Partistämma 2017
Motionsbehandlingen, protokoll

Kommitté 1 – Låt inte Sverige klyvas
Innehåll
Kommitté 1 – Låt inte Sverige klyvas ........................................................................................ 2
Småföretagare och trygghet – motion 1.1 .............................................................................. 2
Reformerad arbetsmarknad - motion 1.2................................................................................ 3
Arbetsintegrerade sociala företag – motion 1.3 ..................................................................... 4
Kollektivavtal i lag – motion 1.4 ............................................................................................ 5
Lägre ingångslön – motion 1.5 ............................................................................................... 6
Samhall för nyanlända – motion 1.6 ...................................................................................... 7
Från bidrag till arbete - motion 1.7 ........................................................................................ 8
Sociala avgifter för mindre företag – motion 1.8 ................................................................... 8
Ombudsman för småföretagare – motion 1.9 ......................................................................... 9
Regionpolitik – motion 1.10, 1.11........................................................................................ 10
Arbetsförmedlingen - motion 1.12 och 1.13 ........................................................................ 11
Flexibilitet i arbetslivet – motion 1.14 ................................................................................. 12
Arbetstid– motion 1.15 ......................................................................................................... 13
Sommarjobb - motion 1.16................................................................................................... 14
Trösklar på arbetsmarknaden – motion 1.17 ........................................................................ 15
Det byggda samhället – motion 1.18 och 1.19 ..................................................................... 16
Jobb efter 67 - motion 1.20 .................................................................................................. 17
Utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden – motion 1.21 ................................................... 17
Organisera asylsökande – motion 1.22 ................................................................................ 20
Integration – motion 1.23, 4.52, 1.24, 1.25 och 1.26 ........................................................... 21
Eget boende – motion 1.27, 1.28 och 1.29 ........................................................................... 24
Tolkkostnader – motion 1.30 ............................................................................................... 25
Sjuklöneansvaret – motion 1.31 ........................................................................................... 26

1

Partistämma 2017
Motionsbehandlingen, protokoll

Kommitté 1 – Låt inte Sverige klyvas
Småföretagare och trygghet – motion 1.1
Motionären föreslår att:
1.1.1 Småföretagare ska tillåtas söka och erhålla försörjningsstöd utifrån en individuell
biståndsbedömning utan att kravet ställs att dennes företag obligatoriskt måste avvecklas i
processen.
1.1.2 Främja småföretagande och kraftfullt verka för att inkludera småföretagare i våra lokala
och nationella trygghetssystem.
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet är småföretagens röst och vi kämpar för bättre villkor för små företag. En viktig
del i detta är trygghetssystemens utformning. Vi tycker att småföretagare ska kunna ta del av
trygghetssystemen precis som anställda ska kunna. Företagare ska inte ha sämre villkor än
anställda eftersom de betalar in till trygghetssystemen på samma sätt som anställda, men
företagare ska inte heller ha bättre villkor.
För att få försörjningsstöd ställer Socialstyrelsen vissa krav och kan till exempel kräva att den
sökande söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller Arbetsförmedlingens
program eller andra likartade åtgärder för arbetslösa. Socialtjänsten gör en individuell
bedömning av varje ansökan. I regel har den sökande inte rätt till ekonomiskt bistånd om hen
har pengar på banken eller andra tillgångar. Den sökande ska alltså vara helt utan egna
ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd. Hen ska också i första hand söka de generella
förmåner och ersättningar som går att få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning,
bostadsbidrag och underhållsstöd. Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista
skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Den sökande har i första hand ett
eget ansvar för att reda upp sin situation.
Centerpartiet vill fördubbla jobbstimulansen i försörjningsstödet. För varje krona en person
som börjar jobba tjänar, minskas eventuella bidrag med lika mycket, vilket innebär att den
totala inkomsten inte förändras av att personen arbetar. Detta vill vi nu förändra genom att
jobbstimulansen i försörjningsstödet fördubblas, så att den som börjar arbeta får mer pengar i
plånboken.
Centerpartiet driver att företagare ska kunna ta del av de trygghetssystem som de betalar in till
på liknande sätt som anställda. Det finns en mängd stödsystem för företagare och vi vill öka
stödet för att främja företagande, men inte genom försörjningsstöd.
Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
1.1.2
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Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.1.1

Reformerad arbetsmarknad - motion 1.21
Motionären föreslår att:
1.2.1 Centerpartiet verkar för att begränsa arbetsrättslagstiftningen till ett absolut minimum,
och låta resten gå över till parterna.
1.2.2 Centerpartiet verkar för att avskaffa turordningsreglerna (LAS 22-23 §§) i lagen om
anställningsskydd.
1.2.3 Centerpartiet verkar för att låta arbetsgivare och arbetstagare komma överens om max
antal arbetstimmar upp till 48 timmar (som är maxgräns enligt EU:s arbetstidsdirektiv).
Partistyrelsens yttrande:
Motionären föreslår att arbetsrättslagstiftningen ska hållas till ett absolut minimum.
Centerpartiet tycker i grunden att den nordiska modellen med en begränsad
arbetsrättslagstiftning där mycket av förhållanden upplåts att beslutas om av
arbetsmarknadens parter är bra. Vi anser dock att många element av arbetsrättslagstiftningen
fortsatt fyller viktiga funktioner för att garantera rimliga villkor.
Lagstiftningen garanterar att arbetstagare kan förvänta sig vissa grundläggande villkor när hen
tar ett jobb. En annan del av arbetsrätten utgörs av diskrimineringslagstiftningen. Även denna
är avgörande för att rättvisa villkor på arbetsmarknaden.
Dagens regelverk gällande turordningsregler medför att det är svårt att behålla den kompetens
som är bäst för företaget vid personalförändringar liksom svårt att rekrytera ung, välutbildad
personal. Företag måste snabbt kunna anpassa sysselsättningen vid skiftande konjunkturer så
att lönsamheten inte viker. Småföretagare vill växa och anställa, men tvekar inför långsiktiga
satsningar då många känner oro inför varsel och uppsägningar. Därför vill vi förändra
turordningsreglerna genom att införa proportionalitet som ger företag möjligheten att undanta
personal i förhållande till företagets antal anställda. Centerpartiet vill att alla företag med upp
till 50 anställda ska undantas från turordningsreglerna, vilket i praktiken innebär alla små och
medelstora företag. Företag måste kunna välja vilka medarbetare som behövs i företaget,
oavsett om det gäller rekrytering eller avveckling. På längre sikt anser vi att
turordningsreglerna bör avskaffas för att istället ge arbetsmarknadens parter ansvaret att avtala
om villkor. Centerpartiet vill tillsätta en arbetsmarknadskommission, med syftet att göra ett
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omtag kring reglerna på arbetsmarknaden och föreslå förändringar av dem för att anpassa
reglerna till dagens förhållanden.
Det behövs en reformerad arbetsrätt och ett anställningsskydd som är mer kopplat till
kompetens än hur länge man varit på arbetsplatsen. Den största tryggheten på
arbetsmarknaden består i att anställda har möjlighet att påverka sin arbetssituation, att det
finns många nya jobb att söka för den som blir arbetslös och att det finns bra möjligheter att
vidareutbilda sig och förstärka sin kompetens.
Vi ser inte att det finns skäl att frångå den ordinarie arbetstiden om 40 timmar. Det svenska
systemet är flexibelt och möjliggör övertid, men till en högre kostnad för arbetsgivaren.
Vägledande här måste vara att en standard sätts så att arbetstagare har anledning att förvänta
sig att jobba en viss tid när de tar ett jobb. Det är även rimligt att en sådan norm sätts
motsvarande hur mycket människor faktiskt jobbar i genomsnitt. Således anser vi att det inte
finns skäl att frångå 40 timmars arbetsvecka.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
1.2.2

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
1.2.1
1.2.3

Arbetsintegrerade sociala företag – motion 1.3
Motionären föreslår att:
1.3.1 Centerpartiet aktivt arbetar för ett bättre stödsystem för ASF i hela landet som möjliggör
anpassade stöd både ekonomiskt och personellt utifrån företagens olika behov och struktur.
1.3.2 Centerpartiet verkar för ett betydligt högre tak när det gäller lönebidrag. Det borde vara
på 25000kr för att komma i rimlig nivå med dagens löneläge.
1.3.3 Centerpartiet aktivt arbetar för att det blir enklare för regioner/landsting och kommuner
att köpa tjänster av ASF.
1.3.4 Centerpartiet i Halland verkar för bättre och mer flexibla stödsystem till de ASF som
verkar i Halland utifrån varje företagsstruktur, storlek och behov.
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Partistyrelsens yttrande:
Motionären tar upp arbetsintegrerade sociala företag och den viktiga funktion de fyller.
Sociala företag är företag vars verksamhet och mål handlar om att skapa samhällsnytta. Ett
arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera
människor i samhälle och arbetsliv. Att arbeta för ett bättre stödsystem för ASF i hela landet
och att det ska vara enklare för regioner/landsting och kommuner att köpa tjänster av ASF är
helt i linje med Centerpartiets regionala tillväxtpolitik.
Gällande taket för lönebidrag anser Centerpartiet att det ska stå i rimlig proportion till
prisutvecklingen i samhället och kontinuerligt följas upp. Det är en viktig princip och vi vill
inte binda upp oss till en siffra. Vi ser dock inte att det finns utrymme för en större höjning, i
paritet med vad motionären föreslår. Vad gäller förslaget om hur Halland ska agera tar inte
Partistyrelsen ställning till detta.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
1.3.1
1.3.3
1.3.4

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.3.2

Kollektivavtal i lag – motion 1.4
Motionären föreslår att:
1.4.1 Verka för att en framtida övergång till ”den finska modellen” utreds, där avtalens
överenskomna branschvisa minimivillkor i efterhand lagstadgas för hela branschen.
1.4.2 Verka för en övergång till ”den finska modellen".
1.4.3 Samverka med andra partier i denna fråga.
Partistyrelsens yttrande:
Det är riktigt som motionären beskriver att den nuvarande arbetsmarknadspolitiken behöver
ses över för att bättre passa dagens arbetsmarknad. Vi vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden men dagens system begränsar både arbetstagare och arbetsgivare och ger inte fler
jobb. Centerpartiet vill tillsätta en arbetsmarknadskommission där arbetsmarknadspolitiken
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ses över. Vad en arbetsmarknadskommission ska beröra skriver vi mer om i stämmoprogrammet Låt inte Sverige klyvas.
Centerpartiet driver en arbetsmarknadspolitik som står bakom den svenska modellen, där
svenska kollektivavtal verkar tillsammans med lagregler. Vi anser att den huvudsakligen
fungerar och bör värnas. Samtidigt anser vi att Europa bör bejaka en öppnare arbetsmarknad,
både inom unionen och i förhållande till övriga världen. Inte minst med tanke på den åldrande
befolkningen kommer Europas länder att vara i behov av att människor från andra länder vill
arbeta i unionens medlemsländer.
Arbetstagarnas och företagens rörlighet över gränserna skapar möjligheter för många, såväl
människor som företag, att utvecklas. Studier visar att arbetskraftens rörlighet mellan
medlemsländerna har haft betydande positiva effekter för tillväxten i såväl mottagande
medlemsländer som i ursprungsländerna. Den fria rörligheten har stor betydelse för att få fler
EU-medborgare i arbete. Den gemensamma marknaden är central för ekonomin i Europa och
bidrar till att skapa jobb och tillväxt. Detta är särskilt viktigt i en tid då Europa utmanas av
tillväxtekonomier i andra delar av världen. För Sverige är det särskilt viktigt att värna
öppenhet länder emellan. En exportberoende ekonomi har inte råd att bygga upp murar mot
andra länder. Arbetar man i Sverige gäller arbetstidslagen och arbetsmiljölagen och svenska
fackförbund kan ta strid för att lönen och andra villkor som ingår in den så kallade ”hårda
kärnan” ska vara i nivå med svenska kollektivavtal. Kollektivavtalen ska lämnas in till
Arbetsmiljöverket för att företag som utstationerar ska veta vad som krävs. Vi anser i allt
väsentligt att dessa regler fungerar väl.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.4

Lägre ingångslön – motion 1.5
Motionären föreslår att:
1.5 Att uppdra åt Partistyrelsen att arbeta fram ett förslag på en försöksverksamhet med fri
lönesättning utifrån motionens intentioner så att nuvarande regleringarna om minimilöner
upphävs för dem som med fri vilja kan tänka sig arbeta med lägre ingångslöner.
Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen delar motionärens uppfattning om att dagens lönesättning skapar stora problem
på arbetsmarknaden för de grupper som har svårt att ta sig in. Centerpartiets syn har alltid
varit att alla som kan också ska bidra genom arbete. Men med dagens system så ser vi att
väldigt många som både kan och vill arbeta inte får chansen. Ett problem som kommer få
långtgående konsekvenser för Sverige.
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Efter de senaste årens flyktingmottagande står Sverige inför behovet av att se över
strukturerna för arbetsmarknaden. Att förenkla integrationen kommer bli en av de största
frågorna under kommande år. Att arbetsmarknadens parter har fått förhandla och sätta lönerna
har varit en bra modell för Sverige, men även den måste uppdateras för att möta kraven från
en ny tid och nya förutsättningar.
Grupper som står långt från arbetsmarknaden måste få fler vägar från bidrag till jobb.
Centerpartiet har tillsammans med Alliansen presenterat en gemensam jobbreform:
inträdesjobb. Inträdesjobben innebär en förenklad anställningsform som gäller för nyanlända,
under de fem första åren i Sverige och unga upp till 23 år utan fullständig
gymnasieutbildning. Reformen innebär sänkta kostnader för alla företagare som vill anställa,
genom en kombination av två åtgärder. Dels genom slopad arbetsgivaravgift, dels genom
möjligheten att anställa till 70 procent av rådande ingångslön i den aktuella branschen, upp till
ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. Därmed ska 30 procent av arbetstiden gå till
att lära sig på jobbet eller till utbildning. En person ska kunna ha denna typ av anställning i
maximalt tre år.
I stämmoprogrammet Låt inte Sverige klyvas utvecklas dessa förslag ytterligare.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
1.5

Samhall för nyanlända – motion 1.6
Motionären föreslår att:
1.6 Centerpartiet skall ge partistyrelsen i uppdrag att verka för att öka satsningen på Samhall
som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument för nyanlända.
Partistyrelsens yttrande:
Vi är övertygade om att ett steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig
genom eget arbete. Det gäller för samtliga grupper, oavsett om de är inrikes eller utrikes
födda, nyanlända, unga eller har en funktionsnedsättning. Men olika grupper har delvis olika
utmaningar, och samma lösning kan inte alltid riktas mot alla.
Samhall har en viktig funktion som ger personer med nedsatt funktionsförmåga goda
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och få ett riktigt jobb. Det är inte bara bra för
samhällsekonomin och arbetsmarknaden som helhet, utan ger också självbestämmande,
egenmakt och värdighet för den som får jobbet.
Men nyanlända har andra förutsättningar på arbetsmarknaden. De har inte permanenta
nedsättningar i sin arbetsförmåga, utan borde erbjudas vägar in på den reguljära
arbetsmarknaden. Det löser vi bland annat med arbetsförmedlarpeng, ingångsföretag och
7
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inträdesjobb, men också med bättre SFI, utbildning tidigare i asylprocessen och mer av
yrkesinriktade utbildningar. För de här grupperna är det inte riktade statliga företag som är
lösningen, utan sänkta trösklar och utbildningsinsatser som bättre rustar för jobb.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.6

Från bidrag till arbete - motion 1.7
Motionären föreslår att:
1.7.1 Synkronisera bidragssystem med lön av arbete så att det finns en ekonomisk drivkraft att
gå från bidrag till arbete.
1.7.2 Bidrag skall kopplas till en insats, förutsatt att man har en arbetsförmåga.
Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen delar motionärens uppfattning gällande bidrag. Bidrag ska för de allra flesta
vara en tillfällig försörjning, inte en permanent lösning. Till exempel a-kassan är en
försäkring som ska vara tillfällig, högre i början för att snabbare trappas av och fungera så att
det blir lättare för människor att byta jobb än vad det är idag. Arbetslöshetsförsäkringen och
sjukförsäkringen ska vara två separata försäkringar. Centerpartiet vill att det ska vara lättare
att gå från försörjningsstöd till ett nytt jobb. Försörjningsstöd ska också vara en tillfällig
lösning. Centerpartiets politik bygger på att det ska löna sig att gå från bidrag till arbete
genom att inkomstskatterna för personer med små inkomster är låga. Likaså vill vi att
kommunerna i högre grad ska stötta individer att gå från bidragsberoende till arbete eller
utbildning. Man ska inte sjukskrivas då man har en arbetsförmåga. Vår välfärd bygger på att
alla med förmåga bidrar i den omfattning de har möjlighet till. Är den enskildes tillstånd
sådant att hen inte kan arbeta alls ska hen få sjukersättning eller under speciella förhållanden
fortsatt sjukpenning.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
1.7

Sociala avgifter för mindre företag – motion 1.8
Motionären föreslår att:
1.8.1 Dagens företagsbidrag och regionala stöd avskaffas.
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1.8.2 Ta bort sociala avgifter för alla glesbygdsföretag med mindre än 10 anställda.
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet driver en rad frågor för att förbättra förutsättningar för att leva och verka i hela
landet. I vår budget presenterade vi förslag på möjligheten att skriva av studieskulder för de
som bor i Norrlands inland, delar av Dalarna och delar av Värmland.
Idag omfattas stora delar av Norrlands inland av de regionala stöden som innebär möjligheten
att göra avdrag på arbetsgivaravgiften, som Centerpartiet var med och införde. Motionären
föreslår att de nedsatta avgifterna ska ersätta dagens system med stöd som till stor del
kommer från EU. Partistyrelsen delar motionärens bild av processerna kring att få dessa
bidrag ofta är krångliga. För att garantera effektivitet i dessa stöd tror vi dock att det krävs en
process som garanterar att pengarna används till rätt saker.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.8

Ombudsman för småföretagare – motion 1.9
Motionären föreslår att:
1.9 Centerpartiet verkar för att se över möjligheten att ha en ”Ombudsman för småföretagare”.
Partistyrelsens yttrande:
Mycket behöver göras för att underlätta företagens kontakt med myndigheter. Centerpartiet
vill se att uppgifter bara behöver lämnas in på en plats. Ofta tillämpas samma regler olika av
olika kommuner och tillsynsmyndigheter. Problemen med godtyckligt myndighetsutövande är
inte något som är unikt för småföretagare, det drabbar även större företag såväl som
privatpersoner. Här behöver mycket göras.
I de fall där myndigheter begår fel är det Justitieombudsmannen som är den aktör som borde
lösa de problem som motionären beskriver. För rådgivning och information behöver
respektive myndighet göra ett bättre jobb. Här är verksamt.se som samlar information och
blanketter för att driva företag ett föregångsexempel. Vi anser således inte att det vore
lämpligt eller effektivt att tillsätta en särskild aktör för att jobba med rådgivning och
information för småföretagare.
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Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.9

Regionpolitik – motion 1.10, 1.11
Motionären föreslår att:
1.10.1 Resurser för arbetsmarknadspolitiska insatser överförs från staten till regionerna.
1.10.2 Resurser för viss utbildning (exempelvis Yrkeshögskolans finansiering) överförs från
staten till den regionala nivån.
1.11 Sveriges tillväxt- och innovationsfrämjande insatser utformas utifrån regionala
förutsättningar i storstadsregioner och landsbygdsregioner genom skilda strategier för
regional tillväxt och innovation.
Partistyrelsens yttrande:
Motionären lyfter frågan kring att regionalisera arbetsmarknadspolitik, kompetensförsörjningen och tillväxtarbetet.
För Centerpartiet är det centralt att man ska ha likvärdiga möjligheter i hela landet. Med det
innebär per automatik inte likformighet. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar
av landet. En närodlad politik, där beslut fattas så nära människor som möjligt, möjliggör en
sådan utveckling.
En bärande värdering i Centerpartiets arbete är tron på människans vilja och förmåga att ta
ansvar för sig själv och för andra. Principen ska vara att beslut i första hand ska fattas av
människor själva, eller så nära den enskilda människan som möjligt. Centerpartiet ser positivt
på en regionalisering som också innebär en decentralisering. Starkare regioner är en
förutsättning för decentralisering, att flytta makten närmare människor. För Centerpartiet är
det viktigt att underifrånperspektivet som ska styra för att makt och inflytande ska kunna
flyttas närmare människor.
Under förhandlingarna med regeringen om Indelningskommitténs förslag till ny
regionindelning drev Centerpartiet ett antal konkreta förslag på myndigheter vars
ansvarsuppgifter, kompetens och resurser bör flyttas till regional nivå. Ett exempel är
Arbetsförmedlingen, där Centerpartiet vill avveckla myndighetens arbete med
arbetsmarknadsutbildningar, arbetspraktik och liknande på nationell nivå för att i stället
överföra delar av dessa pengar till regionerna och ge dem ansvaret. Samtidigt vill vi på det
nationella planet införa en arbetsförmedlarpeng som innebär att den arbetssökande ska kunna
välja arbetsförmedlare. Centerpartiet drev även frågan om att Yrkeshögskolan skulle bli en
regional kompetens, där regionerna har beslutanderätt om den regionala dimensioneringen
men också att MYH ska få ett uppdrag att kvalitetssäkra och följa upp utbildningarna.
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Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
1.10
1.11

Arbetsförmedlingen - motion 1.12 och 1.13
Motionären föreslår att:
1.12.1 Arbetsförmedlingen ska kunna förmedla enkla och korta arbeten genom att vara
tillfällig digital arbetsgivare för arbetssökande utan F-skattsedel.
1.12.2 Arbetsförmedlingen skapar digital ”anslagstavla” där småföretag kan annonsera om
behov av hjälp på tim- eller dagsbasis.
1.13.1 Centerpartiet verkar för att en användarvänlig applikation ska erbjudas de som har rätt
att arbeta i Sverige så att de kan ta uppdrag som företagare på tjänstemarknaden.
1.13.2 Applikationen finansieras av relevant myndighet eller och att den integreras på
nödvändigt sätt med Skatteverkets verksamhet.
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet vill att fler förmedlar jobben. Vi vill förbättra matchningen genom att den
arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen ersätts av en arbetsförmedlarpeng. Upp till
100 000 kronor i ersättning genom en arbetsförmedlarpeng ska betalas ut till de fristående
aktörer som hjälpt en långtidsarbetslös till varaktigt jobb. Vi vill att ersättningen först ska
betalas ut när den långtidsarbetslöse åter är i varaktigt arbete. Arbetsförmedlingen ska istället
omvandlas till en kontrollerande myndighet.
Centerpartiet har även drivit på för att matchningsanställningar införs. Med matchningsanställningar fungerar fackliga eller ideella organisationer, eller privata företag, som
bemanningsföretag åt den jobbsökande, med stöd för att placera dem på arbetsplatser. En
större bonus utgår om den arbetssökande får ett reguljärt arbete. Personer som står nära
arbetsmarknaden är ofta i mindre behov av utbildningsinsatser. För dessa personer är ett aktivt
jobbsökande generellt mer prioriterat.
Idag finns lösningar till exempel för frilansare med A-skatt att utföra tillfälliga uppdrag åt
olika uppdragsgivare genom att ansluta sig till ett egenanställningsföretag (kallas ibland för
plattformsföretag, faktureringsföretag eller självanställningsföretag). Centerpartiet vill
uppmuntra den här typen av lösningar. Egenanställningsföretaget har F-skatt och fakturerar
uppdragsgivarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag och
betalar sedan ut resten som lön till uppdragstagaren. Detta kallas för att man är egenanställd.
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Arbetsförmedlingen ska inte hjälpa företag att sälja sina tjänster. Digital anslagstavla kan och
bör skapas av privata aktörer. Kopplat till att Arbetsförmedlingen är en ineffektiv organisation
anser vi det inte särskilt klokt att ge en sådan organisation ytterligare uppdrag i nuläget.

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
1.12
1.13

Flexibilitet i arbetslivet – motion 1.14
Motionären föreslår att:
1.14.1 Centerpartiet arbetar för att sänka arbetsgivaravgifterna.
1.14.2 Centerpartiet uppmuntrar flexibilitet i arbetslivet både för person och företag.
1.14.3 Centerpartiet arbetar för att föräldraförsäkring styr och fördelar föräldrar efter sina
egna behov.
Partistyrelsens yttrande:
Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en
företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Dessutom behöver
företagare få slippa många av de kostnader som de har idag, som alltför höga
arbetsgivaravgifter eller sjuklön. Det behöver bli billigare att anställa och mer rörlighet på
arbetsmarknaden. Då tror vi att fler vågar byta jobb och fler, inte minst unga, får ett jobb att
gå till. Idag är trösklarna till den svenska arbetsmarknaden för höga. En strikt arbetsrätt, höga
ingångslöner och få enkla jobb gör det svårare för ungdomar och nyanlända att få sitt första
jobb. En dåligt fungerande matchning äventyrar företagens kompetensförsörjning. Illa
utformade trygghetssystem leder till högre arbetslöshet, inlåsning och mindre trygghet. Allt
detta måste ändras om fler ska ges chansen att få ett jobb.
En välfungerande arbetsmarknadspolitik kan skapas bland annat genom att hjälpa arbetslösa
att söka jobb, öka arbetssökandes anställningsbarhet genom utbildning och stötta företag som
anställer personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill göra om LAS så att
kompetensen och inte anställningstid blir det viktiga.
Centerpartiet vill se färre, enklare och mer effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De
resurser som sparas genom sådana reformer bör i stället användas för att finansiera
jobbskapande reformer. Vi måste skapa bättre förutsättningar för jobbskaparna – de små och
medelstora företagen. Arbetsmarknadspolitiken är således ett samarbete mellan flera parter.
Centerpartiet vill se en enkel, modern och flexibel barn- och föräldraförsäkring som ger alla
föräldrar möjlighet att kombinera arbete med föräldraskap. Centerpartiet tycker det är bra ju
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jämnare föräldraledigheten delas mellan föräldrarna då det främjar ett jämställt familjeliv och
i förlängningen ett mer jämställt arbetsliv. Centerpartiet värnar valfriheten i dagens
föräldraförsäkring och vill inte öronmärka fler månader. Däremot är det viktigt att samhället
ger föräldrarna utförlig information om uttagets effekter på livsinkomst, hälsa och kontakt
med barnen. Detta saknas idag. Informationen kring detta behöver därför förbättras genom ett
uppdrag till Pensionsmyndigheten och PPM i samverkan med berörda parter.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
1.14.1
1.14.2

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.14.3

Arbetstid– motion 1.15
Motionären föreslår att:
1.15.1 Sänka arbetstiden till sex timmar/arbetsdag med bibehållen lön.
1.15.2 För att fler människor ska få arbete.
1.15.3 För ett hållbart arbetsliv för fler människor.
Partistyrelsens yttrande:
Motionären tar upp diskussionen om arbetstid. Sverige behöver fler arbetade timmar till
exempel fler händer och huvuden inom välfärden. Vi behöver fler som arbetar mer, inte
mindre. Fler arbetade timmar behövs, både för att enskilda ska få först en lön och sedan en
pension de kan leva på och för att behoven ökar inom många välfärdsområden. Centerpartiet
föreslår till exempel att återinföra vårdbiträden inom sjukvården. På så vis skulle dels fler
människor kunna hitta sitt första arbete inom vårdsektorn och dessutom skulle såväl
undersköterskor som sjuksköterskor få en välkommen avlastning i sitt dagliga jobb.
Sex timmars arbetsdag riskerar däremot att öka kostnaderna och konkurrera om resurser till
andra satsningar. Vi riskerar att tappa konkurrenskraft inom den privata sektorn. Likaså skulle
det kunna leda till ökade kostnader inom offentlig verksamhet. Centerpartiet vill sänka
trösklarna till arbetsmarknaden så att fler har ett jobb att gå till. Med fler som arbetar får vi
fler som bidrar till vår gemensamma välfärd.
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Vi behöver matcha kompetensen – som finns – på arbetsmarknaden, med efterfrågan. För mer
hållbara arbetsplatser behöver vi förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser och se till att
sätta in tidiga och täta insatser vid sjukskrivningar. Vi behöver även arbeta förebyggande så
att det inte ens hinner gå till sjukskrivning. Vi behöver med andra ord verka för en större
mängd människor som arbetar i Sverige, se till att de mår bra på jobbet och håller för ett långt
arbetsliv.
Det finns inget som hindrar att enskilda företag och vårdgivare, privata som offentliga, att
genomföra sex timmars arbetsdag om utrymme finns.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.15

Sommarjobb - motion 1.16
Motionären föreslår att:
1.16 Centerpartiet i Stockholms län och nationellt verkar för att sommarjobbsinsatser även
ska innefatta entreprenörskap och företagande.
Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av sommarjobb, det är för många
ungdomar det första steget in i arbetslivet. Det är extra viktigt för de unga som varken
studerar, arbetar eller deltar i åtgärder. Idag har vi en grupp ungdomar som står utanför
systemet. Centerpartiet har föreslagit ett sommarjobbsavdrag eftersom kostnaden för
arbetsgivare är extra viktig när det gäller ungdomar.
Höjningar av minimilöner och därmed kostnaden för arbetsgivaren slår extra hårt mot just
ungdomar. Ett sommarjobbsavdrag möjliggör att både behålla och öka antalet unga som
sommarjobbar. För att säkerhetsställa att fler unga får in en första fot på arbetsmarknaden
föreslår Centerpartiet slopad arbetsgivaravgift för alla under 18 år.
Centerpartiet ser gärna satsningar som uppmuntrar entreprenörskap och kreativitet hos unga,
till exempel i likhet med initiativ som Ung företagsamhet. Många barn har ingen
familjemedlem eller bekant som driver eget företag. För dem är chansen liten att de själva
hittar inspiration och intresse för företagande. Vi tycker att alla barn ska få en chans att lära
sig vad entreprenörskap och företagsamhet innebär, därför vill vi att alla elever i grundskolan
ska få ta del av information om företagsamhet och få chansen att pröva på entreprenörskap.
Centerpartiet uppmuntrar kommuner att arbeta med sommarjobbsinsatser som innefattar
entreprenörskap och företagande.
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Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
1.16

Trösklar på arbetsmarknaden – motion 1.17
Motionären föreslår att:
1.17.1 Centerpartiet verkar för att det ska vara möjligt att som arbetsgivare erbjuda enkla jobb
med låg lön.
1.17.2 Centerpartiet verkar för att reformera MBL och LAS, med avskaffade
turordningsregler och förenklingar för att nyanställa människor.
1.17.3 Centerpartiet verkar för att lönesättningen ska bli mer individualiserad för att göra det
lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.
1.17.4 Centerpartiet verkar för att införa ett proportionalitetskrav vid stridsåtgärder på
arbetsmarknaden.
Partistyrelsens yttrande:
En stelbent arbetsrätt, höga ingångslöner och få enkla jobb gör det svårare för ungdomar och
nyanlända att få sitt första jobb. En dåligt fungerande matchning äventyrar företagens
kompetensförsörjning. Illa utformade trygghetssystem leder till högre arbetslöshet, inlåsning
och mindre trygghet.
Att arbetsgivare ska kunna erbjuda jobb med lägre ingångslön är något Centerpartiet står
bakom och politik vi driver. Likaså vill vi se en reformerad arbetsrätt och förenklingar för att
fler ska kunna anställas. Vi ser gärna en mer individualiserad lönesättning och
proportionalitetskrav vid stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Allt detta är centerpolitik för en
arbetsmarknadspolitik som bidrar till att underlätta för arbetssökande att komma i arbete.
Sänkta trösklar till arbetsmarknaden tror vi skapas bland annat genom att hjälpa arbetslösa att
söka jobb, öka arbetssökandes anställningsbarhet genom utbildning och stötta företag som
anställer personer som står långt från arbetsmarknaden.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
1.17
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Det byggda samhället – motion 1.18 och 1.19
Motionären föreslår att:
1.18.1 Enkla arbeten organiseras för att vårda det byggda samhället.
1.18.2 Sociala företag som kan organisera skötsel- och städarbete får uppdraget av
kommunerna.
1.19.1 Offentliga toaletter byggs.
1.19.2 Sociala företag som kan organisera skötsel- och städarbetet på de offentliga toaletterna
får uppdraget av kommunerna.
Partistyrelsens yttrande:
De förslag motion 1.18 tar upp är goda exempel på enkla jobb. Centerpartiet har tillsammans
med Alliansen föreslagit införandet av inträdesjobb, som är en förenklad anställningsform där
arbetsgivaravgiften tas bort helt under de första tre åren för nyanlända de första fem åren i
Sverige samt för unga under 23 år som saknar fullständig gymnasieutbildning. Centerpartiet
vill också helt ta bort arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år.
Sociala företag är ett bra exempel på hur enkla jobb kan bli verklighet. Genom till exempel
upphandlingar kan kommunerna få möjlighet att själva välja om de vill nyttja sociala företag
för skötsel och städarbete.
Motion 1.19 om offentliga toaletter är en fråga som bäst beslutas lokalt och ingenting som
Centerpartiet tar ställning till på nationell nivå.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
1.18

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.19

16

Partistämma 2017
Motionsbehandlingen, protokoll

Jobb efter 67 - motion 1.20
Motionären föreslår att:
1.20 Jobbskatteavdraget för pensionärer som Alliansen införde återinförs.
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet anser att det var ett felaktigt beslut av regeringen att ta bort det extra
jobbskatteavdraget för de pensionärer som vill fortsätta vara yrkesverksamma. Det är en fråga
vi redan driver på riksnivå.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
1.20

Utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden – motion 1.21
Motionären föreslår att:
1.21.1 Centerpartiet verkar för att utöka Ung Företagsamhet med särskilt fokus på de
gymnasielinjer där många flickor/kvinnor med utländsk bakgrund finns.
1.21.2 Centerpartiet verkar för att skatten samt sociala avgifter för kvinnor under 20 år som
startar företag och för nyanlända kvinnor som startar företag halveras de första två åren, om
de återinvesterar vinsterna i sitt företag.
1.21.3 Centerpartiet verkar för att fler kommuner/regioner kan erbjuda SFI för
entreprenörer/företagare.
1.21.4 Centerpartiet verkar för att stärka verksamhetsstödet till organisationer som arbetar
med företagsrådgivning riktad mot kvinnor.
1.21.5 Centerpartiet verkar för att stärka stödet till aktörer som arbetar för att öka utrikesfödda
kvinnors företagande och aktörer som driver mentorskapsprogram för kvinnliga entreprenörer
med utländsk bakgrund.
1.21.6 Centerpartiet verkar för att företag som får lån som finansieras via skattemedel skall ha
jämställda bolagsstyrelser.
Partistyrelsens yttrande:
En förutsättning för att öka jämställdheten mellan könen är att öka kvinnors ekonomiska
makt. Det görs på flera sätt. En viktig del är att kvinnors möjlighet att starta och utveckla
företag måste stärkas. Företagande utgör för många en möjlighet att ta makten över sin egen
ekonomi och arbetssituation. Därför är det viktigt att kvinnor ges samma möjligheter som
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män att starta och utveckla företag. Idag är dock dessa möjligheter och de resurser som satsas
skevt fördelade.
Som ett exempel kan nämnas att inom vård- och omsorgsbranschen leds 54 procent av
företagen av kvinnor, vilket är en klart högre andel än i näringslivet i snitt. Inom RUT-sektorn
är 52 procent av företagarna kvinnor. Hälften av dessa är också födda utanför Sverige. Detta
var en viktig anledning till att Centerpartiet drev breddning av RUT-avdraget inom ramen för
migrationssamtalen. Också inom traditionellt manliga branscher måste kvinnor ges möjlighet
att ta större plats. Goda exempel och förebilder i form av till exempel styrelseledamöter måste
lyftas fram.
För att ytterligare öka medvetenheten om behovet av ett aktivt jämställdhetsarbete vill
Centerpartiet se en genomgripande utredning, som behandlar och belyser statens,
näringslivets, samhällets och individens totala kostnader för ojämställdhet relaterat till de mål
för jämställdhetspolitiken som riksdagen har antagit.
Ungt företagande
Centerpartiet ser gärna satsningar på ung företagsamhet, det är politik vi driver. Alla barn och
ungdomar bör få en chans att lära sig vad entreprenörskap och företagsamhet innebär. Därför
vill Centerpartiet att alla elever i grundskolan ska få ta del av information och chansen att
pröva ung företagsamhet. Forskning visar att det är 80 procent större chans att kvinnor som
deltagit i ung företagsamhet startar ett aktiebolag än kvinnor utan den bakgrunden. I
gymnasiet bör fler elever få möjlighet att arbeta med sin egen företagsamhet. Därför föreslår
Centerpartiet att organisationer som Ung Företagsamhet ska få ytterligare 16 miljoner kronor i
statlig finansiering, relativt regeringens förslag, för att utveckla entreprenörskap i skolan. Det
är viktigt att möjligheterna är likvärdiga att starta UF-företag inom tjej- och killdominerade
linjer på gymnasiet.
Invandrade kvinnors företagande
Många utrikesfödda skulle kunna och vilja driva företag, men vet inte hur. Centerpartiet har
därför föreslagit att Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att stärka informationen om
möjligheten att driva företag inom ramen för etableringsuppdraget och att de gör information
om företagande till en stark del av den obligatoriska samhällsorienteringen.
Under alliansregeringens tid drevs under åren 2011–2014 ett projekt, IK-programmet, för att
lyfta invandrarkvinnors företagande. IFS Rådgivning ansvarade för projektet och har byggt
upp viktiga och väl fungerande nätverk och visat mycket positiva resultat. Den rödgröna
regeringen valde dock inte att driva projektet vidare. Centerpartiet vill på nytt starta upp ett
IK-program med inkluderande nätverk för kvinnliga företagare riktade mot invandrare.
Ett problem som har identifierats i många företag som drivs av invandrarkvinnor är att de
efter något år stannar i utvecklingen och fastnar i en lång tid av samma problemställning. De
kommer inte vidare på grund av bland annat brist på nätverk, rätt styrelse eller finansiering.
För att kunna växa och i framtiden anställa fler personer behöver företagen hjälp att lyftas ur
denna situation. Centerpartiet föreslår därför att det i det nya IK-programmet ska ingå en
affärsrådgivningsdel som är riktad mot företag med potential att växa.
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Till skillnad från regeringen anser Centerpartiet att Winnet Sverige ska fortsätta att vara en
viktig del av det fortsatta arbetet för ökad jämställdhet. För detta syfte vill Centerpartiet ge
Tillväxtverket i uppdrag att åter fördela öronmärkta 36 miljoner kronor, som ska gå till
resurscentra, till Winnet att administrera istället för, som regeringen vill, regionerna. Parallellt
behöver verksamheten utvärderas och effektiviseras, men det är av högsta vikt att nätverken
omedelbart återetableras så att uppbyggd kunskap och kompetens inte går förlorad.
Bilden av kvinnor och män som företagare är väldigt olika, vilket beskrivs tydligt i
Tillväxtverkets rapport ”Under ytan” (2015). Kvinnor beskrivs som allt ifrån mindre
risktagande till mindre framgångsrika än män. Kvinnor som driver företag anses vara
försiktiga och män anses våga satsa. Detta påverkar självklart finansiärers bedömning om vad
som är finansieringsbart och vad som har potential att lyckas. Idag är fördelningen av
offentliga medel som satsas på män respektive kvinnor inte jämställd. För att öka
medvetenheten och minska beslut baserade på kön, behövs genomlysning och utbildning av
de statliga aktörer som arbetar för att främja innovationer och företagande. Vi föreslår därför
att det görs en genomlysning och utbildning av myndigheter, rådgivare och finansiärer som är
en del av det befintliga statliga systemet för främjande av innovationer och företagsamhet.
Enligt Almi går 80 procent av deras resurser till bolag startade av män, och för riskkapitalet är
motsvarande siffra 96 procent. Idag ställs dock inga motkrav för att få företagsstöd beviljat,
till exempel krav på jämställd bolagsstyrelse. Det är viktigt att synliggöra detta och följa det
offentliga kapitalet men Centerpartiet anser inte att kravställande på jämställda bolagsstyrelser
är rätt väg att gå för att tillgodogöra sig lån. Aktörer som beviljar lån av offentliga medel till
bolag ska arbeta mer aktivt med frågan om jämställdhet, dels för att öka andelen kvinnor som
ansöker om lån, och dels för att öka jämställdhetsarbetet generellt, till exempel genom att
arbeta för en ökad andel jämställda bolagsstyrelser.
Styrelsekraft instiftades av regeringen år 2008 med syfte att under fem år främja hållbar
tillväxt genom att öka andelen kvinnor i styrelser. Centerpartiet ser gärna nya satsningar med
program likt Styrelsekraft. Mellan åren 2009 och 2014 deltog 740 kvinnor i Styrelsekraft.
Varje deltagare hade en personlig styrelsementor, fick genomgå styrelseutbildning samt fick
ett professionellt styrelsenätverk med andra deltagare. Utvärderingen för de två första åren
visade att tre av fyra kvinnor hade minst en styrelsepost och att en av tio hade uppdrag i ett
börsnoterat bolag. Närmare hälften hade tackat ja till uppdrag under och efter utbildningen
och totalt handlade det om närmare 400 styrelseuppdrag för de 200 medverkande adepterna.
Förbättrade villkor gällande skatt och sociala avgifter för företagare är något vi vill förbättra
för alla, inte enbart kvinnor. Det är därför vi presenterat flera politiska förslag för fler enkla
jobb och för ett ökat företagande. Våra förslag innebär att såväl ungdomar som nyanlända
slipper arbetsgivaravgift de första två åren på arbetsmarknaden, de år som i regel är de
svåraste. Vi slopar även helt arbetsgivaravgiften för unga under 18 år och vill ta bort
arbetsgivaravgiften helt de två första åren när ett företag anställer sin första medarbetare.
Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) är i dag djupt otillräcklig. Många går år efter år i
utbildningar som har låg genomströmning, dålig individanpassning och helt enkelt inte lär ut
språket. I många kommuner finns det inte heller några alternativ.
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Samtidigt har flera privata och ideella utbildningsanordnare visat sig mycket framgångsrika i
att lära ut språk. I dag har dock studerande inom SFI inte möjlighet att välja en annan
utbildningsanordnare än kommunen eller de anordnare kommunen upphandlat. Vi vill
reformera systemet genom att endast betala för resultat. Kvaliteten kan höjas genom att vi
inför valfrihet för de studerande och öppnar upp för konkurrens mellan nya, potentiellt bättre
utbildningsanordnare. Centerpartiet föreslår därför redan i dag att det införs en SFI-peng. Alla
som uppnår vissa grundläggande krav får möjlighet att erbjuda SFI-undervisning. Den som
ska lära sig svenska får sedan möjlighet att välja hos vilken utbildningsanordnare de vill
studera, och utbildningsanordnaren får betalt genom en typ av skolpeng. Vi vill också att SFI
och fler etableringsinsatser för nyanlända ska vara tillgängliga redan från att man placeras
som asylsökande.
Den nyanländes språkkunskap och färdigheter mäts initialt samt efter avslutad kurs. SFIanordnaren får sedan betalt endast om den studerande förbättrat sina svenskkunskaper
tillräckligt. Nyanlända med sämre förutsättningar för att lära sig svenska, och som därmed är
mer resurskrävande för SFI-anordnaren, ger en högre peng. Men för att främja kvalitet betalas
enbart SFI-pengen ut när resultat nåtts, oavsett vem som ska lära sig svenska.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
1.21.1
1.21.3
1.21.4
1.21.5

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
1.21.2
1.21.6

Organisera asylsökande – motion 1.22
Motionären föreslår att:
1.22.1 Centerpartiet arbetar för organisera asylsökande och nyanlända i ett samfund.
1.22.2 Centerpartiet arbetar för en ständig dialog med asylsökande och nyanlända när man
arbetar med integrationsfrågor.
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Partistyrelsens yttrande:
Att människor organiserar sig i civilsamhället är viktigt och bra, men det är inte en partipolitisk uppgift att organisera nyanlända ovanifrån. All politik ska naturligtvis utformas med
dialog och hänsyn till de som berörs av politiken. Vi ser gärna att asylsökande och nyanlända
organiserar sig på olika sätt, både i nya organisationer för just de grupperna, i civilsamhället, i
politiska partier, eller andra typer av organisationer. Men varken riksdagen, regeringen eller
enskilda politiska partier ska försöka styra den processen, utan den fungerar bäst i ett fritt
samhälle och där människor fritt får bestämma var de vill engagera sig.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
1.22.2

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.22.1

Integration – motion 1.23, 4.522, 1.24, 1.25 och 1.26
Motionären föreslår att:
1.23.1 Migrationsverket i sin hantering och handläggning av asylsökande också ges i uppdrag
att beakta integrationsaspekter.
1.23.2 Migrationsverket ges i uppdrag att beakta ekonomiska och sociala aspekter av sina
beslut i ett vidare perspektiv och på lite längre sikt.
4.52.4 Centerpartiet verkar för att skapa ett centraliserat och enhetligt system för validering av
kompetens och rådgivning för komplettering.
4.52.5 Centerpartiet verkar för införandet av ett sponsorskapssystem där civilsamhället kan ta
ansvar för flyktingar och arbetskraftsinvandrares integration i det svenska samhället.
1.24.1 Födelsedata på LMA-kort får ett tillägg med en ”kod” motsvarande den som finns hos
sjukvården direkt vid asylsökan.
1.24.2 Denna ”kod” anses vara giltig vid öppnande av bankkonto.
1.25.1 Vid asylsökande skall den asylsökande få information som tydligt fokuserar på den
absoluta fundamenta av vår tolkning av vår värdegrund.

2
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1.25.2 Värdegrundsutbildning obligatorisk del av SFI.
1.25.3 Gode män för ensamkommande flyktingbarn, åtminstone, är ansvariga att följa upp att
barn får värdegrundsutbildning.
1.26.1 Ensamkommande barn alltid ska ha rätt att ta jobb under ferierna.
1.26.2 Den ferielön som understiger 18 951 kr inte avräknas mot dagsersättningen.
Partistyrelsens yttrande:
Under 2015 tog Sverige emot knappt 163 000 asylsökande, varav drygt 35 000 var
ensamkommande barn och ungdomar. Även om det är det betydligt färre som söker asyl idag,
innebär det stora antalet nyanlända som kommit till Sverige stora krav på ett fungerande
mottagande och en snabb etablering. Frågan om hur väl anpassad arbetsmarknaden är för att
möta fler i arbetsför ålder, hur vi etablerar en väl anpassad skolgång, sjukvård och bostäder
samt hur vi skapar trygghet ligger högt på agendan.
Många flyktingar som påbörjat en välfungerande integrationsprocess och kommit att bli en
del av det lokala samhället tvingas flytta till helt nya platser. Det är upprivande för de familjer
som drabbas och det skadar integrationen i samhället. Att helt upphöra med omflyttningarna
av människor är inte möjligt. Men Centerpartiet vill att Migrationsverket ska se över hur man
kan se till att de som måste flyttas från ett boende kan få bo kvar i samma kommun eller
närområde i de fall det är ekonomiskt försvarbart.
Centerpartiet vill också att ansvaret för mottagande ska flyttas till kommunerna. I stället för
att Migrationsverket ska anordna boende under asylprövningen och kommuner sedan stå för
placeringen när en asylsökande fått uppehållstillstånd, ska boendeansvaret ska ligga på
kommunerna från början. Det gör att kommuner kan planera asylboendens placering själva
och underlätta för asylsökandes möjlighet att bo kvar på samma plats utan att behöva flyttas
runt.
Det finns betydande problematik runt hur man tar emot människor med avseende på psykisk
hälsa, hur mottagandet av ensamkommande fungerar och mycket annat. Tudelningen mellan
inrikes och utrikes födda blir allt större. Fler står utan jobb, svenskundervisningen fungerar
inte tillräckligt bra, utbildningsinsatser för nyanlända ger inte tillfredsställande avkastning och
regeringens insatser hjälper nästan ingen. Arbetsmarknaden är den kanske viktigaste
utmaningen. Vi beskriver många av våra viktigaste förslag i stämmoprogrammet Låt inte
Sverige klyvas med bland annat ingångsföretagande, lägre trösklar till arbetsmarknaden och
fler praktikplatser.
Kommunerna är huvudmän för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Den lokala
makten är viktig, och kommunerna ska förstås fortsätta att vara huvudmän. Problemet är att
alla gymnasier inte kan förväntas veta hur man ska validera gymnasiekompetens från till
exempel Iran, Syrien och andra länder. Det innebär att personer som ska validera sin
gymnasiekompetens i praktiken har 290 regelverk och med ett betydande inslag av
godtycklighet. Eftersom kursplanerna nästan helt är nationella kan man ha en statlig
myndighet som gör detta istället. Det skulle inte inskränka på det kommunala
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huvudmannaskapet, men ge en snabbare, bättre och mer överskådlig process för valideringen
av gymnasiekompetens.
Det är ett stort problem att asylsökande inte har möjlighet att arbeta. Därför behövs reformer
av praktikmöjligheter, trösklar måste sänkas till jobb i allmänhet. Men vissa frågor är
specifika för asylsökande, bland annat svårigheterna att öppna bankkonto. Det är någonting
som Centerpartiet har drivit sedan tidigare, och som är en fortsatt viktig fråga.
Här borde Skatteverket utfärda samordningsnummer som standard till alla asylsökande,
istället för ett system där utgångspunkten är att man måste ansöka om undantag från förbud
att arbeta borde utgångspunkten vara att alla asylsökande får arbeta, och praktikmöjligheter
ska öppnas igen. Barn ska förstås studera, men precis som många barn i Sverige
sommarjobbar för att ha en egen inkomst måste även ensamkommande ha det. Om man tjänar
egna pengar ska man dock inte ha rätt till samma bidrag, utan de ska trappas ned. Men för att
uppmuntra till arbete måste det finnas en jobbstimulans i avtrappningen.
Alla asylsökande ska få en grundläggande utbildning i samhällsorientering, vilket är någonting Centerpartiet driver sedan länge tillbaka. Däremot borde den samhällsorienteringen inte
blandas ihop med vare sig de gode männens uppdrag, eller med SFI.
Redan i dag tar civilsamhället ett stort ansvar för integrationsprocessen. Många sportklubbar,
lokala organisationer och andra delar av civilsamhället bidrar till att nyanlända välkomnas och
blir en del av samma gemenskap som de som är födda här. Det är en form av sponsorskap
som bör främjas. Centerpartiet har också riktat betydande resurser till civilsamhället, inte
minst för att stärka integrationen.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
1.23
4.52.4
4.52.5
1.24
1.25.1
1.26

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
1.25.2
1.25.3
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Eget boende – motion 1.27, 1.28 och 1.29
Motionären föreslår att:
1.27 En tydlig överlämning av en bidragsberoende person med uppehållstillstånd, som är
kopplad till statens invandringspolitik, sker mellan en kommun som personen vill lämna till
den som den önskar flytta till.
1.28.1 Migrationsverket ges i uppdrag att förbättra sin kommunikation och dialog med
berörda kommuner om personer som bor eller i framtiden ska bo i den berörda kommunen.
1.28.2 Migrationsverkets sekretessregler eller bakomliggande lagstiftning ses över med syfte
att möjliggöra snabb informationsdelning om EBO-personer och kvotflyktingar samt dessas
familjerelationer och adresser.
1.28.3 Migrationsverket, som första sak, ska informera och föra dialog med berörd kommun
när större förändringar sker, oavsett vilken förändring det gäller.
1.29.1 Centerpartiet verkar för att kommuner som vill, bör ges möjlighet att ta emot fler
nyanlända än sitt kommuntal genom omfördelning mellan kommuner och län.
1.29.2 Centerpartiet verkar för att underlätta och stimulera privatuthyrning, exempelvis
genom att göra det möjligt för nyanlända att få bostadsersättning eller bostadsbidrag även för
att hyra del i bostad eller som inneboende.
Partistyrelsens yttrande:
Många motionärer har lyft olika problem med eget boende, EBO. Det finns i grunden två
kategorier av personer som bosätter sig i eget boende. Dels de som bosätter sig medan de
söker asyl, dels de som bosätter sig i en annan kommun än anvisningskommunen när de fått
uppehållstillstånd. Båda kategorierna skapar kostnader för kommunen, inte minst i form av
oförutsebarhet, svårighet att planera och en stor koncentration av asylsökande och nyanlända i
vissa kommuner.
Vi vill att man ska kommunplaceras redan när man söker asyl. Tillsammans med den
integrationspolitik vi driver, som bland annat beskrivs i stämmoprogrammet Låt inte Sverige
klyvas, att göra den lokala anknytningen starkare och tidigare. Därmed kommer också dyra
flyttkaruseller att motverkas. Då kommer drivkrafterna att flytta till trångbodda områden att
bli mindre och etableringen kan stärkas.
Det kommer också att innebära en jämnare fördelning av asylsökande över landet, så att
enstaka små kommuner inte behöver bära hela kostnaden asylmottagandet för med sig. I dag
faller en mycket stor del av ansvaret på ett litet antal kommuner där väldigt många asylsökande och nyanlända bosätter sig. Om alla kommuner är med och tar ett ansvar blir det
lättare för hela landet att få integrationen att fungera.
Utgångspunkten ska även fortsatt vara att människor får bosätta sig fritt. Men de praktiska
problemen som uppstår både i form av att personer skriver sig på brevlådor och enorm
trångboddhet i vissa lägenheter måste hanteras mycket bättre. Vissa kommuner erbjuder ett
dåligt boende för att sedan hjälpa nyanlända att flytta till andra kommuner. Och för andra
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uppstår problem när ett tiotal familjer kan ha skrivit sig i en lägenhet men sedan inte alls
kommer till kommunen.
Lagstiftningen om EBO handlar bara om asylsökande men den stora gruppen är de som flyttar
efter asyltiden. Det är där de flesta svartkontrakten och annat uppstår. Det mesta av det tas
bort genom att vi lägger kommunplaceringen redan vid dag ett – om man placeras för att bo i
en kommun redan under asyltiden försvinner mycket av incitamenten att flytta vidare.
För asylsökande och nyanlända som vill skaffa ett eget boende ska kommuner ha möjlighet att
granska att lägenheten uppfyller minimikrav på bland annat boyta per person och andra
grundläggande krav på samma nivå som det boende Migrationsverket erbjuder. Om boendet
inte når upp till den nivån ska ersättningen till de nyanlända kunna sänkas eller dras in.

Partistämman beslutade att Centerpartiet ska verka för:
Att kommuner ska ha möjlighet att granska att lägenheten uppfyller minimikrav på bland
annat boyta för asylsökande och nyanlända som ordnar eget boende, på samma nivå som de
boenden Migrationsverket erbjuder

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
1.28
1.29

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.27

Tolkkostnader – motion 1.30
Motionären föreslår att:
1.30.1 Utveckla en ny modell för effektiviserad svenskutbildning utvecklas kombinerad med
arbete, arbetsträning eller social träning utvecklas.
1.30.2 Begränsa samhällets kostnader för tolkservice till och med 2 år efter besked om
uppehållstillstånd och därefter läggs ansvaret över på den enskilde.
1.30.3 Utveckla ett regelverk för att dispens från tolkkostnad ska kunna ges vid hörselskada,
utvecklingsstörning, andra handikapp eller sjukdomar.
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Partistyrelsens yttrande:
Det är viktigt att minska kostnaderna för mottagandet. Ett viktigt förslag i
stämmoprogrammet Låt inte Sverige klyvas, och som Centerpartiet också drivit sedan
tidigare, är att reformera SFI-utbildningen för betydligt snabbare resultat. Ett annat led i
effektivisering och kostnadsbegränsning är att se över tolkkostnaderna. De skjuter ofta i
höjden till ofattbara nivåer, då de saknar begränsning. Det finns skäl att inte lägga
begränsningen i antal år efter uppehållstillstånd, utan snarare begränsa vid vilka tillfällen man
får tillgång till tolk. Det är också viktigt att det finns dispens från begränsningarna för vissa
grupper, som motionären lyfter.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
1.30

Sjuklöneansvaret – motion 1.31
Motionären föreslår att:
1.31.1 Centerpartiet ska verka för att Lagen om sjuklön avskaffas.
1.31.2 Om lagen ska avskaffas stegvis ska Centerpartiet verka för att det först gälla för de tio
först anställda i företaget.
Partistyrelsens yttrande:
Motionären tar upp frågan om sjuklöneansvaret för företagen. Det är en viktig fråga för
Centerpartiet och vi har drivit den hårt. Det är inte bara arbetsgivaravgifterna som bromsar
jobbskapandet, det gör också ersättningen när de anställda blir sjuka. Idag måste företagen
betala sjuklön i två veckor.
Själva idén med sjuklönen är att arbetsgivaren ska uppmuntras förbättra arbetsmiljön och göra
det lättare för anställda som är sjuka att komma tillbaka till jobbet. Men ofta är de anställdas
sjuksituation något arbetsgivaren inte kan påverka.
Småföretag har ofta knappa marginaler och det finns risk för att arbetsgivare därför drar sig
för att anställa personer med sjukdomshistoria. Samtidigt är det ofta just de personerna som
står längst från arbetsmarknaden. Det var därför Centerpartiet och Alliansen införde ett
högkostnadsskydd för sjuklönekostnader, som särskilt gynnar de mindre företagen.
Högkostnadsskyddet är differentierat på storleksklass och de mindre företagen gynnas
eftersom ersättningen träder in tidigare för företag med färre anställda. Utbetalningarna är
automatiserade för att minska krånglet och den högsta ersättning som går att få tillbaka är 250
000 kronor. Minskade kostnader och minskat regelkrångel är av största vikt för småföretagen.
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Partistämman beslutade att besvara följande motion:
1.31.2

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
1.31.1
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