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Snabbprotokoll, Kommitté 1 Ekonomi 

1. Behandling av program 

STÄMMANS BESLUT  

Centerpartiet vill: 

1 

 

att omställning och kompetensutveckling ska underlättas. Fler vuxenutbildnings- och 

vidareutbildningsinsatser behöver inrättas och ett Yrkeshögskolelyft genomföras. 

Gränsen för studiestöd bör höjas från 47 år till 60 år. Större drivkrafter för företag att 

satsa på personalens kompetensutveckling måste skapas.   

 

 

2 

att turordningsreglerna ska vara lika för alla och baserade på kompetens. Fler ska ges 

möjlighet att komma in på arbetsmarknaden till en lite lägre lön. En bättre 

proportionalitet behöver nås i förfackförbunds möjligheter att vidta stridsåtgärder mot 

mindre företag.  

 

3 
att människor med långvarig sjukfrånvaro ges bättre förutsättningar att komma in i 

jobb. Försäkringskassan ska ha ett mål för återgång till arbete, istället för dagens mål 

om att få ner antalet dagar som utbetalas ur sjukförsäkringen. 

 

4 
att den som kommer till Sverige möts av höga förväntningar och höga krav. Ett intensivår 

inrättas för snabbare introduktion till det svenska samhället, med fler timmar av 

svenskundervisning, arbete, praktik och samhällsorientering. För nyanlända kvinnor är det 

särskilt viktigt att rikta fokus på språket och att stärka dessa kvinnors ekonomiska egenmakt. 

Nyanlända bör kvalificera sig in i trygghetssystemen genom arbete. 

 

 

5 
att jämställdheten stärks, genom att det oförklarade lönegapet mellan kvinnor och män sluts 

och att offentliga arbetsgivare visar ledarskap i det arbetet. Statens insatser för företagande i 

form av riskkapital, rådgivning och stöd fördelas jämnt mellan kvinnor och män. 

 

 

6 
att småföretag ges bättre förutsättningar. Trygghetssystemen bör anpassas bättre till 

företagare. Upphandlingsregler behöver i större grad göra det möjligt för småföretag att delta. 

7 
att en kraftig regelförenkling genomförs. Regler ska bibehållas endast när de går att 

motivera utifrån att de fortsatt fyller en funktion. Regelrådet bör förstärkas och ges 

ökade befogenheter. Tillstånd ska utfärdas inom rimliga tidsramar. 

Arbetskraftsinvandring ska bejakas och inte omgärdas med onödiga administrativa 

bördor.  

 

8 
att en skattereform genomförs i syfte att öka sysselsättningen och antalet arbetade 

timmar, stärka Sveriges konkurrenskraft, öka möjligheterna att nå klimat- och 
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miljömålen, förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, säkra välfärdens långsiktiga 

finansiering och minska klyvningen mellan människor och platser. För detta krävs 

sänkt skatt på jobb och företag, ökad skatt på miljöskadliga utsläpp och viss 

konsumtion samt att skatterna för att köpa, äga och sälja bostäder ses över. Skatten på 

att anställa personer med svag ställning på arbetsmarknaden ska sänkas.  

 

9 
att digitaliseringens kraft används fullt ut. Offentlig verksamhet bör digitaliseras mer, 

såväl myndigheter som välfärdsverksamheter. Den offentliga data som finns ska 

tillgängliggöras, så länge det inte riskerar enskildas integritet. Lagar och regler bör 

kontinuerligt ses över för att anpassas till den nya digitala ekonomin. 

 

10 
att kommunernas och regionernas ekonomi stärks. En översyn av kommuners 

möjligheter att finansiera ökad efterfrågan av tjänster, tex äldreomsorg, på andra sätt 

än genom höjd kommunalskatt bör genomföras. Högre, och mer generella, statsbidrag 

krävs samt att särskilt stimulera ekonomisk utveckling i landsbygdskommuner. 
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2. Behandling av motioner 

STÄMMANS BESLUT 

Centerpartiet vill: 

att Centerpartiet inom ramen för EU-samarbetet, när möjlighet uppstår, verkar för att regelverket 

kring lågbeskattat bränsle revideras inom ramen för EU:s energiskattedirektiv.  

 

1.1 Bränslebeskattning för företag i skärgården 

att instämma i intentionen i motionen. 

 

att se över lagstiftningen för att göra det möjligt för styrelseledamöter att fakturera uppdrag 

 

1.2 och 1.3 Arvodering av styrelseuppdrag 

att instämma i motionernas intentioner 

1.4 Avskaffad moms 

att avslå motionen 

1.5 Vindkraft 

att avslå motionen 

1.6 Social hållbarhet 

att instämma i motionens intention 

 

att Centerpartiet ska verka för en översyn för att trygga och säkra beredskapen i betalningsväsendet.   

 

1.7 E-krona 

att instämma i motionens intention 

 

1.8 Digital arbetsmiljö 

att bifalla motionen  

att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att ta fram tydliga föreskrifter, råd och riktlinjer gällande den 

digitala arbetsmiljöns utformning. 

 

1.9 Medborgartjänst 

att avslå motionen 

 

1.10 Fördelningspolitiskt program 

att avslå motionen 

 

att Centerpartiet verkar för en utredning av förmånsbeskattning. 

 

1.11.1 Förmånsbeskattning 

Att avslå motionen 
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1.12 och 1.13 Förmånsbeskattning 

att instämma i motionernas intentioner 

 

 

1.14 Skattereform 

att avslå motionen 

 

1.15, 1.16 och 1.17 Tullens gränskontroll 

att instämma i motionernas intentioner 

 

1.18 Grundavdrag 

att avslå motionen 

 

1.19 och 1.20 Skatt på mat och socker 

att motionerna avslås 

1.21 Markvärdesskatt 

att motionen avslås 

att Centerpartiet fortsätter utveckla sina politiska ställningstaganden och idéer avseende 

digitalisering och AI. 

 

1.22, 1.23 och 1.24 Digitalisering 

Att instämma i motionernas intentioner att-sats 1.22.1, 1.24.1, 1.23.1 

att avslå motionernas att-satser 1.22.2, 1.22.3 

 

1.25 Regelråd för digitalisering 

Att avslå motionens att-satser 

1.25.1 och 1.25.3  

instämma i intentionerna i att-sats 1.25.2. 

1.26 Skördekonto 

att avslå motionen 

1.26 Skattesystemet 

att avslå motionen 

1.28 Kryptovalutor 

att avslå motionen 

att riktade statsbidrag i så stor utsträckning som möjligt ska omvandlas till generella statsbidrag.  

1.29 Riktade statsbidrag  

att instämma i motionens intention att-sats 1.29.1 

att avslå motionens att-sats 1.29.2 
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1.30 Hygienartiklar 

att avslå motionen 

1.31 Dagliga verksamheter 

att instämma i motionens intentioner 

 

1.32 Bambareform 

Behandlas i annan kommitté 

1.33, 1.34 och 1.35 Offentlig upphandling 

att avslå motionens att-satser 1.33.1, 1.33.2 

att instämma i motionens intentioner att-satserna 1.34.1, 1.35.1 

1.36 "Körkort" för offentliga upphandlare  

att avslå motionen 

1.37 och 1.38 Utbildningspremien 

att instämma i motionernas intentioner att-satserna1.37.2, 1.38.2 

att avslå motionernas att-satser 1.37.1, 1.38.1 

1.39 och 1.40 Mått på välfärd 

att instämma i motionernas intentioner 

Att Centerpartiet verkar för att statligt riskkapital ska vara tillgängligt i hela landet. 

1.41 Statligt riskkapital 

att instämma i motionens intention 1.41.1 

att avslå motion 1.41.2 

1.42 Förbättringsarbete på region- och kommunnivå 

att avslå motionen 

1.43 RUT- och ROT-avdrag 

att instämma i motionernas intentioner 

1.44 RUT- och ROT-avdrag 

Att avslå motionen 

1.45 Regelförenkling för företag 

att instämma i motionens intentioner 

1.46 Innovation inom transportteknik  

att instämma i motionens intentioner 1.46.1 
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att avslå motionen 1.46.2 

 

1.47 Tillväxtarbete och regionala förutsättningar 

Att bifalla 1.47.1 att Sveriges tillväxt- och innovationsfrämjande insatser utformas utifrån 

regionala förutsättningar i storstadsregioner och landsbygdsregioner genom skilda strategier för 

regional tillväxt och innovation. 

Att instämma i motionernas intentioner 1.47.2 och 1.47.3 

1.48 Allmänna löneavgiften 

att avslå motionen 

 

1.49 Sänkta trösklar till företagande 

Att instämma i motionens intentioner 

 

1.50 Visualiserad budget 

Att instämma i motionens intentioner 

 

1.51 och 1.52 Delad kommunalskatt 

att avslå motionen 

  

1.53 Skatter och glesbygd 

att avslå motionen 

 

1.54 Kompetensförsörjning 

att instämma i motionens intentioner 

 

att Centerpartiet värnar det regionala och lokala perspektivet på arbetsmarknadspolitiken. 

1.55 och 1.56 Regionaliserad arbetsmarknad 

att instämma i motionernas intentioner 

 

1.57 Lokal turist/övernattningsskatt 

att avslå motionen 

 

1.58 Arbetstidslagen 

att avslå motionen 

 

1.59 Ändring av turordningsregler 

att avslå motionen 

 

1.60 och 1.61 Delningsekonomi 

Att instämma i intentionen i motionens att-sats 1.61.1 

att avslå motionens att-sats 1.61.2 
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att bifalla motionernas att-satser: 

 
1.60.1 att Centerpartiet ska motverka de hinder som idag finns för delningsekonomi och verka för 

att anpassa lagstiftningen för ökad resursdelning. 

 

1.60.2 att utreda huruvida skattelättnader ges till privatpersoner, mindre företag och föreningar 

som delar med sig av sina tillgångar i form av arbetsmaskiner, bilar och transportmedel. 

 

1.60.3 att utreda huruvida tjänster ska utvecklas för att tillgängliggöra delning lokalt. 
 

1.62 Konkurrenskraft för svenska bolag 

Att instämma i intentionen i motionens att-sats 1.62.1 

 

att avslå motionernas att-satser 1.62.2, 1.62.3 

 

1.63 Företagande och regelbördor 

att instämma i motionens intentioner 1.63.1 och 1.63.2 

 

att avslå att-satsen 1.63.3 

 

1.64 En ekonomi för alla 

att bifalla motion 

1.64.1 att Centerpartiets ekonomiska politik ska utgå ifrån att skapa väl fungerande marknader som 

präglas av konkurrens och lika villkor för alla.  

1.64.2 att Centerpartiet ska verka för en ekonomisk politik som sänker trösklarna in på marknader, 

främjar konkurrens och värnar konsumenternas intressen.   

1.64.3 att Centerpartiet ska verka för ett enkelt och transparent skattesystem med få undantag.  

Att instämma i intentionerna i motionens att-satser 1.64.4, 1.64.5, 1.64.14, 1.64.17, 1.64.15 
 

att avslå motionens att-satser 1.64.6, 1.64.7, 1.64.8, 1.64.9, 1.64.10, 1.64.11, 1.64.12, 1.64.13, 

1.64.16   

1.65 Extrajobb för nyanlända 

att avslå motionen 

 

1.66 Start-coacher 

att instämma i motionens intentioner 

 

1.67 Företagare i politiken 

att avslå motionen 

 

1.68 Kooperation 

att avslå motionen 
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1.69 Starta eget-bidrag 

att avslå motionen 

 

1.70 Social innovation 

att instämma i motionens intentioner 

 

1.71 Samhällshalvår 

att avslå motionen 

 

 

 

Stämmoordförande  Kommittéordförande  Kommittésekreterare  

Sven Tornberg  Anna Gunstad Bäckman  Heléne Lundberg 

 


