 
upphovsrättsligt grundskydd som kan förstärkas på avtalsrättslig väg 
genom ett nytt licenssystem.  

 
Att bifalla motionens andra och tredje att-sats  
 
Att  sända motionen jämte yttranden vidare till Centerpartiets partistämma.   
 
 



Stockholmscenterns motion 2013:20 

Motionär: Mauritz Navell och Bengt Almstedt 

Ämne: Motion om införandet av Direkt Demokrati i Sverige 

En av de viktigaste demokratiska frågorna är medborgarnas rätt till inflytande i 
frågor som engagerar och berör befolkningen. Ska politiker ta alla beslut eller finns 
det beslut som är så viktiga för samhället att folket direkt fåravgöra saken? 

Idag har vi möjlighet att genomföra folkomröstningar men de är inte bindande. Att 
genomföra folkomröstningar som inte bindande är ett omyndigförklarande av den 
svenska befolkningen. Det politikerna säger är således att ”vi vill veta vad ni tycker 
men ni har inget egentligt inflytande över det faktiska beslutet”. Detta är inte 
acceptabelt och det är dags att markera att vi i Centerpartiet vill stärka medborgarnas 
inflytande över viktiga frågor som berör våra liv. Det är vår uppfattning att ett liberalt 
parti som Centerpartiet ska verka för att skjuta över makten från politikerna till 
medborgarna och deras rätt att få göra sin röst hörd i enskilda sakfrågor. 

Det land som är mest likt Sverige men som idag har direkt demokrati är Schweiz och 
där är resultatet av folkomröstningen bindande. Att verka för att införa direkt 
demokrati i Sverige under vissa förutsättningar skulle medföra att medborgare kan 
engagera sig i sakfrågor där de möjligtvis inte håller med det partiet som de röstade 
på i det senaste valet. Detta skulle föra medborgarna närmare politiken samt 
beslutsfattarna. 

Den kritiken som finns i Schweiz är att befolkningen inte alltid vet vad som är bäst för 
landet och att de många folkomröstningarna har gjort att många som har rösträtt inte 
utnyttjar den (valdeltagandet i senaste parlamentsvalet var 49,1% Enligt 
Landguiden.se och i folkomröstningar deltar ca 40 % enligt 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/48/97/85c794bd.pdf ). Mitt förslag är 
att vi inför ett par grundläggande krav för att folkomröstningen ska bli bindande 
istället för rådgivande. 

Vi yrkar därför att Centerpartiet driver följande frågor: 



Att  det ska krävas ett rimligt och proportionerligt antal namnunderskrifter 
från röstberättigade för lokala samt nationella folkomröstningar. 

Att  det ska krävas minst 60 % valdeltagande för att göra omröstningen 
bindande. Detta för att säkerställa att en majoritet av befolkningen 
faktiskt är delaktiga och stödjer utfallet. 

Att  ett ”JA” i en omröstning ska implementeras innan nästa val och att ett 
”NEJ” ska innebära att frågan inte får tas upp för omröstning igen inom 
en tioårs period. 

Vi anser att Centerpartiet ska ge medborgarna mer inflytande genom att kämpa för 
deras rätt att kräva folkomröstningar i frågor som engagerar de stora massorna så 
som t.ex. FRA-lagen eller försäljning av vapen till icke demokratiska nationer. 

 

Motionssvar 2013:20  
 

Centerpartiets vilja att decentralisera bygger framför allt på tilltron till människans 
förmåga att ta ansvar, för sig själv och för andra. Vi efterfrågar en 
”gräsrotsdemokrati”, där den grundläggande nivån för att hantera samhällsfrågor är 
köksbordet och i det civila samhället, att makten växer underifrån och fördelas 
uppåt.  

Motionärernas grundtanke är intressant men det är oklart om en direktdemokrati är 
det mest effektiva sättet att öka medborgares inflytande och politiska engagemang. 
Folkomröstningar kan också vara ett trubbigt och ineffektivt verktyg som bygger på 
svartvita verklighetsbeskrivningar som man kan rösta ja eller nej till. Frågan är om 
folkomröstningar skapar en illusion av medbestämmande eller ger verklig makt.  

Att öka valfriheten i samhällstjänster, avskaffa personvalsspärren, införa direktval till 
fler politiska uppdrag, ökad öppenhet hos politiska organisationer osv är verktyg som 
förmodligen är mer effektiva för att öka medborgare och invånares inflytande och 
politiska engagemang.  

Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet  



Stockholm stämman besluta:  
 

Att  avslå motionen i sin helhet. 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:25 

Motionär: Stephan Andren  

Ämne: Liberalisering av lagstiftningen avseende 
surrogatmödraskap 

En av människans starkaste drifter är att fortplanta sig. Självklart är detta inte en 
mänsklig rättighet, men en basal drift. Det har i många år varit medicinskt möjligt att 
bli förälder med hjälp av en surrogatmoder och metoden har varit en lösning för dem 
som av olika orsaker inte kunnat bli gravida, eller kunnat genomgå en graviditet. 
 
Svensk lagstiftning på området tillkom i en tid av isolationistisk bakåtsträvande 
nymoralitet. Således förbjuder Lagen om genetisk integritet m m att man 
”vanemässigt eller med vinstsyfte” (7 kap §5) assisterar vid surrogatmödraskap. 
Lagstiftningen har likväl inte förmått svenska par att avstå och välja ett liv i 
barnlöshet. Istället har man sett sig tvungen att söka lösningar i länder med en mer 
liberal och tillåtande lagstiftning. 
 
Det svenska förbudet mot surrogatmödraskap tar bl a sikte på de många svårigheter 
och rättstvister som kan uppstå. Trots den rigida lagstiftningen använder sig ändå 
många av surrogatmödrar, och de problem som lagstiftningen avser undvika kvarstår 
därför, men får till följd att rättsläget för svenska par i många fall blir oöverskådligt 
och därmed utsatt. Situationen fordrar en översyn av lagstiftningen, som är i stort 
behov av en liberalisering och modernisering för att bättre möta verkligheten och 
samtidigt öka medborgarnas valfrihet – för såväl surrogatmoder som barnlösa. 
 
Jag yrkar: 



 
Att  Centerpartiet verkar för tillsättande av utredning om en modernisering 

och liberalisering av lagstiftningen rörande surrogatmödraskap. 
 
Att  stämman beslutar översända motionen till partistämman. 
 

 
Motionssvar 2013:25 

 
Surrogatmödraskap innebär att en kvinna blir gravid och väntar barn med den 
uttalade avsikten att inte själv behålla barnet. Det finns två olika former av 
surrogatmödraskap: partiellt och fullständigt. Vid partiellt surrogatmödraskap 
befruktas surrogatmamman genom insemination. Det gör henne till både biologisk 
och genetisk förälder till barnet. Vid fullständigt surrogatmödraskap förs ett 
befruktat ägg från en annan kvinna, ofta en kvinna som har för avsikt att utöva 
föräldraskapet, in i surrogatmamman. Det gör surrogatmamman till biologisk men 
inte genetisk förälder till barnet. I dessa fall kan ägget och/eller spermierna vara 
donerade. Om både ägg och spermier är donerade, dvs kommer från personer som 
inte är de som ämnar bli de utövande juridiska föräldrarna, används ibland begreppet 
embryodonation. Vid fullständigt surrogatmödraskap sker befruktningen utanför 
kroppen genom en metod som kallas in vitro fertilisering – IVF, även kallat för 
provrörsbefruktning. 
Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmödraskap. Det innebär att sjukvården 
inte får ge assisterad befruktning till en kvinna som inte avser behålla barnet och bli 
dess sociala och juridiska förälder, utan istället ämnar lämna över det ansvaret till en 
eller flera andra föräldrar. 
Motståndare mot surrogatmödraskap menar bland annat att det är ett sätt att 
utnyttja kvinnors kroppar i likhet med prostitution. De menar också att det är ett 
förminskande av kvinnors rättigheter. Förespråkare säger å andra sidan bland annat 
att surrogatmödraskap är ett sätt att hjälpa barnlösa par ur det lidande som 
barnlösheten kan skapa. 
Faktum är att svenska par redan idag skaffar barn genom surrogatmödraskap, men 
genom att kringgå lagstiftningen på olika sätt, eller genom att anlita en 
surrogamamma utomlands, i länder där det är tillåtet. 



Mot bakgrund av detta föreslår Stockholmscenterns distriktsstyrelse 
distriktsstämman att föreslå: 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionen i sin helhet.  
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Reservation 
 
Per Ankersjö reserverade sig mot distriktsstyrelsens beslut till förmån för följande 
svar med att-satser:  
 
Surrogatmödraskap innebär att en kvinna blir gravid och väntar barn med den 
uttalade avsikten att inte själv behålla barnet. Det finns två olika former av 
surrogatmödraskap: partiellt och fullständigt. Vid partiellt surrogatmödraskap 
befruktas surrogatmamman genom insemination. Det gör henne till både biologisk 
och genetisk förälder till barnet. Vid fullständigt surrogatmödraskap förs ett 
befruktat ägg från en annan kvinna, ofta en kvinna som har för avsikt att utöva 
föräldraskapet, in i surrogatmamman. Det gör surrogatmamman till biologisk men 
inte genetisk förälder till barnet. I dessa fall kan ägget och/eller spermierna vara 
donerade. Om både ägg och spermier är donerade, dvs kommer från personer som 
inte är de som ämnar bli de utövande juridiska föräldrarna, används ibland begreppet 
embryodonation. Vid fullständigt surrogatmödraskap sker befruktningen utanför 
kroppen genom en metod som kallas in vitro fertilisering – IVF, även kallat för 
provrörsbefruktning. 

Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmödraskap. Det innebär att sjukvården 
inte får ge assisterad befruktning till en kvinna som inte avser behålla barnet och bli 
dess sociala och juridiska förälder, utan istället ämnar lämna över det ansvaret till en 
eller flera andra föräldrar. 



Motståndare mot surrogatmödraskap menar bland annat att det är ett sätt att 
utnyttja kvinnors kroppar i likhet med prostitution. De menar också att det är ett 
förminskande av kvinnors rättigheter. Förespråkare säger å andra sidan bland annat 
att surrogatmödraskap är ett sätt att hjälpa barnlösa par ur det lidande som 
barnlösheten kan skapa. 

Faktum är att svenska par redan idag skaffar barn genom surrogatmödraskap, men 
genom att kringgå lagstiftningen på olika sätt, eller genom att anlita en 
surrogamamma utomlands, i länder där det är tillåtet. 

Mot bakgrund av detta föreslår Stockholmscenterns distriktsstyrelse 
distriktsstämman att föreslå: 

Att  avslå motionens första att-sats. 

Att  besluta att Centerpartiet ska verka för tillsättande av en utredning om 
konsekvenserna av en eventuell legalisering av surrogatmödraskap. 
Utredningens ska vara förutsättningslös, men innehålla analyser av 
konsekvenser både för surrogatmammorSvensk lagstiftning omöjliggör 
idag surrogatmödraskap. Det innebär att sjukvården inte får ge 
assisterad befruktning till en kvinna som inte avser behålla barnet och bli 
dess sociala och juridiska förälder, utan istället ämnar lämna över det 
ansvaret till en eller flera andra föräldrar, för barnen, för de barnlösa 
paren, för sjukvården, för socialtjänsten och andra eventuellt inblandade 
myndigheter. 

Att  bifalla motionens andra att-sats.  

 

 

  



Stockholmscenterns motion 2013:26  

Motionär: Stephan Andren   

Ämne: Stärkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap 

I en tid då vi i Sverige diskuterar kvotering till bolagsstyrelser, framstår det som 
främmande att behöva stärka skyddet mot tvångs- och barnäktenskap. I Sverige 
infördes kravet på kvinnans ”ja” och samtycke till äktenskap i samband med 
övergången till kristendomen. Att vi nu – 1000 år senare – enbart skulle utkräva 
bötesstraff för en så grov kränkning av så grundläggande mänskliga fri- och 
rättigheter är inte acceptabelt. 
 
Det svenska samhället måste tydligare och kraftfullare ta ställning i försvaret av allas 
grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Bötesstraff är ej tillfyllest. Förbrytelser 
mot så fundamentala värden måste markeras tydligare, och rendera långvarig vård 
inom kriminalvårdens försorg. 
 
Jag yrkar: 
 
Att  Centerpartiet verkar en kraftigare straffskärpning för tvångs- och 

barnäktenskap än den i remissen föreslagna, och med ett lägsta straff om 
ett års fängelse. 

 
Att stämman beslutar översända motionen till partistämman 
 

 
Motionssvar 2013:26  

 
Giftermålet är för många en av de absolut viktigaste händelserna i livet. När 
giftermålet och familjebildningen blir ett tvång är det en kraftig inskränkning i den 
personliga integriteten som i värsta fall kan leda till livslång ofrihet. Om tvånget 
dessutom innebär att ett barn tvingas gifta sig blir integritetskränkningen dubbel. 
 



Motionären nämner i motionens andra att-sats en remiss. För Stockholmscenterns 
distriktsstyrelse framgår det inte tydligt vilken remiss som avses, men justitierådet 
Göran Lambertz lämnade under våren 2012 sitt betänkande om tvångsäktenskap och 
barnäktenskap, SOU 2012:35, till regeringen. I betänkandet ingår flera förslag om 
skärpningar av straffen i samband med tvångs- och barnäktenskap, bland annat en 
skärpning av straffskalan, där tvångsäktenskap föreslås ge fängelse i upp till två år. 
Barnäktenskap ska ge böter eller fängelse i upp till två år. 
 
Stockholmscenterns distriktsstyrelse menar att barnäktenskap kan vara just 
påtvingade. Därför är det, för oss, märkligt att inte straffskalan föreslås vara 
densamma för barnäktenskap som för tvångsäktenskap. Vi delar dessutom 
motionärens uppfattning att ett minst ettårigt fängelsestraff är rimligt och sannolikt 
nödvändigt för att försvåra vidmakthållandet av sedvanemässiga arrangerade 
äktenskap med tvångsinslag och inbegripande omyndiga.  
 
Vid riksstämman år 2009 i Örebro fattade Centerpartiet beslut om att verka för ett 
nationellt så kallat Hedershus, där socialtjänst, polis, forskning och andra 
verksamheter ska samlas under ett tak, för att gemensamt arbeta mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. Motsvarigheten till ett hedershus öppnas våren 2013 i Stockholm, 
under namnet Origo. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län. I 
SOU 2012:35 förelås inrättandet av ett nationellt kompetensteam med uppgift att på 
olika sätt främja arbetet mot äktenskap mot någons vilja, barnäktenskap och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Utredaren föreslår att teamet ska bestå av personer 
med särskild sakkunskap om problematiken och om olika relevanta sakområden. 
Stockholmscenterns distriktsstyrelse menar att hedershuset skulle kunna innehålla 
precis det som utredaren föreslår kring kompetensteam och välkomnar 
kompetensteamet som en komplettering av hedershuset.  
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionen i sin helhet 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 



 

Reservation 
 
Per Ankersjö Per Ankersjö reserverade sig mot distriktsstyrelsens beslut till förmån 
för bifall av följande att-satser men med samma motionssvar som distriktsstyrelsens:  
 
Att  avslå motionens första att-sats. 

Att  besluta att Centerpartiet ska verka för att straffskalan för både tvångs- 
och barnäktenskap ska vara densamma som den i SOU 2012:35 
föreslagna för tvångsäktenskap. 

Att  verka för att ett nationellt kompetensteam med uppgift att på olika sätt 
främja arbetet mot äktenskap mot någons vilja, barnäktenskap och 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Att  verka för att kompetensteamet i att-sats två ingår i det sedan tidigare av 
Centerpartiet föreslagna nationella hedershuset. 

Att  bifalla motionens andra att-sats. 

 

Stockholmscenterns motion 2013:33 

Motionär: Dan Tilert 

Ämne: Grundtrygghet i a-kassan 
 
A-kassan har länge vilat på principen om inkomstbortfall, och nominellt gör den det 
än i dag. I praktiken har den dock antagit formen av en grundtrygghetsförsäkring. 
Taket för utbetald a-kassa har inte följt med de allmänna löneökningarna, vilket lett 
till att relativt få i dag vid arbetslöshet får ut 80% av sin forna bruttolön. De flesta får 
i stället en enhetlig summa. 
 
Undertecknad menar att detta inte är något negativt. Endast en mindre del av a-
kassan finansieras via a-kasseavgifterna, och det är inte självskrivet att en lågavlönad 



ska betala extra skatt för att en högavlönad i händelse av arbetslöshet ska få högre 
ersättning än den lågavlönade som hamnar i samma situation. För den som vill vara 
förvissad om en högre försäkringsgrad finns ett växande utbud av just försäkringar 
till detta ändamål. 
  
Grundtrygghet har framförts som en eftersträvansvärd princip i Centerpartiet förut, 
och frågan om a-kassan anknyter till det. Att omvandla a-kassan till en klumpsumma 
lika för alla är inget man bör göra oöverlagt eftersom det kan leda till dåliga 
marginaleffekter i lägre inkomstlägen; själva ersättningsmodellen, en procentsats 
med ganska lågt tak, är det inget större fel på. Poängen är att man borde sluta låtsas 
att det handlar om inkomstbortfall och i stället vara öppen med att det är en 
grundtrygghetsförsäkring. Det är i dag mest en semantisk förändring, men på sikt ska 
inte opinionseffekten av sådant underskattas. 
 
Jag yrkar: 
 
Att  Centerpartiet ska verka för att staten ska börja beskriva a-kassan som en 

grundtrygghetsförsäkring. 
 
Att  motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma 2013. 
 

Motionssvar 2013:33 
 
Centerpartiet vill ha en A-kassa som ska vara en stark omställningsförsäkring som 
både uppmuntrar till rörlighet och säkrar tryggheten. För Centerpartiet är 
arbetslöshetsförsäkringen en viktig del i en flexibel arbetsmarknadsmodell.  Därför 
arbetar Centerpartiet för att a-kassan inte ska vara en permanent inkomstkälla och 
för att skapa en sammanhållen försäkring med gemensam myndighet där 
arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring slås samman, samt 
en snabbare avtrappning i ersättningsnivåerna och snabbare stödjande insatser.  
 
Detta förhållningssätt står inte på något sätt i kontrast till tanken på grundtrygghet, 
snarare tvärtom. 
 



Distriktsstyrelsen anser att principen om grundtrygghet är mer långsiktigt hållbar än 
att samhället och dess gemensamma försäkringssystem med knappa resurser i alla 
lägen ska stå för inkomsttrygghet. Försäkringslösningar utanför 
grundtrygghetssystemet kan med ett sådant system tecknas på individuell eller 
kollektiv bas. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  bifalla motionen i sin helhet 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 
 
 

Stockholmscenterns motion 2013:40 

Motionär: Bengt Almstedt  

Ämne: Motion om att tillåta halal- och koscherslakt enligt 
Europakonventionens regler 
 
En viktig grundbult i en demokrati som likt den svenska bygger på liberala 
värderingar är naturligtvis de mänskliga rättigheterna. Flera artiklar kan ses som 
särskilt viktiga för demokrati och ett värnande av en liberal människosyn. Några av 
de mest centrala ingår i den svenska regeringsformen. 

Ur ett liberalt perspektiv torde artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna var den mest centrala: Enligt artikel 18 har varje människa nämligen 
rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Detta innefattar rätten att 
formulera sin egen världsbild, ge uttryck för den och att själv eller tillsammans med 
andra gestalta sin övertygelse. Dessa tre, ”formulera, ge uttryck för och gestalta” kan 
inte separeras om man vill värna en liberal människosyn. Och varje gång vi naggar 
dem i kanten gör vi ingrepp i själva kärnan av den liberala människosynen. 



Likväl vet vi att 2012 levde ca 70% av världens befolkning under någon form av 
begränsning i religionsfriheten. En viktig princip för att värna artikel 18 är att den 
offentliga makten förhåller sig neutral i de frågor som berörs av artikeln. I vardagligt 
tal säger vi att staten skall vara sekulär och inte lägga sig i vad folk tror eller hur vi 
gestaltar våra liv och våra gemenskaper. Snarare kan det vara ett demokratiskt värde 
för staten att stödja denna mångfald och människors ansvarstagande för sig själva, 
för andra och för de gemenskaper man bildar. Så förhåller det sig lyckligtvis till 
största delen i Sverige. 

När det gäller värnandet av religionsfriheten ser jag dock vissa problem i Sverige där 
ett är förbudet mot koscher och halalslakt.  

Skäktning förbjöds i Sverige 1937 med hänvisning till djurskydd. I förarbetena till 
propositionen angavs att djurens lidande inte var det viktiga utan folkets allmänna 
opinion, vilket från judiskt håll påvisats handla om en då internationell antisemitisk 
trend.  
I dagens lagstiftning anges självfallet inte dessa skäl utan rent djuretiska. Djur skall 
inte utsättas för onödigt lidande vid slakt och därför skall djur bedövas innan slakten. 
Europalagstiftningen hävdar detsamma men ger möjlighet till dispens för religiös 
slakt. I Europa tillämpas denna dispens mig veterligen av samtliga medlemsstater 
förutom Sverige och sedan den 1/1 2013 Polen. Inte heller Schweiz tillåter någon form 
av religiös slakt utan bedövning.  

Då Sverige emellertid tillåter jakt på vilda djur kan argumentet om att förbjuda 
kosher- och halalslakt av djuretiska skäl diskuteras. Skulle vi nämligen vara logiskt 
konsekventa skulle vi inte heller tillåta fritidsjakt. Ingen skulle komma på tanken att 
göra detta, då det måste betraktas som en viktig svensk tradition och 
fritidssysselsättning för många svenskar. 

Om Centerpartiet inte vill förbjuda fritidsjakt, vilket vi rimligen inte vill, så borde vi i 
konsekvensens namn av religionsfrihetsskäl och därför liberala skäl verka för att 
kosher och halalslakt tillåts. Vi vill ju inte heller säga att oetiskt förfarande med djur 
kan tillåtas om det handlar om svenska traditioner men inte om det handlar om 
andra kulturella traditioner.  

Jag yrkar därför: 



Att  Centerpartiet i riksdagen verkar för tillåtandet av kosher och halalslakt. 

 

Motionssvar 2013:40  
 
Förbudet mot skäktning infördes på 1930-talet med hänvisning till att slaktmetoden 
innebar ett onödigt lidande för aktuell tamboskap. Förbudet har försvårat för de 
judiska respektive muslimska befolkningsgrupperna att upprätthålla sina respektive 
religiösa traditioner. Då skäktningen inte kan sägas vålla boskapen ett större lidande 
än det vi tillåter vid exempelvis älgjakt framstår förbudet som både ologiskt och som 
varande i konflikt med Centerpartiets värnande av religionsfrihet. 
 
 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att bifalla motionen i sin helhet och föreslår stämman  
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Motion: 44:2013 

Motionär: Irené Nyberg 

Motion: Behovsprövat barnbidrag 

Många i dag existerande bidrag är behovsprövade. 

Varför vågar ingen tala om eller ens diskutera behovsprövning av barnbidrag - denna 
“heliga ko”? Är det verkligen förenligt med en rättvis fördelning av våra gemensamma 
resurser att de familjer som till exempel förknippas med den s k “barnfattigdomen” 
skall med sina antagligen låga inkomster vara med om att via sina skatteuttag 
finansiera inte bara sina egna utan även Miljardärers och övriga välbesuttnas 
barnbidrag? 



 

Jag föreslår därför: 

 

Att rubr. fråga diskuteras mera ingående och 

 

Att behovsprövade barnbidrag så småningom införs. 

 

Motionssvar 2013:44  

Motionären tar i sin motion om frågan om vi ska ha ett generellt barnbidrag som 
utbetalas lika till alla barn, eller om vi istället ska behovspröva bidraget utifrån 
föräldrarnas inkomst.  Barnbidraget infördes som ett generellt stöd 1948. Grunden 
för Centerpartiets ställningstagande för generella barnbidrag har hela tiden varit alla 
barns lika värde.  Sedan ett par år kan barnbidraget efter ansökan delas mellan 
föräldrarna, en förändring som Centerpartiet nu vill utveckla till att bidraget ska 
delas mellan båda. Det ger en tydlig signal om båda föräldrarnas ansvar för barnen, 
när det gäller vård, omsorg och ekonomi oavsett om de bor tillsammans eller ej. Att 
inkomstpröva bidraget riskerar leda till onödig byråkrati och bli kostsamt. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  avslå andra att-satsen 
 
Att  i övrigt anse motionen besvarad  
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 

 

Reservation 
 



Elisabeth Svensson reserverade sig mot distriktsstyrelsens beslut i förmån för bifall 
av motionen i sin helhet.  
 
 

Motion: 45:2013 

Motionär: Irené Nyberg 

Motion: Barnbidrag- flerbarnstillägg  

Då det är mycket som skall avskaffas till förstfödda barnet såsom barnvagn barnsäng, 
leksaker, kläder m m som sedan kan ärvas av efterföljande barn föreslår jag: 

 

Att en diskussion förs om det inte vore mest logiskt att första barnet 
finge störst barnbidrag och 

Att flerbarnstillägg slopas. 

 
 

Motionssvar 2013:45  
 
Motionären föreslår att flerbarnstillägget slopas och att istället ett större bidrag ges 
till det första barnet. Orsaken skulle vara att föräldrarna då har höga kostnader för att 
införskaffa de barnsaker som inte tidigare funnits i hemmet. Dagens bidragssystem 
är utformat på ett motsatt sätt, ju fler barn desto högre bidrag s.k. flerbarnstillägg.  
Kostnaderna för en familj med flera barn är högre ju fler barn man har pga. 
barnomsorgsavgifter, fritidsaktiviteter m.m.  För att ge alla barn större möjlighet att 
få samma förutsättningar infördes detta tillägg och idag kan man också få detta i 
familjer med barn från tidigare relationer. 
 
Att som motionären föreslår ge ett större bidrag till första barnet och att syskon 
sedan förväntas ärva kläder, barnvagn osv är inte logiskt eller rimligt av flera skäl, 
varken praktiska eller ideologiska. Det är inte en uppgift för staten att använda denna 
typ av pekpinnar för hur familjer ska leva och göra sina prioriteringar. 



 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
Att  avslå motionen 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma. 
 

Motion: 46:2013 

Motionär: Karl Englund 

Motion: Om justering av stockholmscenterns självbild från mytisk 
till vardagsnära 

Det finns inslag i flera C-dokument som förmedlar hur Stockholmscenterns självbild 
skall se ut. Det gäller exempelvis Förtroenderådets Agenda 2020 från i våras och 
Idéprogramsgruppens förslag från december om nya visioner och vägval för den 
framtida verksamheten. 

 

1 bägge skrifter återfinns mer eller mindre explicit tanken att det är de självägande 
bönderna som har varit den verkligt progressiva kraften i svensk politik alltsedan 
tidig medeltid. Det synsättet är felaktigt. Det bör därför rensas ut ur alla 
styrdokument och helst även alla andra dokument som gör gällande att så är fallet. 

 

Standardverket i själva sakfrågan är fel, dr En och Ingers och professor Sten 
Carlssons magistrala arbete Bonden i svensk historia 1-III (1943, 1948 och 1956). Där 
ges inget utrymme för den här aktuella självbilden av mytkaraktär som Centerpartiet 
gjort till sin. 

 

Till Centerpartiets självbild hör också att partiet alltsedan sin tillblivelse och inte 
minst i de yttersta av dessa dagar skulle vara ett liberalt parti, och då underförstått ett 



liberalare parti än Folkpartiet Liberalerna. Det är varken mer eller mindre än ett slags 
önsketänkande. 

 

Folkpartiet har nämligen alldeles uppenbart sina idémässiga rötter i Franska 
Revolutionen (1789-1794) som var en frihetsrörelse, medan däremot 
Bondeförbundet/Centerpartiet endast har ett rätt allmänt hållet embryo till 
idéutveckling i lantbrukaren Carl Berglunds kända 17 punkter från 1912. Men de 
sistnämnda varken var eller skulle intill sen tid bli etiketterade som uttalat liberala. 
Den nyssnämnde Sten Carlsson klassificerade i sitt standardverk Svensk historia efter 
1718 (första upplagen 1961) de 1960 aktuella partigrupperingarna från höger till 
vänster som högerpartier, liberala partier, bondepartier, socialdemokrater och 
kommunister. Och bondepartier var eo ipso varken liberala mera generellt eller i 
något slags inskränkt mening. 

Vad återstår då av Centerpartiet sedan reklamen om den självägande bondens 
betydelse för svensk samhällsutveckling och reklamen om det liberala idéarvet visat 
sig bygga på uppslagsrik fantasi snarare än på verklighet? Svar: Hela det 
politiskafältet. 

 

Det är det fält där många ropar efter partier och enskilda politiker, vilka kan 
identifiera människors djupast liggande behov och samtidigt medverka till att lösa de 
problem som då inställer sig. Och de eller den som gör det bra eller till och med 
bättre än andra, med eller utan en vision eller visioner som ledstjärna kan i regel 
räkna med väljaropinionens sympati. 

 

Med stöd i det ovan sagda yrkar jag: 

 

Att i varje fall Stockholmscentern skall företa en grundlig omprövning av hur 
Centerpartiets självbild och framtida verksamhet skall förhålla sig till 
varandra. 



Motionssvar 2013:46  
 
Motionären föreslår att Centerpartiet skall göra en grundlig omprövning av sin 
självbild. Ett av dokumenten motionären hänvisar till är ”förtroenderådets 
framtidsagenda”, inga hänvisningar till de självägande bönderna och vilket roll dessa 
har haft i den progressiva utvecklingen i Sverige står att finna i detta dokument. 
 
Motionären hänvisar också till Idéprogramgruppens förslag. I idéprogrammet står 
det följande: ”Centerpartiet grundades 1910 till följd av ett upprop för 
landsbygdsbefolkningens livsvillkor. Trots att en majoritet av landets befolkning 
utförde sitt arbete i relativ frihet på landsbygden var man avskuren från den 
politiska makten. Centerpartiet bildades som en reaktion på att såväl högern som 
vänstern främst intresserade sig för industrin och utvecklingen i städerna. 
Centerpartiet är en rörelse som präglas av en djup kritik mot centralisering och 
likriktning, och som ser att alla delar av samhället måste få chansen att utvecklas.” .   
”Ur denna misstro mot centralstyre och systemtänkande har tanken om 
decentralisering vuxit fram........”  
 
Motionären påpekar implicit att en del av partiets ursprung är konservativt och 
protektionistiskt, vilket är riktigt. Centerpartiet är sedan lång tid ett allmänborgligt 
parti med frihetliga förtecken.  Det man tar tillfast på i idéprogramsförslaget är den 
frihetliga delen i Centerpartiets historia vilket är riktigt beskrivet i förslaget. 
Programförslaget är inget dokument över partiet historia, för att fördjupa sig kan 
man göra det på bl.a. 
www.centerpartiet.se.  
 
Alla partiprogram och historiebeskrivning finns tillgänglig på partiets hemsida, det 
finns flera externa källor att tillgå för få en nyanserad bild av Centerpartiets historia. 
Det bör också påpekas att idéprogrammet inte är antaget av partistyrelsen och 
framtidsstämman. 
 
Motionären talar om ”en självbild av mytkaraktär”. De historiska källor som 
motionären hänvisar till är den senaste från 1961.  Det senaste halvseklet har 
centerpartiet förändras bl.a. har man bytt namn och utvecklas till ett parti för hela 



landet och med politik på alla områden. När man beskriver partiets historia är av 
betydelse att beskriva traditionen och historien utifrån hela partiets 103 åriga historia 
och att inte se de första åren isolerat som bevis för vårt idéarv. 
 
Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman 
besluta:  
 
Att  anse motionen besvarad 
Att sända motionen jämte yttranden vidare till partistämman 
 


