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Kommitté 1 – Ekonomi inkl jobb, arbetsförmedling, 1 

företagande och skatter 2 

3 

1.1: Bränslebeskattning för företag i skärgården 4 

1.1.1 att användningen av lågbeskattat bränsle i båtar knyts till en näringsverksamhet där 5 

intäkterna från användningen av bränslet tydligt redovisas. 6 

1.1.2 att kommersiell verksamhet, oavsett vilken skall kunna använda lågbeskattat bränsle i 7 

sina båtar. 8 

Partistyrelsens yttrande: 9 

Beskattningen av bränsle i båtar har under de senaste åren försatt företagare verksamma i de 10 

svenska skärgårdarna i en svår situation. Det har varit oklart vem och i vilken situation denne 11 

kan få använda lågbeskattat bränsle i sin näringsverksamhet. Centerpartiet har aktivt verkat 12 

för att få till förändringar i frågan om lågbeskattat bränsle i båtar. Som ett resultat har flera 13 

förändringar skett avseende hur Skatteverket tillämpar lagstiftningen till gagn för näringslivet. 14 

Den nuvarande lagstiftningen är ett resultat av att EU-kommissionen bedömt det tidigare 15 

svenska regelverket för generöst. Partistyrelsen instämmer i att det nya regelverket får alltför 16 

negativa konsekvenser. Genom ett aktivt arbete från Centerpartiet har Skatteverket reviderat 17 

sina tidigare ställningstaganden vilket föranlett flertalet förbättringar i regelverket. Det 18 

nuvarande regelverket kan dock inte förändras mer utan att det återigen bryter mot det 19 

direktiv som EU-kommissionen redan meddelat att Sverige måste förändra. Mot denna 20 

bakgrund instämmer Partistyrelsen i att beskattningen av bränsle för företagare i skärgården 21 

måste ses över, men anser i ljuset av den lagstiftning som styr skatten att det i första hand 22 

behöver ske en reformering inom ramen för EU-samarbetet.  23 

24 

Partistyrelsen föreslår partistämman att besluta: 

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

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

25 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

1.1.1 

1.1.2 

26 
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1.2, 1.3: Arvodering av styrelseuppdrag 27 

1.2.1 att Centerpartiet verkar för att inkomstskattelagen förändras så att styrelsearbete återigen 28 

kan faktureras från eget bolag. 29 

1.3.1 att justera aktiebolagslagen och/eller annan relevant lagstiftning för att möjliggöra att 30 

fysisk person har möjlighet att fakturera från eget bolag vid styrelseuppdrag. 31 

1.3.2 att lagstiftningen inte begränsar antalet uppdrag en fysisk person kan åta sig och 32 

fakturera genom eget bolag. 33 

Partistyrelsens yttrande: 34 

I juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att styrelsearvoden normalt ska beskattas 35 

som inkomst av tjänst, även om arvodena faktureras via eget bolag. Frågan som domstolen 36 

tog ställning till var om styrelsearvoden, som betalats ut till ett aktiebolag som 37 

styrelseledamoten äger till 100 procent, ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet i 38 

aktiebolaget eller som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten. 39 

Det är viktigt att små och medelstora företag har tillgång till styrelseledamöter med rätt 40 

kompetens och erfarenheter. HFD:s dom får konsekvenser vid rekrytering till styrelseuppdrag. 41 

Centerpartiet har sedan problemet uppdagades drivit frågan i riksdagen och partistyrelsen 42 

instämmer i att en översyn av regelverket nu behövs för att se över hur den tillämpning som 43 

gällde före Högsta förvaltningsdomstolens domslut, alltså den som gällt sedan 2009, kan 44 

återställas. Däremot anser Partistyrelsen att det behöver vara en översyn med ett 45 

ändamålsenligt uppdrag vilket kan innebära att fler förändringar behövs än enbart en 46 

förändring i inkomstskattelagen.  47 

 48 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman att besluta:  

 

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

 

 49 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att instämma i intentionerna i följande motioner: 

 

1.2.1 

 

1.3.1 

1.3.2 

 

 50 

1.4: Avskaffad moms 51 

 52 

1.4.1 att avskaffa momsen. 53 
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Partistyrelsens yttrande: 54 

Genom åren har momslagstiftningen genomgått stora förändringar. I samband med 55 

skattereformen 1991 breddades momsunderlaget, skattebasen, så att fler transaktioner blev 56 

momspliktiga. Inte minst gällde detta stora delar tjänstesektorn samt energiområdet.  Därefter 57 

har det skett en anpassning av momslagstiftningen till EU:s regelverk 58 

(mervärdesskattedirektivet). Idag har alla EU-länder samma grundläggande momsregler även 59 

om till exempel skattesatserna skiljer sig åt. Centerpartiets stämma har tidigare fattat beslut 60 

om att momsen bör ingå i en bredare skattereform. 61 

Konsumtionsskatter som momsen har över tid blivit allt viktigare i många länder, däribland 62 

Sverige. Dels kan dessa skatter generera höga intäkter, dels anses de enligt forskning ha 63 

relativt små tillväxthämmande effekter jämfört med många andra skatter. Samtidigt är det som 64 

motionären beskriver ett problem att momsen slår hårdare mot de med låga inkomster.  65 

Partistyrelsen anser att skatteverktyget ska användas på ett sätt som bidrar till tillväxt och 66 

grön omställning. I detta sammanhang är moms en bra skatt.  Partistyrelsen anser att det är 67 

mer angeläget att arbeta med att sänka inkomstskatterna, med relativt större sänkningar för 68 

den med lägre inkomster, för t.ex. pensioner.  69 

 70 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.4.1 

 

 71 

1.5: Vindkraft 72 

1.5.1 att formerna för offentlig medverkan till kapitalförsörjning till företag i bygder som 73 

påverkas av vindkraftsetableringar utreds och att mekanismer för denna medverkan inrättas. 74 

1.5.2 att anpassningar i statsstödsförordningen görs med målet att offentliga resurser skall 75 

kunna medverka i funktionen och bidra till kapitalförsörjningen i områden som påverkas av 76 

vindkraftsetableringar 77 

1.5.3 att statliga resurser, som kompletterar vindkraftsexploatörernas avsättningar, investeras i 78 

finansiella mekanismer som förstärker företagens säkerheter, vitaliserar lånemarknaden och 79 

förbättrar kapitalförsörjningen i de bygder som bidrar så påtagligt till energipolitikens 80 

genomförande. 81 

Partistyrelsens yttrande: 82 

Kapitalförsörjningen på landsbygden har stora utmaningar. Det är generellt svårare för en 83 

företagare på landsbygden att erhålla riskkapital eller belåning för att starta eller utveckla sin 84 

verksamhet. Inte sällan hänger detta ihop med svårigheten att belåna kommersiella fastigheter. 85 

Partistyrelsen anser att fler steg behöver tas för att underlätta kapitalförsörjningen på 86 

landsbygden. Ett exempel är att modernisera sparbankslagen så att de för landsbygden så 87 

viktiga sparbankerna kan utveckla och vidga sin verksamhet. Centerpartiet vill utreda en 88 
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regionalisering av fastighetsskatten på industrifastigheter och elproducerande fastigheter. 89 

Detta skulle innebära att fastighetsskatten på vinkraftverk regionaliseras. 90 

Alla vindkraftsprojekt börjar med en överenskommelse mellan markägaren och projektören 91 

och när det gäller vindkraftsetablering finns redan ett etablerat system för ersättning till 92 

markägare. Dels arrende för själva vindkraftverket, dels ersättning för det fysiska 93 

markintrånget liksom för väg, fundament och kranplats. Därutöver finns den så kallade 94 

bygdepengen som brukar beteckna den ersättning som vindkraftsbolagen ibland betalar ut i 95 

orter där vindkraft etableras. Även om den är frivillig är det vanligt att den betalas ut. 96 

Vindkraftsetableringar sker idag brett över hela landet. Utöver den direkta ersättningen från 97 

exploatör till markägare och bygd finns även en vindkraftspremie som kommuner kan söka 98 

för att stärka den lokala utvecklingen. Partistyrelsen ser mot bakgrund av redan befintliga 99 

ersättningsstrukturer inte behov av ytterligare riktade åtgärder i nuläget.    100 

 101 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

 

 102 

1.6: Social hållbarhet 103 

1.6.1 att uppdra åt partistyrelsen att ta fram ett handlingsprogram för liberala reformer för 104 

social hållbarhet. 105 

Partistyrelsens yttrande: 106 

Vi lever i en tid av växande klyftor, mellan de som har jobb och de som inte har det. Men 107 

också mellan samhällen som växer och samhällen som stagnerat.   108 

Idéprogrammet från 2013, stämmoprogrammet från 2017 “Låt inte Sverige klyvas” samt 109 

valmanifestet från 2018 är exempel på politiska texter som pekar ut Centerpartiets 110 

fördelningspolitiska inriktning. De utgör en reformagenda som riktar in sig på att 111 

decentralisera makt och minska klyftorna, mellan “insiders” och “outsiders”, och som ofta 112 

lyfter specifika reformförslag som för att uppnå dessa mål. Partistyrelsen delar motionärens 113 

beskrivning av Sveriges utmaningar och anser att Centerpartiet ska bygga vidare på det 114 

påbörjade arbetet, mot en social och regional klyvning av samhället. Partistyrelsen anser dock 115 

att detta arbete fortsatt ska ske inom ramen för de olika politikutvecklingsprocesser som 116 

beskrivs ovan snarare än genom ett specifikt handlingsprogram.    117 

 118 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.6.1 
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 119 

1.7: E-krona 120 

1.7.1 att partiet med kraft ska driva på i frågor om finansiell infrastruktur. 121 

Partistyrelsens yttrande: 122 

Riksbanken har redan idag i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende, ett 123 

uppdrag som kan bli svårare om kontanter i framtiden inte längre används som 124 

betalningsmedel av flertalet hushåll och företag. I dag erbjuder Riksbanken endast bankerna 125 

och övriga deltagare i det så kallade RIX-systemet digitala pengar. Övriga digitala pengar i 126 

samhället är privata bankpengar som ges ut av affärsbankerna. Riksbanken utreder för 127 

närvarande en eventuell e-krona, såväl vad gäller behov, säkerhet och digitala lösningar. 128 

Partistyrelsen menar att först när Riksbanken överlämnat sin utredning är det möjligt att ta 129 

ställning till hur en eventuell e-krona kan fungera inom ramen för den finansiella 130 

infrastrukturen. 131 

Den finansiella infrastrukturen står inför stora utmaningar. Swish, alltmer digitala 132 

transaktioner mellan företag och kunder liksom ett alltmer kontantlöst samhälle ställer stora 133 

krav på robusthet i system. Ett strömavbrott eller att en banks hemsida ligger nere kan få stora 134 

konsekvenser för såväl samhälle som den enskilde. Partistyrelsen instämmer i att det behövs 135 

både en beredskap för vad en alltmer digital finansiell infrastruktur innebär och att 136 

myndigheter och kommuner strategiskt behöver arbeta med denna fråga. 137 

 138 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att besluta:  

 

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

betalningsväsendet.   

 

 139 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

 

1.7.1 

 

 140 

1.8: Digital arbetsmiljö 141 

1.8.1 att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att ta fram tydliga föreskrifter, råd och riktlinjer 142 

gällande den digitala arbetsmiljöns utformning. 143 

Partistyrelsens yttrande:  144 

Motionärerna tar upp att den digitala arbetsmiljön på många arbetsplatser idag brister och att 145 

det därför finns behov att ålägga arbetsmiljöverket att ta fram tydliga föreskrifter, råd och 146 
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riktlinjer gällande den digitala arbetsmiljöns utformning. I och med att majoriteten av svenska 147 

arbetsplatser idag är mer eller mindre digitaliserade är det av yttersta vikt att IT-miljön 148 

fungerar tillfredsställande. Detta är viktigt ur flera aspekter, bland annat arbetsmiljö, säkerhet 149 

och ekonomi. 150 

  151 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman bifalla följande motioner: 

 

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

gällande den digitala arbetsmiljöns utformning. 

  

 152 

1.9: Medborgartjänst 153 

1.9.1 Att undersöka möjligheten att införa en sex månader lång, frivillig, modern 154 

Medborgartjänst för ungdomar i åldern 18–25 år. 155 

Partistyrelsens yttrande: 156 

Motionären tar upp frågan om frivillig, sex månader lång, modern Medborgartjänst för 157 

ungdomar, mellan 18 och 25, en så kallad medborgartjänst. Den 2 mars 2017 meddelades att 158 

värnplikt återinförs från och med 1 juli 2017. Den återinförda värnplikten är något som 159 

Centerpartiet står bakom. Den i motionen föreslagna medborgartjänsten förefaller ha många 160 

likheter med dagens värnplikt. Medborgartjänst innebärandes beredskapsarbete i vidare 161 

bemärkelse, såsom inom vård och naturbruk, dvs arbetsuppgifter utanför försvaret, står inte 162 

partistyrelsen bakom. Sådana arbeten bör ske inom ramen för reguljära anställningar. 163 

  164 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

1.9.1 

 165 

1.10: Fördelningspolitiskt program 166 

 167 

1.10.1 att Centerpartiet tar fram ett fördelningspolitiskt program där bl.a. demokratiska, 168 

sociala och ekonomiska effekter beaktas. 169 

Partistyrelsens yttrande:  170 

Vi lever i en tid av växande klyftor, mellan de som har jobb och de som inte har det. Men 171 

också mellan samhällen som växer och samhällen som stagnerat.   172 

Idéprogrammet från 2013, stämmoprogrammet från 2017 “Låt inte Sverige klyvas” samt 173 

valmanifestet från 2018 är exempel på politiska texter som pekar ut Centerpartiets 174 
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fördelningspolitiska inriktning. De utgör en reformagenda som riktar in sig på att 175 

decentralisera makt och minska klyftorna, mellan “insiders” och “outsiders”, och som ofta 176 

lyfter specifika reformförslag som för att uppnå dessa mål. Partistyrelsen delar motionärens 177 

beskrivning av Sveriges utmaningar och anser att Centerpartiet ska bygga vidare på det 178 

påbörjade arbetet, mot en social och regional klyvning av samhället. Partistyrelsen anser dock 179 

att detta arbete fortsatt ska ske inom ramen för de olika politikutvecklingsprocesser som 180 

beskrivs ovan snarare än genom ett specifikt handlingsprogram.   181 

 182 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.10.1 

 

 183 

1.11, 1.12, 1.13: Förmånsbeskattning 184 

1.11.1 att medlemskap i branschföreningar som arbetsgivaren betalar inte ska föranleda 185 

förmånsbeskattning. 186 

1.12.1 att Centerpartiet verkar för att inkomstskattelagen förändras så att vinster från 187 

konstlotterier undantas från förmånsbeskattning. 188 

1.13.1 att utreda slopande av förmånsbeskattning för personer som jobbar i nationell 189 

insatsverksamhet, samma undantag som finns för personal i internationella insatser. 190 

1.13.2 att Centerpartiet verkar för att se över de administrativa kostnaderna för hantering av 191 

förmånsbeskattning för områden som inte är direkt relaterade till arbete. 192 

1.13.3 att förenkla reglerna kring förmånsbeskattningen. 193 

Partistyrelsens yttrande: 194 

Om arbetsgivaren betalar den anställdas medlemsavgift i en förening, till exempel en yrkes- 195 

eller branschförening, är det en skattepliktig förmån för den anställda. Arbetsgivaren ska göra 196 

skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det gäller även om medlemskapet är 197 

helt kopplat till den anställdas tjänst. 198 

Partistyrelsen anser liksom motionären att ett brett föreningsliv är oerhört viktigt. Men att gå 199 

med i en förening, eller välja att avstå medlemskap i en förening, är upp till den enskilde 200 

individen. Därmed anser inte partistyrelsen att det ska medföra minskade skatteintäkter när en 201 

arbetsgivare väljer att betala en frivillig medlemsavgift åt sina anställda.  202 

I efterdyningarna till de skogsbränder som härjade i Sverige under sommaren 2018 stod det 203 

klart att mat som delats ut under brandbekämpningen och gratis boende i tält och skolor 204 

räknas som förmåner som därmed skulle förmånsbeskattas men som sedan kunde dras av i 205 

deklarationen. För MSB var det även problematiskt att räkna ut värdet på förmånsbeskattning 206 

eftersom till exempel tältboende har ett marknadsvärde som är litet eller obefintligt. 207 
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Resor och boende är undantaget beskattning i MSB:s internationella insatser och myndigheten 208 

har själv lyft frågan om att låta utreda ett eventuellt undantag även för nationella insatser. 209 

Enligt uppgift hanterade MSB den uppkomna situationen sommaren 2018 genom en 210 

administrativ hantering som inte skulle påverka de anställda negativt ekonomiskt.  211 

Partistyrelsen vill i sammanhanget understryka att förmånsbeskattningen gäller personal 212 

anställd vid MSB, inte de frivilliga eller personer som varit anställda av andra organisationer i 213 

samband med bränderna. I ljuset av detta instämmer partistyrelsen i att regelverket för 214 

förmånsbeskattning och därtill hörande administrativa kostnader inte bara behöver förenklas 215 

utan även utredas för att se hur de kan förbättras för den personal som deltar i i nationella 216 

insatser. Utgångspunkten bör dock vara en bred och förutsättningslös utredning, men som 217 

givetvis bör beakta det undantag som finns för personal i internationella insatser. 218 

Det har genom åren funnits konstföreningar inom företag, organisationer och myndigheter 219 

som också ofta sponsrat verksamheten som personalvård. Skatteverket gjorde ett 220 

förtydligande 2017 att sponsrade vinster i konstföreningar skall beskattas som förmån av 221 

tjänst. Detta har bidragit till att antalet företagsanslutna konstföreningar minskat drastiskt de 222 

senaste åren. 223 

Centerpartiet arbetar för att tillgängliggöra kulturen för fler. Konstföreningar på arbetsplatser 224 

är ett exempel på tillgängliggörande av kultur. Det faktum att de ofta köper in konstverk av 225 

lokala konstnärer bidrar samtidigt till att öka förutsättningarna för ett rikt kulturliv i hela 226 

landet samtidigt som konstnärer får en bättre möjlighet att leva på sitt konstnärliga arbete. Det 227 

är en positiv verksamhet, men det kan finnas flera sätt att uppnå dessa syften. 228 

Systemet kring förmånsbeskattning har utvecklats under lång tid och Skatteverket har efter 229 

hand kommit med förtydliganden. Partistyrelsen finner det lämpligt att göra en översyn av 230 

hela förmånsbeskattningen.  231 

 232 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att besluta:  

 

att Centerpartiet verkar för en utredning av förmånsbeskattning. 

 

  

 233 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

1.12.1 

1.13.1 

1.13.2 

1.13.3 

 234 
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Partistyrelsen föreslår partistämman avslå följande motioner: 

  

1.11.1 

 

 235 

1.14: Skattereform 236 

1.14.1 att införa en enhetlig moms, vilket även bör innebära att den generella momsen kan 237 

sänkas, 238 

1.14.2 att avskaffa RUToch ROT-avdrag samtidigt som arbetsgivaravgifterna sänks i 239 

motsvarande grad. 240 

1.14.3 att återinföra fastighetsskatten, samtidigt som den s.k. flyttskatten tas bort eller 241 

minskas. 242 

Partistyrelsens yttrande: 243 

Centerpartiet har varit pådrivande i arbetet för en omfattande skattereform som bland annat 244 

ska syfta till att öka sysselsättningen och med sänkt skatt på jobb och företagande som också 245 

bidrar till att klimat och miljömål nås. Det var även något Centerpartiet drev igenom i 246 

samband med Januariavtalet. 247 

För att möjliggöra sänkt skatt på arbete behöver den offentliga sektorn effektiviseras, men 248 

skatteuttaget från andra skattebaser kan också behöva öka. Framförallt skatter på 249 

miljöskadliga utsläpp och viss konsumtion måste stå för en högre del av skatteuttaget. Genom 250 

grön skatteväxling kan fokus ligga på skatter som bidrar till att lösa miljöproblem, samtidigt 251 

som skadliga och snedvridande skatter på arbete och företagande minskar. Vi måste generellt 252 

minska dagens stora gap i beskattningen mellan arbete och kapital, som bland annat bidrar till 253 

att komplicera företagsbeskattningen. 254 

Partistyrelsen instämmer i behovet av ett skattesystem som präglas av effektivitet och 255 

transparens. Detta är något som Centerpartiet också aktivt driver. Centerpartiet driver på för 256 

att skatter ska tas ut på ett sätt som minimerar administration och onödiga kostnader för såväl 257 

företagare som arbetstagare.  258 

Partistyrelsen delar motionärens syn i så motto att det kan finnas problem med 259 

gränsdragningarna mellan olika momssatser. Partistyrelsen menar dock att flera av de 260 

undantag som görs är väl motiverade. Vilken skatt vi ålägger vissa varor och tjänster måste i 261 

första hand ställas i relation till skattesatsen på de varor och tjänster som utgör substitut. På så 262 

sätt minimerar vi gränsdragningsproblematik och snedvridningar. Ett exempel är 263 

kollektivtrafik där konsumenten främst väljer mellan att åka kollektivt och att ta egen bil.   264 

RUT- avdraget och permanentandet av ROT-avdraget är två framgångsrika reformer som 265 

Centerpartiet bidrog till att genomföra. Partistyrelsen menar att dessa ska utvecklas, inte 266 

avvecklas.  267 

Vad gäller skatter som rör bostadsmarknaden måste alla förändringar ske försiktigt och efter 268 

noggranna avvägningar. De som köpt en fastighet, för de flesta den största investeringen i 269 
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livet, kan inte drabbas av alltför snabba och stora svängningar som riskerar att kraftigt 270 

påverka såväl värdet på en fasighet som den enskildes ekonomi. Partistyrelsen anser inte att 271 

fastighetsskatten ska återinföras i sin tidigare form. Vad gäller flyttskatten har Centerpartiet 272 

redan, inom ramen för januariavtalet, drivit igenom borttagen ränta på uppskjuten reavinst.   273 

 274 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.14.1 

1.14.2 

1.14.3 

 

 275 

  

Centerpartiets ungdomsförbund reserverar sig till förmån för att instämma i intentionerna 

till motion 1.14 samt föreslår ny att-sats: 

 

att Centerpartiet bör sträva efter att en skattereform har som mål att i största möjliga 

utsträckning införa en enhetlig moms. 

 

Motivering: 

Dagens differentierade moms leder till stora samhällskostnader. De administrativa 

kostnaderna ökar hos både Skatteverket och hos de enskilda företagen. Differentierad 

moms bidrar i många fall också till en gränsdragningsproblematik när likartade tjänster 

och varor beskattas med olika skattesatser. Forskning visar att de fördelningspolitiska 

effekterna i en differentierad moms är små och ineffektiva och att differentieringen snarare 

inbjuder till skatteplanering eller fusk. CUF vill därför avskaffa differentieringen och 

införa enhetlig moms. 

 

 276 

1.15, 1.16, 1.17: Tullens gränskontroll 277 

1.15.1 att möjligheterna att kontrollera fordon som lämnar landet ska utökas, med målet att 278 

minska stölder och inbrott 279 

1.15.2 att en ökad kontroll av ankommande personer och fordon är angelägen för att bl.a. 280 

hindra införsel av vapen och narkotika. 281 

1.16.1 att tullverket ges kraftigt resurstillskott för att kunna kraftigt utöka införselkontrollen 282 

av vapen och narkotika. 283 

1.16.2 att tullverket ges i uppgift  intensifiera  sitt arbete med att bekämpa internationella 284 

brottsnätverk t ex genom att intensifiera kontrollen vid utförsel av varor vid hamnar. 285 

1.17.1 att Centerpartiet tar initiativ till att det skapas utökade juridiska förutsättningar för 286 

tullpersonal, så de vid färjeläger och gränsstationer tydligare får kontrollera fordon och 287 

personer gällande vad som förs ut från landet. 288 
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Partistyrelsens yttrande: 289 

En motionär vill utöka Tullverkets möjligheter till gränskontroll av personer och fordon.  290 

Tullverket har fått en allt viktigare roll i den brottsbekämpande och brottsförebyggande 291 

verksamheten och Centerpartiet har längre drivit frågan om en utökad kontrollbefogenhet för 292 

Tullverket.   293 

Tullverket har redan idag de juridiska förutsättningarna till scanning och kontroll av 294 

ankommande individer och fordon men det är också så att det finns ett behov av utökade 295 

befogenheter för Tullverket liksom det finns ett behov av ökad samverkan. Partistyrelsen 296 

instämmer i att Tullverkets verksamhet behöver förstärkas genom olika åtgärder men anser att 297 

Tullverkets egna äskanden och prioriteringar behöver utgöra grund för anslagsförändringar. 298 

 En motionär vill att Tullverkets ges kraftiga resurstillskott i kombination med intensifierad 299 

gränskontroll. Tullverket har fått en allt viktigare roll i den brottsbekämpande och 300 

brottsförebyggande verksamheten och Centerpartiet har längre drivit frågan om en utökad 301 

kontrollbefogenhet för Tullverket.    302 

Motionärens yrkanden handlar om utökade resurser till Tullverket för kontrollverksamhet. 303 

Partistyrelsen instämmer i att Tullverkets verksamhet behöver förstärkas genom olika åtgärder 304 

bland annat genom förändringar i lagstiftningen, vilket Centerpartiet redan driver i Riksdagen, 305 

som ger Tullverket större befogenheter. Partistyrelsen anser dock att Tullverkets egna 306 

äskanden och prioriteringar behöver utgöra grund för anslagsförändringar.  307 

En motionär vill utöka tullens kontrollbefogenhet för tydligare kontroller av fordon och 308 

personer gällande vad som förs ut från landet. Tullverket har fått en allt viktigare roll i den 309 

brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamheten. Centerpartiet har längre drivit 310 

frågan om en utökad kontrollbefogenhet för Tullverket. Bland annat en utökad möjlighet för 311 

Tullverket att hålla kvar postförsändelser. Vad det gäller motionärens resonemang om 312 

utökade juridiska förutsättningar för Tullverket instämmer partistyrelsen.   313 

Att en individ ska tvingas verifiera förvärvet av alla varor som förs ut ur ett land menar 314 

partistyrelsen är ett alltför långtgående steg med omfattande konsekvenser för den enskilde. 315 

En näringsidkare har redan idag krav på sig att kunna verifiera varor som förs ut ur och in i 316 

landet. Tullverkets befogenheter är redan idag starka vad gäller kontroll vid färjeläger och 317 

gränsstationer. Där lagstiftningen behöver ses över gäller dels Tullverkets befogenheter inne i 318 

landet när t.ex. stöldgods eller smuggelgods upptäcks, dels befogenheterna att kvarhålla 319 

misstänkt stöldgods i avvaktan på polis. 320 

 321 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

 

1.15.1 

1.15.2 

 

1.16.1 

1.16.2 

 

1.17.1 
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 322 

1.18: Grundavdrag 323 

1.18.1 att effekten av ett förhöjt grundavdrag till 120 000 kr per år (10000 kr/månad) utreds 324 

1.18.2 att effekten av frivillig sambeskattning utreds. Förslaget innebär att om den ene parten i 325 

en gemensamt boende inte kan utnyttja grundavdraget kan resterande avdrag överföras till den 326 

andre parten 327 

Partistyrelsens yttrande: 328 

Skatter på arbete i Sverige är för höga och ett viktigt syfte vid inkomstskatteförändringar är att 329 

stärka incitamenten att arbeta för de som står längst ifrån arbetsmarknaden samtidigt som den 330 

som arbetar får mer pengar kvar i plånboken.  Centerpartiet har tidigare i regeringsställning 331 

och i budgetförhandling med nuvarande regering medverkat till lägre skatter.     332 

Jobbskatteavdraget har varit en viktig strukturell reform för Sverige och svenska löntagare. 333 

Till sin konstruktion har avdraget inneburit att de med de lägsta inkomsterna får högst relativ 334 

skattesänkning. Samtidigt kommer inte jobbskatteavdraget alla till del. Kommande satsningar 335 

på sänkta inkomstskatter bör i höge utsträckning vara inriktade på att komma fler till del. Med 336 

en möjlighet att tjäna mer innan lön beskattas skulle framförallt den med lägre inkomster 337 

gynnas, något som skulle gynna den boende utanför städer i relativt högre uträckning 338 

eftersom lönenivån generellt är lägre där. Samtidigt skulle beroendet av bidrag för den som 339 

har en arbetsinkomst minska. Partistyrelsen anser dock inte att det är lämpligt att på förhand 340 

låsa sig fast vid en viss nivå.   341 

Sambeskattning innebär att båda makarnas inkomst läggs samman och att de var och en 342 

beskattas för hälften av den sammanlagda inkomsten. Det kan sänka den totala skatten genom 343 

att den som tjänar mest – oftast mannen – får lägre marginalskatt.  344 

Partistyrelsen anser att sambeskattning riskerar få negativa konsekvenser dels för svensk 345 

ekonomi, dels för jämställdheten. Eftersom ett system med sambeskattning innebär att den av 346 

makarna som har lägst inkomst får betala lika hög skatt som den som tjänar mest drabbar 347 

sambeskattning generellt kvinnors inkomster mer än männens och incitamentet för lönearbete 348 

i stället för det obetalda hemarbetet minskar. Det skulle heller inte löna sig för den som 349 

exempelvis jobbar deltid att gå upp i arbetstid och börja jobba heltid. Det skulle således inte 350 

enbart vara negativt för det samlade antalet arbetade timmar i Sverige utan för jämställdheten 351 

i stort.  Sambeskattningens avskaffande 1971 är en av de största jämställdhetsreformerna. Att 352 

återinföra den, om än på frivillig basis, skulle gillra precis samma kvinnofälla som var skälet 353 

till att den avskaffades. Sambeskattning innebär att det skulle bli mer lönsamt för den i 354 

familjen som tjänar mest (i regel mannen) att jobba mer, medan det blir mindre lönsamt för 355 

den som tjänar mindre (i regel kvinnan) att öka sin lön. Det innebär att kvinnor i ännu större 356 

utsträckning än i dag skulle halka efter löne- och karriärmässigt 357 

 358 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 
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1.18.1 

1.18.2 

 

 359 

  

Centerpartiets ungdomsförbund reserverar sig till förmån för att bifalla motion 1.18.1. 

 

Motivering: 

 

Ett grundavdrag ger alla arbetande lika mycket i rena pengar men ger i förhållande till 

inkomsten procentuellt sett mer till låginkomsttagarna, som därigenom ges större möjlighet 

att bli helt självförsörjande. Med tanke på det höga skattetrycket i Sverige är CUF positiva 

till en höjning av grundavdraget. 

 

 360 

1.19, 1.20: Skatt på mat och socker 361 

1.19:1 att det tas fram en handlingsplan för sänkt moms på basvaror före slutet av år 2020 för 362 

hur regeringen ska kunna stoppa den ökande fetman, inte minst bland barnen. 363 

1.19:2 att Centerpartiet i Östergötland ställer sig bakom motionen. 364 

1.20.1 att Centerpartiet arbetar för att införa en skatt på tillsatt socker och andra artificiella 365 

sötningsmedel 366 

Partistyrelsens yttrande: 367 

Partistyrelsen anser att en höjd skatt på osund mat skulle innebära ett omfattande förmynderi. 368 

Det skulle drabba individens möjlighet till fria val och vara ett stort ingrepp från staten i 369 

enskilda människors matvanor. Politiska lösningar på komplexa problem tenderar alltför ofta 370 

att bli alltför enkla. 371 

En skatt på osund mat skulle, enligt forskningen, inte generellt förbättra folkhälsan. Tar vi 372 

exemplet sockerskatt så har skatten, där den införts, haft låg effekt eller tappat effekt över tid. 373 

Danmark avskaffade sin fett- och sockerskatt sedan det visat sig att skatten inte ledde till 374 

minskad konsumtion utan till konsumtion av billigare och sämre produkter. Det fanns också 375 

tecken på att danskarna drog ner på inköp av frukt och grönsaker för att fortsatt ha råd att 376 

köpa sötsaker. I sammanhanget kan påpekas att sockerkonsumtionen i Sverige i princip har 377 

varit oförändrad sedan 1960-talet enligt Jordbruksverket.  När det gäller att komma till rätta 378 

med ohälsa anser partistyrelsen att det istället krävs bland annat utbildning, upplysning och 379 

konsumentmakt, i kombination med ansvarstagande producenter och återförsäljare. 380 

 381 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.19.1 
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1.19.2 

 

1.20.1 

   

 382 

1.21: Markvärdesskatt 383 

 384 

1.21.1 att partistämman följer Henry Georges anda. 385 

[Motionen lyfter att Henry George är grundaren av den så kallade georgismen, en politisk 386 

filosofi som menar att alla bör ha äganderätt till det de själva skapar, men att naturresurser, 387 

främst jord och mark, tillhör alla människor. Ur denna teoribildning kommer idén om 388 

markvärdesskatt som skiljer sig från dagens fastighetsavgift i att den bara gäller själva 389 

marken, inte byggnader som står på den.] 390 

Partistyrelsens yttrande: 391 

Idag differentieras fastighetsavgiften med avseende på typ av tomt, verksamhet och 392 

taxeringsvärde.   393 

Alla reformer av skatter som påverkar människors boendekostnader och värdet på en fastighet 394 

måste föregås av noggranna övervägningar. Det gäller såväl fastighetsavgift som ränteavdrag 395 

och skatt på reavinst. Det är viktigt att en skatteförändring inte i ett slag får stora 396 

konsekvenser för den enskilde. Med en markvärdesskatt skulle skatten och därmed värdet på 397 

enskilda fastigheter förändras kraftigt och över en natt. En markvärdesskatt anser 398 

Partistyrelsen inte är önskvärd. Inte minst eftersom det är svårt att se hur en dylik skatt på ett 399 

såväl rättvist som effektivt sätt skulle vara möjlig utan att i grunden förändra hela systemet för 400 

svensk beskattning av fastigheter.   401 

 402 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.21.1 

 

 403 

1.22, 1.23, 1.24: Digitalisering  404 

1.22.1 att Centerpartiet verkar för att det statliga gör kraftigare satsningar på att 405 

tillhandahålla en grundläggande, standardiserad IT-infrastruktur, samt ser över 406 

befintlig datalagstiftning och behovet av en datareform som omfamnar dagens 407 

tekniska lösningar och innovationer, och de hållbara beslut som kan tas med big data 408 

som underlag. 409 

 410 

1.22.2 att Centerpartiet verkar för att flytta Datainspektionen från Justitiedepartementet till 411 

Näringsdepartementet. 412 

 413 
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1.22.3 att Centerpartiet i sitt idéprogram tydligare förespråkar en uppskattning och syn på 414 

data som något vi kan lära av, samt använda för att kunna göra prediktioner av 415 

samhällsinsatser och åta tidiga åtgärder. Artificiell intelligens bör framhävas som 416 

något positivt. 417 

1.23.1 att Centerpartiet på nationell nivå tar fram ett grundläggande idéprogram kring 418 

möjligheterna och utmaningarna med digitalisering och AI, och hur partiets långsiktiga politik 419 

kan inrymma svar på dessa. 420 

1.24.1 att Centerpartiet tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att föreslå en strategi för ett 421 

demokratiskt, säkerhetsmässigt och mänskligt införande av fortsatt digitalisering, 422 

automatisering och utveckling av artificiell intelligens. 423 

Partistyrelsens yttrande: 424 

En motion lyfter frågor om standardiserad IT-infrastruktur och Datainspektionens placering. 425 

Partistyrelsen är skeptisk till att staten som enskild aktör skulle bygga upp en särskild, stor 426 

databas eller standardiserad IT-infrastruktur, men anser att det är viktigt att data ska vara 427 

kompatibel samt att det är viktigt att arbeta för en standardisering av data/APIer, något 428 

Centerpartiet idag verkar för. 429 

Partistyrelsen ser inte behovet att peka ut att Datainspektionen ska flyttas från 430 

Justitiedepartementet till Näringsdepartementet, bland annat eftersom Datainspektionen inte 431 

bara hanterar frågor riktade mot näringslivet. 432 

Partistyrelsen anser att det är viktigt att Centerpartiet på nationell nivå driver en politik som 433 

tar hänsyn till den kraftiga teknikutveckling som sker med en ökad digitalisering och 434 

introduktion av AI. En ökad digitalisering för med sig såväl möjligheter som utmaningar för 435 

samhället. Men i detta arbete är det viktigt med en balanserad ingång som även ser risker 436 

kopplat till AI. 437 

Partistyrelsen anser att finns ett behov av att ytterligare konkretisera partiets ståndpunkter i 438 

dessa frågor och delar därför motionärernas ståndpunkt om ytterligare politikutveckling inom 439 

detta område. Det är dock upp till partistyrelsen att styra detta arbete inom ramen för det  440 

etablerade politikutvecklingsarbetet. 441 

Vårt samhälle blir allt mer digitalt, och det påverkar även alla delar av välfärden och den 442 

svenska beredskapen. Inom it finns det i motsats till många andra områden inget etablerat 443 

system för att ta reda på vad som ledde till att system fallerade eller varför incidenter 444 

inträffade. Oftast undersöker en organisation själv vad som inträffat eller viss information ges 445 

från offentliga institutioner till tillsynsmyndigheter under t.ex. den svenska implementeringen 446 

av NIS-direktivet.  447 

Teknikutveckling får ofta effekt på transportsystemet. Det är viktigt att politiken tar hänsyn 448 

till ny teknik och utvecklar en lagstiftning som anpassas därefter. Utvecklingen med 449 

autonoma fordon och en ökad digitalisering i och med IoT "Internet of things" och 450 

implementering av 5G, den femte generationens internet, kan få en genomgripande effekt på 451 

hela transportsystemet. 452 

Det är viktigt att säkerhetsaspekter och inte minst informationssäkerhet följer digitaliseringen 453 

och automatiseringen av samhället. Digitalisering utan säkerhetstänk riskerar tydligt att öka 454 
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individers, företags, samhällens och länders samlade sårbarhet. Sårbarheter som kan utnyttjas 455 

av de som vill oss illa. För att minska sårbarheten vill Centerpartiet bl.a. se strategier för ett 456 

generellt kompetenslyft inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Partistyrelsen anser 457 

att arbetet kring digitaliseringen och dess effekter behöver ske brett i partiets 458 

utvecklingsarbete. Det är också ett arbete som redan pågår inom Centerpartiet.  459 

 460 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att besluta:  

att Centerpartiet fortsätter utveckla sina politiska ställningstaganden och idéer avseende 

digitalisering och AI. 

 461 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner:  

1.22.1 

1.24.1 

1.23.1 

  462 

 Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

1.22.2 

1.22.3 

 463 

1.25: Regelråd för digitaliseringen 464 

1.25.1 att Centerpartiet utreder vilka grundlagsändringar som krävs för att ett statligt regelråd 465 

skulle kunna verka som en permanent utredningskommitté inom Regeringskansliet. 466 

1.25.2 att Centerpartiet i Riksdagen eller i förhandlingar med regeringen presenterar förslag 467 

om att ett permanent statligt regelråd ska inrättas.   468 

1.25.3 att ett sådant regelråd, om det inrättas, får rätt att utfärda villkorade dispenser och att 469 

det är överordnat alla andra myndigheter, inklusive Skatteverket. 470 

Partistyrelsens yttrande: 471 

Regelrådet inrättades år 2008 som ett led i regeringens arbete med regelförenkling för företag. 472 

Det är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket.  473 

Erfarenheter från andra länder visar att en oberoende granskning av tillkommande regler 474 

minskar onödigt regelkrångel. Regelrådets uppgift är att granska och yttra sig över kvaliteten 475 

på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. 476 
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Ledamöter utses av regeringen men Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Det är positivt 477 

att rådet inte är ett direkt organ inom Regeringskansliet för att behålla distans.  478 

Vi har i Sverige ett utredningssystem som i många avseenden fungerar bra och som gör det 479 

möjligt att fatta välgrundade beslut. Utvecklingstakten av bland annat nya tjänster går nu 480 

snabbare än tidigare på grund av digitaliseringen. 481 

Vi vill underlätta för nya företagsidéer att utvecklas. Samtidigt behöver det finnas anpassade 482 

regelverk för att åstadkomma en väl fungerade marknad. När utvecklingstakten inom vissa 483 

områden går betydligt snabbare än vårt traditionella utredningsväsende är skapt för behövs 484 

nya sätt att hantera det.  485 

Tanken om att finna lösningar för att kunna kombinera möjligheterna för nya tjänster att 486 

utvecklas och samtidigt kunna ha ett ordnat regelverk instämmer vi i. Det är dock 487 

komplicerade frågor och hur detta bör lösas behöver bli föremål för en offentlig utredning, 488 

något som också krävs ifall det skulle behövas någon grundlagsändring.   489 

Motionären tar upp exemplet Skatteverket. Skatteverket följer de lagar som riksdagen 490 

lagstiftar om och den praxis som uppstår i domstol. Därmed ser inte partistyrelsen hur ett 491 

särskilt råd skulle kunna överpröva detta utan att rättsstatens principer sätts ur spel. Att 492 

lagstiftning idag snabbt kan bli inaktuellt, t.ex. som en konsekvens av innovationer, är en 493 

annan fråga. Då handlar det enligt partistyrelsen syn om att se över hur lagstiftningsarbetet i 494 

förekommande fall kan snabbas på.  495 

 496 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

1.25.1 

1.25.2 

1.25.3 

 497 

1.26: Skördekonto 498 

1.26.1 att Centerpartiet ska verka för införandet av ett skördekonto för spannmålsbönder, med 499 

det så kallade skogskontot som förebild 500 

Partistyrelsens yttrande: 501 

En skattskyldig som bedriver enskild näringsverksamhet och äger en lantbruksenhet kan 502 

under vissa förutsättningar få en uppskjuten beskattning av skogsinkomster och på så sätt 503 

jämna ut skatten mellan olika år genom att avsätta till skogskonto.  504 

Torkan som drabbade Sverige sommaren 2018 medförde enorma konsekvenser för många 505 

enskilda lantbrukare. Därför behöver omfattande resurser tillföras, vilket Centerpartiet också 506 

kraftfullt driver, för att undvika att lantbrukare slås ut. Partistyrelsen anser dock att ett 507 



Kommitté 1 
Ekonomi 

 

18 
 

skogskonto och det av motionärerna föreslagna skördekontot skiljer sig väsentligt. Skogsbruk 508 

genererar intäkter först efter en lång tid efter plantering. Inte sällan bedrivs skogsbruk sedan 509 

flera generationer tillbaka. Därför är det avgörande med ett regelverk som möjliggör 510 

utjämning av inkomster mellan åren i form av insättning på skogskonto och 511 

skogsskadekonton eftersom det ger en stabil grund och möjlighet att bedriva ett långsiktigt 512 

hållbart skogsbrukande. En lantbrukares skörd skiljer sig väsentligt i form av behovet av 513 

ekonomisk utjämning mellan åren.  514 

Partistyrelsen menar att den stora skiljelinjen är tidsramen där exempelvis den lägsta tillåtna 515 

slutavverkningsåldern varierar från 45 år i bördig granskog till över 100 år för tallskog på 516 

mager mark.  517 

Lantbrukaren verkar inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Därigenom utgår 518 

ersättning och stöd i olika former. Lantbrukaren kan ha behov av att utjämna inkomster 519 

mellan åren beroende på skörd precis som alla företag generellt som säljer varor och tjänster 520 

kan ha behov av att utjämna mellan konjunkturer. För detta finns framförallt 521 

periodiseringsfonden som innebär att en företagare kan skjuta upp en del av beskattningen av 522 

inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Företaganre kan alltså få en viss 523 

skattekredit. Denne kan också använda periodiseringsfonder till att jämna ut sitt resultat 524 

mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning. Partistyrelsen anser inte att 525 

ytterligare lagstiftning behövs för att utjämna inkomst mellan olika år.  526 

 527 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.26.1 

 

 

 528 

1.27: Skattesystemet 529 

1.27.1 att Centerpartiet driver införandet av en enhetlig kommunalskatt på 32%. 530 

1.27.2 att de kommuner som behöver får stöd för att hålla samma service när den enhetliga 531 

skatten är införd. 532 

Partistyrelsens yttrande: 533 

I Sverige finns ett skatteutjämningssystem som syftar till att garantera alla kommuner och 534 

landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som 535 

befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna. Skatteutjämningen 536 

är en förutsättning för att alla, oavsett var man bor i Sverige, ska ha rättvisa förutsättningar.   537 

Det kommunala självstyret innebär att den enskilde kommunen själv äger rätten att besluta om 538 

den lokala skattesatsen. Det är därigenom som kommunen och dess invånare själva kan välja 539 

vad man lokalt vill satsa de gemensamma resurserna på och i vilken omfattning. Att 540 

kommunerna har olika förutsättningar justeras inom ramen för skatteutjämningen. Skulle 541 
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kommunen fråntas rätten att själv besluta om beskattning, vilken blir den praktiska 542 

konsekvensen av en helt enhetlig kommunalskatt, samtidigt som stöd för samma service 543 

samtidigt ska garanteras skulle incitamenten att ta ansvar för den kommunala ekonomin  helt 544 

eroderas.  För partistyrelsen är det kommunala självstyret och möjligheten att lokalt besluta 545 

om lokala angelägenheter något som snarare ska utvidgas, inte begränsas vilket partistyrelsen 546 

menar skulle bli konsekvensen av en enhetlig kommunalskatt enligt föreslagen modell.  547 

Partistyrelsen anser däremot att skatteutjämningen kontinuerligt behöver ses över för att 548 

garantera likvärdiga förutsättningar i hela landet. 549 

 550 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.27.1 

1.27.2 

  

 551 

1.28: Kryptovalutor  552 

1.28.1 att dessa nya typer av valutor klassas som betalningsmedel och valuta i Sverige och 553 

därmed inte beskattas vid försäljning, byte, betalning, lån eller spel. 554 

1.28.2 att Sveriges valutareserv skall vara till en delmängd, t.ex. 5%, i form av kryptovaluta, i 555 

synnerhet Bitcoin men även Litecoin och Ethereum 556 

1.28.3 att skattelagstiftningen klargörs och att transaktioner med kryptovalutor innan 557 

klargörandet och nya lagstiftningen vunnit laga kraft helt undantas från skatt 558 

Partistyrelsens yttrande: 559 

Kryptovalutor är  jämfört med andra betalningsmedel till stora delar oreglerat. Dessa valutor 560 

är till sin karaktär och tekniska utformning globala.  Därmed ser partistyrelsen att det i första 561 

hand behövs internationella regelverk.  562 

Såväl börser för kryptovalutahandel som finansieringen av ny kryptovaluta behöver regleras 563 

med internationella standarders som bas. Delvis handlar detta om att kontrollera risker men 564 

även om att se till potentialen, inte minst gällande den underliggande blockkedjetekniken.  565 

Kryptovalutor har haft en hög volatilitet. Bedrägerier och fall av penningtvätt har varit vanligt 566 

förekommande. Partistyrelsen ser att det i första hand behövs reglering av kryptovalutor på 567 

åtminstone EU-nivå innan ytterligare steg kan tas i riktning mot att klassa kryptovalutor som 568 

betalningsmedel i Sverige.   569 

  570 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.28.1 

1.28.2 
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1.28.3 

  

 571 

1.29: Riktade statsbidrag  572 

1.29.1 Att värna det lokala självstyret genom att huvuddelen av statsbidragen läggs i den 573 

generella potten och betalas ut till kommunerna. 574 

1.29.2 Att i samråd med kommunerna utforma ett fåtal tidsbegränsade stimulansbidrag 575 

Partistyrelsens yttrande: 576 

Antalet riktade statsbidrag till kommunerna är många. Exempelvis 2016 uppgick de 577 

tillsammans till 96 miljarder kronor, vilket kan jämföras med nivån på de generella 578 

statsbidragen till kommunerna på 90 miljarder kronor. 579 

Partistyrelsen instämmer i att staten i alltför hög grad är benägen att försöka detaljstyra 580 

lokalpolitiken. Inte sällan sker det med ädla motiv, men ofta resulterar det i förslag om riktade 581 

statsbidrag, som bakbinder den lokala nivån. Bland de riktade statsbidragen finns några 582 

satsningar, exempelvis för att förbättra integrationen, som är rimliga att rikta specifikt till de 583 

kommuner som behöver dem. Det finns dock ett stort antal satsningar på angelägna områden, 584 

exempelvis skolan, som inte behöver detaljstyras via riktade statsbidrag. När det gäller 585 

stimulansmedel anser Partistyrelsen att det är angeläget att samråda med kommuner och 586 

landsting vid utformning men en regering behöver också själv kunna ange en övergripande 587 

målsättning med ett stimulansbidrag och sedan lämna det mer öppet åt kommuner och 588 

landsting hur målsättningen ska uppnås.  589 

 590 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att besluta:  

 

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

statsbidrag.  

 

 591 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner:  

1.29.1  

 592 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.29.2  

  

 593 
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1.30: Hygienartiklar 594 

1.30.1 att Centerpartiet verkar för möjligheten att momsbefria hygienartiklar som t.ex. bindor 595 

och tamponger. 596 

Partistyrelsens yttrande: 597 

Enligt EU-rätten får alla medlemsländer själva besluta hur hög momsen ska vara på deras 598 

hygienartiklar. Ett flertal länder har ändrat mervärdesskatten på exempelvis tamponger. Flera 599 

av de undantag från en enhetlig moms som idag finns är väl motiverade även om en enhetlig 600 

moms bör vara utgångspunkten. Dels eftersom den är enklare att administrera, dels för att 601 

skatt på konsumtion i regel är mindre skadlig än skatt på inkomst.  602 

I Sverige omfattas nästan alla varor av moms, men det finns ett fåtal undantag, i huvudsak 603 

gällande tjänster. Partistyrelsen anser att en bedömning av huruvida en momssats bör 604 

förändras generellt ska baseras på andra faktorer än enbart priset. I slutändan är det företaget 605 

självt som sätter priset på sin produkt. När det gäller exempelvis bindor och tamponger så har 606 

flera butiskedjor aktivt sänkt priset motsvarande momssatsen. Det är givetvis generellt en 607 

utmaning med momssystemet att det är regressivt, d.v.s. den med läge inkomster får betala 608 

relativt sett mer av sin inkomst för samma produkt. Men partistyrelsen anser att det är mer 609 

angeläget att arbeta med lägre skatt på inkomsten. Vidare så är hygienartiklar ett brett 610 

produktområde som innefattar en mängd varor varför partistyrelse menar att det skulle uppstå 611 

svåra gränsdragningsproblem för vilken momssats som ska gälla. Dessutom menar 612 

partistyrelsen att det inte, generellt, ska vara en prioritet att sätta någon momssats till noll. 613 

Återigen så är skatt på konsumtion mindre skadlig, i regel, än inkomstsatter. 614 

 615 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.30.1 

 

 616 

 

Centerkvinnorna reserverar sig till förmån för bifall på motion 1.30.1.  

 

Motivering:  

 

EU har beslutat att medlemsländerna själva får besluta om momssatser för hygienartiklar, 

inklusive mensskydd. Flera länder har sänkt momssatsen och vissa har tom tagit bort 

momsen helt på exempelvisvis tamponger och bindor. Centerkvinnorna är medvetna om att 

enhetliga momssatser är att föredra, men redan idag finns flera olika momssatser. Vi 

menar att mensskydd är ingen ”frivillig” konsumtion, utan högst nödvändig och dyr under 

en livstid. Att Sverige idag har den högsta momssatsen i Europa är en konstig signal. Helst 

skulle vi vilja se en utredning om att sänka alternativt ta bort momssatsen på 

sanitetsprodukter. 

 

 617 
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1.31: Dagliga verksamheter 618 

 1.31.1 att det ska tas fram en nationell riktlinje för alla kommuner och privata företag inom 619 

daglig verksamhet där det ska vara en självklarhet att alla medarbetare får samma rätt till 620 

arbetskläder, att påverka sin anställning och därmed lön, delta på arbetsplatsträffar och fester. 621 

1.31.2 att anställningsvillkoren för människor med funktionsnedsättning ska vara likvärdiga 622 

andra människors anställningsvillkor. 623 

 Partistyrelsens yttrande:  624 

Motionärerna tar upp arbetssituationen på daglig verksamhet, både extern och intern daglig 625 

verksamhet. Daglig verksamhet ska redan idag leva upp till befintliga bestämmelser gällande 626 

t.ex. arbetskläder och social samvaro. Ersättningsnivån utgår ifrån den habiliteringsersättning 627 

som kommunen betalar ut.  628 

Daglig verksamhet är reglerad i LSS och är en kommunal verksamhet som fungerar mer eller 629 

mindre bra i olika kommuner. Den som har daglig verksamhet kan från kommunen få en 630 

ersättning för sitt arbete på den dagliga verksamheten. Alla kommuner ger dock inte 631 

ersättning - i de fallen är individerna hänvisade till aktivitets- eller sjukersättning. 2018 632 

infördes ett riktat bidrag till kommunerna för att kunna ge ersättning till de som går på daglig 633 

verksamhet. Statsbidraget har dock inte fått önskvärd effekt och saknar dessutom 634 

långsiktighet.   635 

För den som arbetar på daglig verksamhet med liten eller ingen ersättning, kan arbetet på den 636 

dagliga verksamheten i praktiken innebära en förlustaffär eftersom individen själv måste 637 

betala för mat och ibland också färdtjänst till och från sitt jobb.    638 

Centerpartiets utgångspunkt är att fler människor ska få möjlighet att försörja sig själva. 639 

Samhället måste bli bättre på att riva de hinder som bidrar till att personer med 640 

funktionsnedsättning inte får ett arbete. Drygt 80 procent av alla personer med 641 

funktionsnedsättning har behov av någon form av anpassat stöd för att kunna arbeta, där det 642 

vanligaste stödet handlar om möjligheten till nedsatt arbetstempo. I en rapport från SCB 643 

uppgav 66 procent av de tillfrågade att de skulle kunna arbeta om de fick någon form av 644 

anpassat stöd. Mot bakgrund av detta har Centerpartiet bland annat tagit ställning för att fler 645 

ska få möjlighet till stöd vid exempelvis eget företag. Vad gäller habiliteringsersättningen är 646 

den ofta alltför lågt satt. Det är inte rimligt att man ska behöva betala för att arbeta. 647 

Partistyrelsen anser därför att kommunerna bör verka för att höja habiliteringsersättningen till 648 

en sådan nivå som gör att den går att leva på.  649 

Motionärerna tar upp möjligheten att påverka sin anställning och därmed lön, ersättningen vid 650 

daglig verksamhet regleras mer strikt än vanliga anställningar, som ovan beskrivet.  651 

Partistyrelsen anser inte att nationella riktlinjer ska tas fram för kommunerna gällande daglig 652 

verksamhet i och med att verksamheten redan idag ska leva upp till befintliga bestämmelser 653 

gällande t.ex. arbetskläder och social samvaro.  654 

Motionärerna vill att anställningsvillkoren för människor med funktionsnedsättning ska vara 655 

likvärdiga andra människors anställningsvillkor. Så är redan fallet, enligt lag ska 656 

anställningsvillkoren för människor med funktionsnedsättning vara desamma som för 657 

människor utan funktionsnedsättning.  658 
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  659 

  
Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner. 

 

1.31.1 

1.31.2 

 

 660 

1.32: Bambareform 661 

1.32.1 att Centerpartiet presenterar en bambareform som ett av många verktyg för att få fram 662 

många enklare arbeten som släpper in många med låg eller ingen utbildning både på 663 

arbetsmarknaden och arbetsplatser. 664 

Partistyrelsens yttrande: 665 

Partistyrelsen anser i likhet med motionären att det behövs fler reformer för de som står längst 666 

ifrån arbetsmarknaden. I synnerhet behövs fler reformer för fler enkla jobb. Idag är trösklarna 667 

till den svenska arbetsmarknaden för höga. En strikt arbetsrätt, höga ingångslöner och få enkla 668 

jobb gör det svårare för ungdomar och nyanlända att få sitt första jobb. En dåligt fungerande 669 

matchning äventyrar företagens kompetensförsörjning.   670 

Framförallt är det viktigt att i första hand sänka kostnaderna för de små och växande 671 

företagen. Tack vare Centerpartiet är idag arbetsgivaravgifterna på den förste anställde 672 

slopade. Partistyrelsen menat att det är viktigt att reformer riktas där de gör mest nytta och är 673 

som mest effektiva. Därför behöver reformer som lägre arbetsgivarkostnader riktas mot 674 

utmaningen, alltför många står utanför arbetsmarknaden, snarare än mot lägre kostnader för 675 

vissa specifika arbetsuppgifter. Detta eftersom den så kallade dödviktseffekten, att många 676 

företag ändå har eller skulle låta anställa den önskade kompetensen oaktat kostnad, skulle bli 677 

alltför omfattande.  678 

 679 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.32.1 

 

 

 680 

 681 

1.33, 1.34, 1.35: Offentlig upphandling 682 

1.33.1 att Centerpartiet ser på möjligheterna till att ändra lagstiftningen för att tillåta 683 

upphandling på remiss. 684 
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1.33.2 att Centerpartiet, om man ser det möjligt, genom förhandlingar med regeringen eller 685 

via riksdagens utskott försöker få till stånd en större utredning av upphandlingssystemet. 686 

Denna kan då bland annat titta på möjligheten till upphandling på remiss. 687 

1.34.1 att Centerpartiet ser över och lämnar förslag på hur lagstiftningen kan inkludera krav 688 

på löpande uppföljning av offentliga ramavtal och att regelefterlevnad bevakas.  689 

1.35.1 att Centerpartiet verkar för att ett ”Verksamt” för upphandling föreslås eller utreds 690 

Partistyrelsens yttrande: 691 

Lagen om offentlig upphandling reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra 692 

organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 693 

2004/18/EG. Under åren har ett antal förändringar av lagstiftningen skett. Senast för två år 694 

sedan skedde en stor reform, baserat på EU-direktiv, där större social hänsyn tilläts i 695 

upphandling.   696 

Likt motionären anser partistyrelsen att lagen om offentlig upphandling behöver bli mer 697 

flexibel. Bland annat behöver lagstiftningen bättre anpassas efter småföretagare. Tidigare 698 

stämmor har därutöver bland annat fattat  beslut om krav på miljö och hållbarhet vid 699 

upphandling av mat.   700 

Partistyrelsen instämmer i motionärens förslag att lagen om offentlig upphandling behöver ses 701 

över för att bättre ta hänsyn till såväl den praktiska verkligheten bl.a. ute i kommunerna men 702 

även ur ett företagarperspektiv. . I nuläget är lagstiftningen inom offentlig upphandling dock 703 

nyligen förändrad. Innan en bredare översyn kan vara aktuell behöver lagstiftningen ha varit 704 

på plats under en tid. Skälet till detta är dels att mycket av lagstiftningen på området är styrt 705 

av praxis, domstolsbeslut, som behöver växa fram under en längre tidsperiod. Dels att 706 

upphandlande myndigheter själva behöver lära sig använda det nya regelverket.  707 

Partistyrelsen anser inte att det är relevant att se över en lagstiftning som enbart varit på plats i 708 

drygt ett år. 709 

Som motionären skriver är det en självklarhet att regelverk och lagar ska följas. 710 

Riksrevisionen har vid ett flertal tillfällen i rapporter pekat på brister i såväl upphandling som 711 

uppföljning av upphandlingsavtal. Partistyrelsen menar att det är uppföljning och 712 

regelefterlevnad som behöver skärpas snarare än regelverken i sig. Bristande uppföljning kan 713 

i sig utgöra ett brott mot LOU. Om en leverantör tillåts avvika från vad som har avtalats kan 714 

det nämligen betraktas som en form av otillåten direktupphandling. Det är oerhört viktigt för 715 

förtroende för upphandlingsssystemet generellt, och för rättsäkerheten, att det offentliga följer 716 

upp regelvefterlevnad. Partistyrelsen menar dock att utökade krav på hur regelefterlevnad i 717 

praktiken ska utformas riskerar att bli ytterliare en pålaga som i slutändan hamnar hos 718 

företagen. Redan idag finns generellt bra regelverk, i första hand ska säkerställas att detta 719 

efterlevs.  720 

Partistyrelsen instämmer i att regelverk och byråkrati gör att många företag avstår från att 721 

delta i upphandlingar. Som partistyrelsen ser det behöver fokus ligga på att minska 722 

regelkrånglet och sänka tröskeln för att våga och kunna delta i anbudsförfaranden även om 723 

alla förslag som kan underlätta regelkrånglet är angelägna. Risken är att det blir lättare att öka 724 

regelbördan och kraven för att sedan kunna hänvisa till en portal dit företaget kan vända sig 725 

för registrering. Partistyrelsen menar att det är viktigast att först säkerställa att processerna 726 
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kring upphandling är utformade så att så många som möjilgt kan delta. Ofta är det processen 727 

kring upphandlingen som försvårar för många företag. Exempelvis är det många små företag 728 

som inte deltar då kontrakten är för stora och många små företag anser att det är för stort 729 

fokus på lägsta pris. Däremot är det viktigt att arbeta vidare för ett upphandllingssystem som 730 

gör att fler företag kan delta.  731 

 732 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.33.1 

1.33.2 

 

 733 

 
Partistyrelsen föreslår partistämman att instämma i intentionerna följande motioner: 

  

1.34.1 

 

1.35.1 

 
 734 

1.36: "Körkort" för offentlig upphandlare 735 

1.36.1 att införa olika kompetenskrav/ "certifikat"  ("körkort") för upphandlare/inköpare inom 736 

offentlig upphandling. 737 

1.36.2 att kompetenskraven läggs fast för komplexa, normala och enkla upphandlingar att 738 

kraven införs omgående 739 

Partistyrelsens yttrande: 740 

Offentlig upphandling är omgärdat av över 40 stycken lagar, förordningar och förarbeten. Å 741 

ena sidan bidrar detta till ett oerhört komplext regelverk. Å andra sidan måste det vara tydligt 742 

vad en upphandling ska innebära. Centerpartiet har i Sveriges riksdag arbetat för att 743 

regelverket kring offentlig upphandling ska förenklas. 744 

Precis som motionären beskriver sker en mängd överklaganden och det är många företag, 745 

framförallt mindre, som inte deltar i upphandling på grund av just regelverkens komplexitet. 746 

Samtidigt är det svårare för exempelvis mindre kommuner, som inte har resurser till egna 747 

upphandlingsenheter, att genomföra upphandlingar. De behöver stöd. 748 

2015 inrättades de nya Upphandlingsmyndigheten som har ett samlat ansvar för att utveckla, 749 

förvalta och stödja andra myndigheters upphandling. Partistyrelsen bedömer att det i första 750 

hand är Upphandlingsmyndigheten som behöver hjälpa myndigheter i att förenkla 751 

upphandlingar. 752 

 753 
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Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.36.1 

1.36.2 

 

 754 

1.37, 1.38: Utbildningspremien 755 

1.37.1 att på sikt avskaffa den statliga inkomstskatten. 756 

1.37.2 att ta bort avtrappningen av jobbskatteavdraget för högre inkomster 757 

1.38.1 att Centerpartiet verkar för att avskaffa den statliga inkomstskatten. 758 

1.38.2 att Centerpartiet verkar för att återställa jobbskatteavdraget 759 

Partistyrelsens yttrande: 760 

Utbildningspremien i Sverige är låg jämfört med i andra länder. Det lönar sig ofta dåligt att 761 

utbilda sig och jobba hårt. Flit, utbildning och ansträngning ska löna sig i högre grad. 762 

Partistyrelsen instämmer i de positiva effekterna av ett lägre skattetryck som motionärerna 763 

lyfter och vikten av att verka för detta. Exempelvis kommer den så kallade värnskatten att 764 

avskaffas enligt vad som är aviserat i höstbudgeten 2019. Därutöver sänktes inkomstskatten 765 

den 1 januari 2019. Ytterligare inkomstskattesänkningar måste vägas mot andra prioriterade 766 

områden vid varje enskild budget. Centerpartiet värnar det finanspolitiska ramverket och det 767 

är därför i sammanhanget viktigt att understryka att dynamiska effekter inte kan ligga till 768 

grund för beslut om skatteförändringar.  Att på sikt avskaffa den statliga inkomstskatten är 769 

inget Partistyrelsen anser kan förordas explicit då alla skattesänkningar vid varje budgetlilfälle 770 

måste vägas mot en helhet av intäkter och utgifter.  771 

 772 

  
Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner. 

 

1.37.2 

 

1.38.2 

 

 773 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.37.1 

 

1.38.1  

 

 774 
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Centerstudenter reserverar sig till förmån för bifall på motion 1.37.1 samt 1.38.1. 

 

Centerpartiets ungdomsförbund reserverar sig till förmån för bifall på motion 1.37.1. 

 

Motivering: 

CUF vill att den statliga inkomstskatten slopas helt till förmån för ett platt skattesystem. 

Studier har visat att ett sådant förslag inte skulle minska inkomsterna till statskassan, 

samtidigt som utbildningspremien för den som väljer att studera vidare skulle öka. Det 

skulle också innebära en välbehövlig sänkning av det generella skattetrycket i Sverige och 

en kraftig förenkling av det mycket krångliga skattesystemet så att det blir förståeligt. 

 

 775 

1.39, 1.40: Mått på välfärd 776 

1.39.1 att införa krav på konsekvensanalys på nationell budget. 777 

1.39.2 att utarbeta ett nytt mätinstrument som speglar välfärd som helhet. 778 

1.39.3 att utveckla ramverk för budgetarbete som speglar hållbar utveckling. 779 

1.40.1 att Centerpartiet ska verka för att landets utveckling ska mätas med ett bättre 780 

helhetsbegrepp än bruttonationalprodukt. Med ett koncept i likhet med Nya Zeeland där man 781 

mäter ”the wellbeing budget ” skapas bättre hållbarhet för individ och samhälle. 782 

Partistyrelsens yttrande: 783 

BNP är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen 784 

ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, 785 

bruttoinvesteringar samt export minus import. Därmed är det inte ett heltäckande mått på ett 786 

lands utveckling. Det är inte heller syftet med måttet.   787 

Partistyrelsen bedömer att det skulle vara mycket svårt att praktiskt införa och genomföra 788 

konsekvensanalyser i en statsbudget som sträcker sig så långt som 30 år framåt i tiden. 789 

Däremot ska naturligtvis prognoser utgå från en tidshorisont som är rimlig i enskilda 790 

sakfrågor. Detta görs t.ex. när det gäller prognoser av pensioner där långa tidsserier över 791 

demografisk utveckling är ett centralt underlag.  792 

Mycket av den information som motionären efterfrågar i en mer långsiktig konsekvensanalys, 793 

om än kanske inte 30 år, genomförs i studier utanför budgeten. Ett exempel är Finanspolitiska 794 

rådets studier samt den så kallade Långtidsutredningen. Partistyrelsen instämmer med 795 

motionären i det att det behövs långsiktiga analyser av budgetförslag men anser att detta redan 796 

idag görs i hög utsträckning i den mån det är möjligt.   797 

Partistyrelsen instämmer med motionären i att det är angeläget att komplettera BNP-798 

redovisningen med andra indikatorer som visar tillväxt och välstånd. I samband med 2017 års 799 

ekonomiska vårproposition introducerades ett nytt verktyg för att följa utvecklingen av 800 

människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet. Totalt femton mått på välstånd 801 

som belyser ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet. Partistyrelsen 802 

anser att denna redovisning fyller en viktig funktion. Med denna redovisning anser också 803 
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partistyrelsen att ett bra mått på välstånd finns i statsbudgeten. Det kan dock finnas behov av 804 

att fortlöpande se över om redovisningen kan utvecklas vidare. Många av de mått som 805 

traditionellt brukar ingå i det som kallas välfärd finns redan tillgängligt via den officiella 806 

statistiken, exempelvis människors levnadsförhållanden, med redogörelser för deras ekonomi, 807 

hälsa, utbildning, bostadsförhållanden 808 

 809 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner:  

 

1.39.1 

1.39.2 

1.39.3 

 

1.40.1 

 

 810 

1.41: Statligt riskkapital 811 

1.41.1 att statligt riskkapital ämnat för Norrlands inland ska återinföras. 812 

1.41.2 att det statliga riskkapitalet sköts av Inlandsinnovation AB som tidigare. 813 

Partistyrelsens yttrande: 814 

Inlandsinnovation AB fyllde en viktig funktion. Genom uppgåendet i Saminvest AB är det 815 

avvecklat som eget bolag. Precis som motionären beskriver riskerar detta att få negativa 816 

konsekvenser för riskkapitalförsörjningen i Norrlands inland. Partistyrelsen anser likt 817 

motionären att det är viktigt att statligt riskkapital finns tillgängligt i hela landet och med 818 

samma förutsättningar. Genom att förändra det statliga riskkapitalet, med effektivisering och 819 

samordning,  anser partistyrelsen fortsatt att statligt riskkapital har en viktig roll att fylla för 820 

att driva innovation och utveckling i hela landet. Statligt riskkapital i hela landet ska vara ett 821 

ledord men investeringar måste ske enligt samma affärsmässiga bedömningar.  Det är 822 

uppenbart att det finns skevheter i fördelningen av det statliga riskkapitalet; både ur ett 823 

regionalt perspektiv och ur ett jämställdhetsperspektiv. 824 

När Inlandsinnovation AB uppgick i Saminvest AB skedde en större omorganisering av det 825 

statliga riskkapitalet. Samordning är generellt bra för riskkapital men det får inte leda till en 826 

koncentration till enbart en del av Sverige eller enbart till större städer. Partistyrelsen anser 827 

inte att Inlandsinnovation AB bör återinföras som tidigare av det primära skälet att strukturen 828 

för den statliga riskkapitalförsörjningen inte kan förändras kontinuerligt. Däremot vill 829 

partistyrelsen understryka att en förutsättning för den nuvarande strukturen är att hela landet 830 

har lika förutsättningar att ta del av riskkapitalet. 831 

 832 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att besluta:  
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Att Centerpartiet verkar för att statligt riskkapital ska vara tillgängligt i hela landet. 

 

 833 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner:  

 

1.41.1 

 

 834 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman avslå följande motioner: 

 

1.41.2  

 

 835 

 

Centerstudenter reserverar sig till förmån för avslag på motion 1.41.1 och 1.41.2. 

 

Centerpartiets ungdomsförbund reserverar sig till förmån för avslag på motion 1.41.1 och 

1.41.2. 

 

Motivering: 

CUF: Staten bör inte använda skattepengar till riskkapital. Det medför alltid en risk och 

det är bättre att det är upp till de privata investerarna stå för investeringar med hög risk. 

 

 836 

1.42: Förbättringsarbete på region- och 837 

kommunnivå 838 

1.42.1 att arbeta för att det utses förbättringsledare inom olika verksamhetsområden (OBS inte 839 

konsulter) och att kontinuerligt förbättringsarbete initieras. 840 

Partistyrelsens yttrande: 841 

Det är viktigt att kommuner och regioner kan ta del av och utbyta erfarenheter när det gäller 842 

organisatoriska och styrningsfrågor. Därtill att det finns en bred omvärldsbevakning. För 843 

närvarande arbetar den så kallade Tillitsdelegationen som fick i uppdrag att bedriva 844 

försöksverksamheter och att utreda tillit i styrningen. Målet är att styrningen av den offentliga 845 

förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit.   846 

Det är dock viktigt att kommunernas och regionerna själva kan och får utforma hur de väljer 847 

att förbättra styrningen och ta hänsyn till omvärldsfaktorer. Partistyrelsen anser att staten 848 

primärt kan hjälpa till som stöd, t.ex. genom arbete likt Tillitsdelegationen, och att SKL har en 849 

viktig uppgift i att sprida best practice.   850 

 851 
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Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.42.1 

 

 852 

1.43, 1.44: RUT- och ROT-avdrag 853 

1.43.1 att RUT-avdraget blir behovs- och åldersdifferentierat och att detta bereds och införs 854 

snarast. 855 

1.44.1 att Centerpartiet föreslår ett nytt tjänsteavdrag för hemmet på 50.000 SEK per vuxen 856 

som ersätter Rut och Rot. Tjänsteavdraget kan användas till alla tjänster i hemmet. 857 

Partistyrelsens yttrande: 858 

Centerpartiet har varit drivande i införandet av RUT. Under 2015 lyckades Centerpartiet 859 

också säkerställa att RUT-avdraget utvidgades inom ramen för migrationsöverenskommelsen. 860 

Inom ramen för Januariavtalet drev Centerpartiet igenom både en breddning och utvidgning. 861 

Men RUT-avdraget behöver fortsatt utvecklas.  862 

Partistyrelsen instämmer  i motionärens förslag i så måtto att det är angeläget att se över om 863 

äldre bör ges ett större avdrag än övriga. Detta eftersom äldre är flitiga användare av avdraget 864 

men ofta har knappa resurser. En sådan reform, bland annat på grund av att det då blir en 865 

särskild lagstiftning för äldre, behöver utredas, vilket även är en punkt i Januariavtalet. Därtill 866 

bör det utredas om avdraget kan förenklas för äldre, genom införandet av ett bredare så kallat 867 

HEM-avdrag. Det innebär att för äldre blir alla tjänster som utförs i och med anknytning till 868 

hemmet en del av RUT-avdraget. Om ett sådant avdrag kan definieras väl, blir också 869 

gränsdragningarna för vad som ingår och vad som inte ingår i RUT enklare och behovet av 870 

kommunal hemtjänst kan minska. Partistyrelsen anser i ljuset av detta att ett utökat RUT-871 

avdrag för äldre behöver utredas, men att den exakta utformningen, inklusive en specifik 872 

differentiering, behöver beslutas därefter.  873 

Partistyrelsen instämmer i att det behövs ytterligare utvidgningar av RUT-avdraget och detta 874 

utreds nu som en del av Januariavtalet. Ett utvidgat avdrag ska omfatta även tvätt, flytt-, 875 

hämt- och trygghetstjänster. Även en höjning av taket till 75 000 kronor ska ingå i 876 

utredningen. Denna snabbutredning ska leverera sina resultat redan i början av 2020. 877 

Utvidgningar av RUT-avdraget behöver ställas mot sitt syfte. Tjänstemarknaden i den nya 878 

digitala ekonomin utvecklas hela tiden och lagstiftningen behöver säkerställa att avdraget 879 

lever upp till syftet smed RUT som är flerdelat. Först att göra svarta jobb vita; två att bidra till 880 

fler företag och ökad sysselsättning; tre ersätter avdraget tjänster som normalt utförs i 881 

hemmet, fyra kan dessa tjänster utföras av individer med låga kvalifikationer som står utanför 882 

eller precis kommit in på arbetsmarknaden.   883 

Att införa ett generellt tjänsteavdrag skulle å ena sidan innebära en enorm förenkling. Å andra 884 

sidan ställer sig partistyrelsen negativ till att rakt av låta alla tjänster i hemmet ingå. Det finns 885 

hela tiden gränsdragningsproblem när nya tjänster införs i avdraget som måste utredas. 886 

Däremot är det viktigt att kunna genomföra snabba förändringar av RUT-avdraget i takt med 887 

att tjänstemarknaden utvecklas.  888 
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 889 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner:  

 

1.43.1 

 

 890 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.44.1 

 

 891 

1.45: Regelförenkling för företag 892 

1.45.1 att Centerpartiet ska verka för att minimera detaljstyrning av företagare från 893 

myndigheter. Ett exempel är när Trafikverket kräver att veta vad som står på 894 

informationsskyltar vid vägarna. De ska endast fokusera på trafiksäkerheten så att 895 

informationen på ett enkelt sätt kan uppdateras vid behov av företagare. 896 

1.45.2 att Centerpartiet ska verka för att nya fiskelicenser för småskaligt fiske ska vara lättare 897 

att få. Att t.e.x uppge styrkt inkomst av fisket innan man börjar är svårt. Det behöver oxå vara 898 

lättare att generationsväxla inom yrkesfisket genom att kunna lämna över fiskelicenser 899 

Partistyrelsens yttrande: 900 

Partistyrelsen instämmer i motionärens beskrivning att företagare ska kunna fokusera på att få 901 

sin verksamhet att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Många regler är onödiga och 902 

tidskrävande. Detta kostar mycket pengar, både för företagaren och för samhället. 903 

Centerpartiet driver sedan länge aktivt frågan om regelförenklingar. Nya reglers effekt på 904 

företagens kostnader bör alltid utredas grundligt. Det bör införas ett krav på ”en regel in – en 905 

regel ut”. Nya regler som innebär ökade kostnader bör kombineras med regelförenklingar som 906 

minst kompenserar dessa kostnadsökningar. Fler regler bör ges så kallade 907 

solnedgångsklausuler, som innebär att en regel ges ett slutdatum då det måste visas att dess 908 

fördelar fortsatt överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar.  909 

Krånglet som företagare upplever handlar ofta om komplicerade skatteregler. Även om det 910 

kan vara skatteregler som faktiskt gynnar företagarna riskerar de att inte kunna nyttjas fullt ut 911 

helt enkelt på grund av komplexitet. Därför behöver skattesystemet, särskilt för mindre bolag, 912 

bli både enklare och mer transparent.  913 

Motionären lyfter frågan om att det ska bli enklare att bedriva småskaligt fiske. Centerpartiet 914 

delar denna bedömning. Under de senaste två åren har antalet yrkesfiskare minskat med sex 915 

procent i Sverige. Antalet fiskelicenser för yrkesfiske till havs var 1 274 i början av 2017. 916 

Många fiskare vittnar om att det finns stora problem med lönsamheten och det behövs 917 

konkreta satsningar och lösningar för att förbättra fisket. Det behövs långsiktiga fungerande 918 

företagsvillkor för fisket och förenklade regler, och därför vill Centerpartiet stärka 919 

konkurrenskraften inom fiskenäringen med ett nationellt fiskepolitiskt program så att det 920 
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kustnära och småskaliga fisket kan utvecklas. Vi vill också se över företagsvillkoren för 921 

yrkesfiskarna, bland annat behöver lagarna kring tillåtna fiskeredskap uppdateras och 922 

handläggningstiderna på myndigheterna behöver kortas ner. En annan del av problematiken 923 

handlar om svårigheter att få fiskelicens. Idag är det heller inte möjligt att ta över en 924 

fiskelicens vid ett generationsskifte. Centerpartiet vill ändra på detta så att fler kan ta över 925 

skärgårds- och annat småskaligt fiske som funnits i flera generationsled. 926 

 927 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner:  

 

1.45.1 

1.45.2 

 

 928 

1.46: Innovation inom transportteknik 929 

1.46.1 att väsentliga medel läggs till ett utmaningsdrivet svenskt program för 930 

innovationsupphandling av fullskaliga automatiserade transportsystem på egen bana, gärna i 931 

samarbete eller stöd med EU-program. 932 

1.46.2 att en speciell arbetsgrupp för en sådan innovationsupphandling snarast bildas med 933 

huvudsakliga sakägare som Trafikverket, Akademiska institutioner och tillverkande industri 934 

(främst stål samt bygg och anläggning) med mål att skapa ett upphandlingsdokument och 935 

kravspec 936 

Partistyrelsens yttrande: 937 

Varje år upphandlar stat, landsting och kommuner för 450–600 miljarder kronor. 938 

Möjligheterna att inom ramen för upphandlingarna stimulera innovationer är därmed stora 939 

men de offentliga innovationsupphandlingarna i Sverige är idag få även om de ökar. 940 

Centerpartiet har under en längre tid drivit vikten av mer innovationsupphandling. Att 941 

upphandla funktion istället för att fråga efter det som redan är känt. Partistyrelsen delar 942 

motionärens uppfattning att det är viktig med innovationsupphandling inom transportområdet.  943 

År 2015 bildades Upphandlingsmyndigheten som ska fungera som expertmyndighet inom 944 

upphandling. För partistyrelsen är det viktigt att det finns en samlande myndighet för 945 

upphandling. Innovationsupphandling är en viktig del. Likaså är det viktigt att stärka 946 

förutsättningarna att kunna upphandla lokal mat inom ramen för befintlig lagstiftning. Även 947 

om det ibland kan finnas skäl för myndigheten att via uppdrag särskilt se över en viss del av 948 

upphandlingsområdet så anser inte partistyrelsen  att det ska byggas upp parallella 949 

stödstrukturer för upphandling eftersom det redan finns en samlande myndighet för 950 

ändamålet. Däremot är det viktigt att enskilda myndigheter själva går igenom sin 951 

inköpsverksamhet. Upphandlingsmyndigheten fungerar som ett viktigt stöd, dels genom att 952 

samla spetskompetens, dels genom att bidra till harmonisering och standardisering av 953 

processerna.  954 
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Trafikverket har i ett regeringsuppdrag, 2017, gjort en grundlig genomlysning av hela 955 

inköpsverksamheten. Tanken är att myndigheter och kommuner ska kunna använda rapporten 956 

som en handbok i upphandling. I detta uppdrag var innovationsupphandling en viktig del. Att 957 

bilda särskilda arbetsgrupper som består av myndigheter och särskilda representanter för de 958 

som deltar i upphandlingsanbud ser partistyrelsen som problematiskt. Detta eftersom alla 959 

företag i EU ska konkurrera på liknande villkor. Då kan inte enskilda företag ges en särskild 960 

roll i att utveckla upphandlingsförfaranden. Det ligger på den enskilda myndigheten att 961 

utforma en upphandling.  962 

  963 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

  

1.46.1  

 

 964 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.46.2 

 

 965 

1.47: Tillväxtarbete och regionala förutsättningar 966 

1.47.1 att Sveriges tillväxt- och innovationsfrämjande insatser utformas utifrån regionala 967 

förutsättningar i storstadsregioner och landsbygdsregioner genom skilda strategier för regional 968 

tillväxt och innovation. 969 

1.47.2 att statliga myndigheter (tillväxtverket, Vinnova, Sektorsmyndigheter) och FoU-970 

resurser Universiteten och RI.SE tilldelas uppdrag och resurser för att aktivt skapa 971 

förutsättningar för tillväxt i hela landet. 972 

1.47.3 att universiteten tilldelas regleringsbrev som tydligt säger att Universitetens 973 

samverkansplattformar och Holdingbolag tillåts och uppmuntras att aktivt medverka till 974 

samarbete med regionalt tillväxtansvariga och regionalt/lokalt näringsliv med syfte att 975 

medverka till ökade investeringar i kompetens, produkter och tjänster i hela Sverige. 976 

Partistyrelsens yttrande: 977 

Regional tillväxt handlar om att stärka regioners och individers möjligheter för 978 

entreprenörskap, konkurrenskraft och sysselsättning. En tillväxtinriktad regionalpolitik skapar 979 

möjligheter att tillvarata den lokala och regionala miljöns unika förutsättningar i storstäder, på 980 

landsbygder och på landsorter. Likvärdiga möjligheter i hela landet innebär inte per automatik 981 

likformighet. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av landet. Politiken 982 

behöver därför utformas med en insikt om att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av 983 

landet. En närodlad politik, där beslut fattas så nära människor som möjligt, möjliggör en 984 

sådan utveckling. Partistyrelsen delar motionärens syn att mer behöver göras för att stärka det 985 
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regionala tillväxtarbetet, inklusive tillväxtarbete i samverkan mellan regioner. För att 986 

tillvarata regionernas unika förutsättningar är det viktigt att tillväxt- och innovationsfrämjande 987 

insatser möjliggörs genom skilda strategier för landets regioner. 988 

När det gäller universitetens samverkansplattformar och holdingbolag är partistyrelsen av 989 

uppfattningen att det är viktigt att underlätta lärosätenas samverkan med det omgivande 990 

samhället. Det är viktigt för att skapa tillväxt och utveckling i hela landet. Flera utredningar 991 

har pekat på bristande förutsättningar för lärosätenas holdingbolag och det är oklart hur 992 

effektiva de är. Riksrevisionen kommer i november 2019 presentera en granskning av 993 

lärosätenas holdingbolag. Partistyrelsen menar att det är viktigt att ta den granskningen i 994 

beaktande före eventuella förändringar. Statliga myndigheter har redan idag ett utpekat ansvar 995 

att medverka i det regionala tillväxtarbetet enligt förordning (2007:713) om regionalt 996 

tillväxtarbete.  Partistyrelsen anser att flera av förslagen i den nyligen presenterade 997 

utredningen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan kan utgöra 998 

en grund för en förstärkning av det regionala tillväxtarbetet vid de enskilda universiteten 999 

genom dialog.   1000 

I dagsläget stödjer Tillväxtverket 19 myndigheter identifierade som särskilt betydelsefulla för 1001 

genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken i En nationell strategi för hållbar regional 1002 

tillväxt och attraktionskraft. Tillväxtverket träffar också enskilda myndigheter vid behov för 1003 

att diskutera kopplingar till regional tillväxt i nya eller befintliga uppdrag. De fungerar även 1004 

som kontaktförmedlare till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna. Partistyrelsen anser 1005 

att det är en bra struktur att en expertmyndighet, med uppdraget att arbeta för regionalväxt, 1006 

har en samordnande roll. Partistyrelsen delar motionärens syn att fler myndigheter behöver 1007 

bidra till att aktivt skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet men att generella 1008 

anslagshöjningar är en separat fråga. . Statliga myndigheter behöver generellt effektiviseras 1009 

och ges incitament till omlokalisering för att minska sina kostnader och spridas i hela landet.   1010 

 1011 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman bifalla följande motioner: 

  

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. 

 

 1012 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

 

1.47.2 

1.47.3 

  

 1013 
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1.48: Allmänna löneavgiften 1014 

1.48.1 att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att sänka den Allmänna 1015 

löneavgiften till att i varje tid motsvara Sveriges EU-avgift. 1016 

1.48.2 att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att överföra 2 procentenheter av 1017 

dagens Allmänna löneavgift på fn 11.62% till att stärka pensionssystemet. 1018 

Partistyrelsens yttrande: 1019 

Vad gäller den allmänna löneavgiften är det partistyrelsens principiella ståndpunkt att den på 1020 

sikt bör avskaffas. Inbetalda socialavgifter bör i högre grad motsvaras av erhållna förmåner. 1021 

Löneavgiften bör därför gradvis sänkas när de offentliga finanserna så medger. Det finns dock 1022 

andra kostnadsminskningar som kommer att vara mer prioriterade i närtid.  1023 

Vi ser ett flertal delar som behöver justeras i vårt pensionssystem. Men på det stora hela är 1024 

vårt svenska pensionssystem bra. Det är unikt och stabilt. Dagens ordning där den 1025 

inkomstbaserade pensionen ligger utanför statsbudgeten är bra och något partistyrelsen vill 1026 

värna. Partistyrelsen vill inte gå i en riktning där pensionssystemet är beroende av intäktssidan 1027 

i statsbudgeten. Sverige har till skillnad från många andra länder hanterat finansieringen av 1028 

den allmänna pensionen. Det stora problemet för många andra länder runt om i världen är att 1029 

deras pensionssystem kommer att ta en ökande andel av BNP i anspråk. De har väntat för 1030 

länge med att ta tag i problemen, vilket är en bidragande orsak till att de fått eller kommer få 1031 

en mer smärtsam omställning jämfört med vad Sverige genomgick för drygt 20 år sedan. 1032 

 1033 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.48.1 

1.48.2 

 

 1034 

1.49: Sänkta trösklar till företagande 1035 

1.49.1 att Centerpartiet ska arbeta för en utredning gällande uppstart av företag på deltid för 1036 

arbetslösa, under en begränsad uppstartstid så som motionen anför. 1037 

Partistyrelsens yttrande: 1038 

Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en 1039 

företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. För att göra 1040 

företagande lika naturligt som anställning behöver vi också uppmuntra så kallade 1041 

"kombinatörer" så att man kan vara både anställd och företagare på samma gång. Då behöver 1042 

också ersättningssystem som a-kassa och föräldraförsäkring moderniseras.   1043 

Idag finns bland annat möjlighet att erhålla "starta-eget-bidrag" för den första tiden då man 1044 

startar företag. Det är arbetsförmedlingen som avgör om vem som får bidraget (som 1045 

egentligen heter "Stöd vid start av näringsverksamhet") men pengarna utbetalas via 1046 
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Försäkringskassan. Partistyrelsen står bakom de förslag som framfördes i den parlamentariska 1047 

socialförsäkringsutredningen (PSFU). I PSFUs förslag till förbättringar för företagare och 1048 

uppdragstagare innefattas även bättre ekonomiskt skydd under uppbyggnadsskedet. Detta är 1049 

extra betydelsefullt för de som befunnit sig utanför arbetsmarknaden.   1050 

Centerpartiet har föreslagit en reform som kallas “ingångsföretag”. Tanken är att man som 1051 

enskild person ska kunna bedriva en verksamhet som omsätter maximalt 250 000 kronor per 1052 

år. Hela företagandet ska kunna hanteras via en app i telefonen. Vid varje transaktion dras 1053 

automatiskt en schablonskatt på 25 procent som går till Skatteverket. Resterande 75 procent 1054 

stannar hos företagaren. Det kapar bort administrativt regelkrångel och underlättar avsevärt 1055 

för individen att själv skapa sin egen försörjning och bli mindre beroende av bidrag från 1056 

samhället. Partistyrelsen är övertygad om att enklare regler får många potentiella företagare 1057 

att ta steget, testa en egen första verksamhet och i nästa steg utveckla den till ett större företag.  1058 

Partistyrelsen instämmer i motionärens intentioner men anser att möjligheten till starta-eget-1059 

bidrag i kombination med reformen “ingångsföretag” motsvarar det motionären efterfrågan.  1060 

 1061 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

 

1.49.1 

 

 1062 

1.50: Visualiserad budget 1063 

1.50.1 att Centerpartiet ska verka för nya sätt att visualisera och kommunicera offentlig 1064 

budget och utfall till skattebetalare på kommunal, regional och nationell nivå. 1065 

Partistyrelsens yttrande: 1066 

Budgetar, oavsett nivå, är komplexa dokument. De avspeglar också komplexa verksamheter 1067 

oavsett om det är staten, kommuner eller ett företag.  1068 

Ett primärt syfte med en budget, utöver centrala frågor om redovisning och skatt, är att bidra 1069 

till verksamhetsstyrning. Då är det också beställarna av en budget, på kommunal nivå oftast 1070 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse, som äger frågan om den exakta utformningen av 1071 

en budget, utöver de lagstadgade kraven. Bortsett lagstiftning och t.ex. kommunala val för 1072 

utformning är det primärt Sveriges kommuner och landsting (SKL) som bidrar med stöd och 1073 

råd för redovisning på kommun- och regionnivå. Partistyrelsen delar motionärens uppfattning 1074 

att mer insatser behövs för att skattebetalarna enklare ska kunna ta till sig offentliga budgetar 1075 

och utfall. Däremot bör i första hand frågan om visualisering av budget på kommun- och 1076 

regionnivå riktas dels till den egna kommunledningen, dels till SKL.    1077 

När det gäller statens budget sker löpande ett arbete med att utveckla presentationen både för 1078 

att göra den tydligare men också med att inkludera fler indikatorer. I grunden ska 1079 

statsbudgeten baseras på i huvudsak bokföringsmässiga grunder (kostnader och intäkter). Den 1080 

exakta utformningen i övrigt som t.ex. språkbruk är en fråga för den regering som lägger fram 1081 

statsbudgeten. 1082 
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 1083 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

  

1.50.1 

 

 

 1084 

1.51, 1.52: Delad kommunalskatt 1085 

1.51.1 att centerpartiet arbetar för att kommunal och regionalskatt fördelas proportionerligt 1086 

efter deltidsboendes vistelsetid i respektive kommun och region. 1087 

1.52.1 att Centerpartiet driver denna fråga i riksdagen, så vi får en förändring som motsvarar 1088 

motionens innehåll. [Motionen lyfter utmaningen för turistkommuner där säsongsanställda 1089 

inte är folkbokförda i kommunen varför kommunen går miste om skatteintäkter.]   1090 

Partistyrelsens yttrande: 1091 

För många kommuner är det en stor utmaning med en relativt sett hög andel deltidsboende 1092 

under delar av året. Såväl en hög andel sommarboende, säsongsanställda som övriga 1093 

deltidsboende under året innebär ett tryck på såväl infrastruktur som välfärdstjänster som är 1094 

högre än vad det permanentboende skatteuttaget kan bära. För småföretagare, exempelvis 1095 

inom besöksnäringen, innebär detta en utmaning vid rekrytering av personal som behöver 1096 

bland annat barnomsorg eller skola till sina barn. För kommunen kan det innebära en annan 1097 

allokering av skatteresurser till verksamheter och tjänster än vad som skulle ha varit fallet om 1098 

skatteuttaget hade motsvarat antalet invånare under helåret, exempelvis vad gäller 1099 

investeringar i vägar, VA och vård.  1100 

Även om partistyrelsen instämmer i problembeskrivningen är inte en delad kommunalskatt 1101 

rätt väg att gå för att lösa utmaningarna. I Sverige är de offentliga välfärdstjänsterna, 1102 

exempelvis vård, försörjningsstöd och diverse bidrag avhängiga dels av vilken kommun en 1103 

person bor i, dels vilken skattesats denne betalar. Ett system med delade skattesatser skulle 1104 

inte vara möjligt utan att i grunden reformera hur det svenska välfärdssystemet fungerar. 1105 

Därutöver skulle det kommunala skatteutjämningssystemet, som i huvudsak baseras på 1106 

beskattningsbar inkomst per invånare, sättas ur spel.  1107 

Utmaningen som framförallt vissa kommuner har med en hög andel deltidsboende måste tas 1108 

på allvar. En delad kommunalskatt är dock inte lösningen. Införandet av den kommunala 1109 

fastighetsavgiften som bl.a. innebar att fritidshus beskattas kommunalt var en reform för att 1110 

möta utmaningen men fler reformer behövs. Centerpartiet driver bland annat frågan om att 1111 

verka för regionala skattebaser efter att sådana har utretts vilket är ett sätt att flytta mer makt 1112 

och resurser till kommunal- och regional nivå.  1113 

 1114 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 



Kommitté 1 
Ekonomi 

 

38 
 

1.51.1 

 

1.52.1 

  

 

 1115 

 

Eva Nypelius reserverar sig till förmån för bifall till motionerna 1.51 och 1.52. 

 

Motivering:  

Detta är stora utmaningar för turist- och landsbygdskommuner vars skatteintäkter inte 

matchar det faktiska befolkningsunderlaget. Dessa kommuner behöver dimensionera 

infrastruktur och service för en befolkning som under vissa perioder är större än den 

bofasta.  

 

1.53: Skatter och glesbygd 1116 

1.53.1 att en utredning om differentierad försäljningsskatt i turistiskt attraktiv glesbygd 1117 

påbörjas! 1118 

1.53.2 att utreda om differentierad småhusskatt, dvs. beskatta fritidshus annorlunda 1119 

1.53.3 att utreda om differentierad fastighetsavgift i turistkommuner 1120 

Partistyrelsens yttrande: 1121 

Det finns utmaningar för besöksnäringskommuner när en stor mängd människor besöker och 1122 

bor på en ort under kortare delar av året. Bland annat skapar det ett tryck på den lokala 1123 

infrastrukturen. Samtidigt innebär besöksnäringen för många orter en möjlighet till 1124 

företagande och högre sysselsättning än vad som annars hade varit fallet. Något som i sin tur 1125 

bidrar till den lokala ekonomin.  1126 

Partistyrelsen anser att skattesystemet ska bestå av ett antal grundläggande egenskaper. Det 1127 

behöver vara enkelt, förutsägbart och rättssäkert.  Men i grunden handlar det om en viktig 1128 

grundförutsättning. Att det finns en legitimitet bakom skatteuttaget.   1129 

Att differentiera skatter, reavinstskatter eller fastighetsavgifter, skulle enligt partistyrelsen gå 1130 

emot de grundläggande principer ett skattesystem ska innehålla. Att staten skulle lagstifta att 1131 

vissa individer fick betala mer skatt än andra vid försäljning av bostad går emot alla nämnda 1132 

principer. Det skulle innebära en enorm orättvisa individen själv inte kan påverka. Detsamma 1133 

gäller för motionärens förslag om en differentierad skatt för fritidshus.  Fastighetsavgiften 1134 

följer taxeringsvärdet och partistyrelsen ser inte något skäl att förändra denna grund.  I 1135 

grunden måste det finnas en rättighet för alla att bosätta sig var man vill i landet.  1136 

Däremot anser partistyrelsen att det kan finnas andra skattebaser som är möjliga att 1137 

regionalisera i syfte att bland annat att uppnå det motionären efterfrågar. Centerpartiets mål är 1138 

att flytta beslut så nära individen som möjligt. Fler ekonomisk-politiska beslut ska flyttas till 1139 

kommunal och regional nivå, exempelvis skattebaser. Partistyrelsen anser att Centerpartiet 1140 
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ska verka för att regionala skattebaser införs, i första hand för fastighetsskatten från 1141 

energiproducerande fastigheter och industrifastigheter, samt att fler regionala skattebaser 1142 

utreds. 1143 

 1144 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

1.53.1 

1.53.2 

1.53.3 

 1145 

1.54: Kompetensförsörjning 1146 

1.54.1 att en utredning initieras över vilka branscher och företag som har ett stort behov av 1147 

personal och som själva skulle kunna genomföra utbildningar. 1148 

1.54.2 att alla hinder, regler och krångel som står i vägen kartläggs och att förslag lämnas på 1149 

hur man eliminerar dessa.  1150 

1.54.3 att Centerpartiet ser över vilket stöd som företag och verksamheter eventuellt behöver 1151 

för att snabbt genomföra utbildningsinsatser och vilka incitament som skulle kunna erbjudas.  1152 

Partistyrelsens yttrande: 1153 

Motionärerna tar upp matchningsproblemen på arbetsmarknaden och att de ibland kan lösas 1154 

med smärre utbildningsinsatser. Motionärerna vill ge utredningen DUA (Delegationen för 1155 

unga och nyanlända till arbete) ett utvidgat direktiv gällande att arbetsgivare i utsatta 1156 

branscher själva ska kunna ta fram de utbildningar som behövs utan att gå omvägen via 1157 

Arbetsförmedlingen.  1158 

Frågor om matchningsproblemen på arbetsmarknaden ingår i ett större grepp kring en 1159 

reformering av Arbetsförmedlingen. Centerpartiet har länge drivit på för en reformering av 1160 

Arbetsförmedlingen och det utgör nu en viktig del i Januariavtalet mellan Centerpartiet, 1161 

Liberalerna och regeringen.  1162 

Partistyrelsen anser att ett utvidgat direktiv till DUA kan vara rimligt snarare en ny utredning. 1163 

Partistyrelsen anser också att matchningen på arbetsmarknaden och hinder för densamma är 1164 

en viktig del vid en reformering av Arbetsförmedlingen. Reformering av Arbetsförmedlingen 1165 

pågår nu inom ramen för Januariavtalet. Vidare delar Partistyrelsen synen att stöd för företag 1166 

och verksamheter gällande utbildningsinsatser är något som kan ses över inom ramen för en 1167 

reformerad Arbetsförmedling. Motionärens yrkande ryms i huvudsak i pågående reformering 1168 

av Arbetsförmedlingen. 1169 

  1170 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 
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1.54.1 

1.54.2 

1.54.3 

 

  

 1171 

 1.55, 1.56: Regionaliserad arbetsmarknadspolitik  1172 

1.55.1 att Centerpartiet inom ramen för JA säkerställer att den reformerade 1173 

Arbetsförmedlingen blir lokalt förankrad för att kunna möta det lokala näringslivet 1174 

1.55.2 att Centerpartiet inom ramen för JA säkerställer att den reformerade 1175 

Arbetsförmedlingen blir lokalt förankrad för att kunna möta de grupper som står längst från 1176 

arbetsmarknaden   1177 

1.56.1 att resurser för arbetsmarknadspolitiska insatser överförs från staten till regionerna. 1178 

1.56.2 att resurser för viss utbildning (exempelvis Yrkeshögskolans finansiering) överförs 1179 

från staten till den regionala nivån. 1180 

1.56.3 att Europeiska Socialfondens tillämpningar genomförs med stöd av regionala program, 1181 

som kan arbeta i nära samverkan med lokala och regionala arbetsmarknader. 1182 

Partistyrelsens yttrande:  1183 

En motionär tar upp vikten av lokal förankring i Arbetsförmedlingens arbete. En annan 1184 

motionär tar upp vikten av regional förankring inom arbetsmarknadspolitiken i stort. 1185 

Skillnaderna i förutsättningar mellan storstadsregionerna och landsbygdsregionerna är 1186 

betydande. Den lokala politiken har ofta bättre förutsättningar att samarbeta med det lokala 1187 

näringslivet för att hitta gemensamma lösningar som får fler människor i arbete än vad 1188 

politiken på riksplan har. Centerpartiet är nu drivande i att genomföra en omfattande reform 1189 

av Arbetsförmedlingen, med målet att minska byråkratin och öka effektiviteten med 1190 

fristående resultatbaserade privata och ideella aktörer som ska vara närvarande lokalt i alla 1191 

kommuner, vilket även innebär att Arbetsförmedlingen som myndighet ska vara närvarande. I 1192 

ljuset av detta instämmer Partistyrelsen i att det regionala perspektivet på 1193 

arbetsmarknadspolitiken är viktigt, men anser av ovan anförda skäl inte att det är lämpligt att 1194 

föra över huvuddelen av Arbetsförmedlingens resurser från staten till regionerna. 1195 

 1196 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att besluta:  

 

att Centerpartiet värnar det regionala och lokala perspektivet på arbetsmarknadspolitiken. 

 

 1197 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

 

1.55.1 
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1.55.2 

 

1.56.1 

1.56.2 

1.56.3 

 

 1198 

1.57: Lokal turist/övernattningsskatt 1199 

530 att utreda möjligheten av att införa en turistavgift/miljöavgift vid övernattningar lokalt i 1200 

kommuner eller städer likt den avgift man idag tar ut på många orter i Europa. Avgiften ska 1201 

syfta till förbättringar och förvaltning av vårt kulturarv liksom till infrastruktur. 1202 

Partistyrelsens yttrande: 1203 

Det är en utmaning för kommuner som periodvis får ett kraftigt antal besökare under en 1204 

kortare period på året. Det kan handla om såväl VA som andra miljöutmaningar och 1205 

trafikutmaningar. Samtidigt bidrar en kraftigt ökad turism och stärkt besöksnäring till den 1206 

lokala tillväxten och skatteintäkterna genom fler företag och fler som arbetar. Centerpartiet 1207 

driver frågan om att i en större översyn av skattesystemet se över möjligheten till 1208 

regionaliserade skattebaser. Att öppna upp för en lokal beskattning utöver inkomstskatten 1209 

skulle vara ett  stort steg inom svensk skattelagstiftning och något som därmed behöver 1210 

utredas noggrant. 1211 

Centerpartiet driver frågan om att beslut om trängselskatt ska kunna fattas lokalt. Detta anser 1212 

partistyrelsen kan vara ett sätt för kommuner till intäkter för infrastruktur, broar, vägar eller 1213 

en tunnel, eller miljöpåverkan som motionären efterfrågar.  Trots beteckningen trängselskatt 1214 

är detta, där det förekommer, i praktiken genom sin konstruktion att likna vid en avgift. 1215 

Därutöver anser partistyrelsen att det kan finnas andra skattebaser som är lämpliga att 1216 

regionalisera i syfte att bland annat att uppnå det motionären efterfrågar.  Centerpartiets mål 1217 

är att flytta beslut så nära individen som möjligt. Fler ekonomisk-politiska beslut ska flyttas 1218 

till kommunal och regional nivå, exempelvis skattebaser. Partistyrelsen anser att Centerpartiet 1219 

ska verka för att  regionala skattebaser införs, i första hand för fastighetsskatten från 1220 

energiproducerande fastigheter och industrifastigheter, samt att fler regionala skattebaser 1221 

utreds. 1222 

 1223 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.57.1 

 

 1224 

1.58: Arbetstidslagen 1225 

1.58.1 att arbetstagarens arbetsrätt stärks. 1226 
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1.58.2 att det ändras i arbetstidslagen 5§ från 40h till 35h, d.v.s ordinarie arbetstid får högst 1227 

uppgå till högst 35 timmar per vecka vilket innebär 7h arbetsdag med bibehållen lön. 1228 

1.58.3 att öka antalet semesterdagar från 25 till 30 dagar för alla 1229 

1.58.4 att förbundsstyrelsen på nationell nivå utreder möjligheterna att ovanstående att-satser 1230 

blir verklighet. 1231 

Partistyrelsens yttrande:  1232 

Motionärerna tar upp diskussionen om arbetstid och föreslår förkortad arbetstid i 1233 

arbetstidslagen till 7 timmar per dag, dvs 35 timmars arbetsvecka, dvs att ordinarie arbetstid 1234 

högst får uppgå till 35 timmar per vecka, istället för dagens 40 timmars arbetsvecka. Likaså 1235 

vill man öka antalet semesterdagar och även stärka arbetstagarens arbetsrätt. Sverige behöver 1236 

fler arbetade timmar, till exempel behövs fler medarbetare inom välfärden. Vi behöver fler 1237 

arbetade timmar, både för att enskilda ska få först en lön och sedan en pension de kan leva på 1238 

och för att behoven ökar inom många välfärdsområden. Centerpartiet föreslår till exempel att 1239 

återinföra vårdbiträden inom sjukvården. På så vis skulle dels fler människor kunna hitta sitt 1240 

första arbete inom vårdsektorn och dessutom skulle såväl undersköterskor som sjuksköterskor 1241 

få en välkommen avlastning i sitt dagliga jobb. 1242 

Sju timmars arbetsdag riskerar att öka kostnaderna och konkurrera om resurser till andra 1243 

satsningar. Vi riskerar att tappa konkurrenskraft inom den privata sektorn. Likaså skulle det 1244 

kunna leda till ökade kostnader inom offentlig verksamhet. Det finns dessutom inget idag som 1245 

hindrar att enskilda företag och vårdgivare, privata som offentliga, att genomföra sju timmars 1246 

arbetsdag om utrymme finns.  1247 

Centerpartiet vill sänka trösklarna till arbetsmarknaden så att fler har ett jobb att gå till. Med 1248 

fler som arbetar får vi fler som bidrar till vår gemensamma välfärd. Vi behöver komma ut på 1249 

arbetsmarknaden snabbare efter studier och vi behöver arbeta längre – därför har även beslut 1250 

fattats om höjd pensionsålder. Vi behöver matcha kompetensen – som finns – på 1251 

arbetsmarknaden, med efterfrågan.  1252 

För mer hållbara arbetsplatser behöver vi förbättra arbetsmiljön och se till att sätta in tidiga 1253 

och täta insatser vid sjukskrivningar. Vi behöver även arbeta förebyggande så att det inte ens 1254 

hinner gå till sjukskrivning. Vi behöver med andra ord verka för en större mängd människor 1255 

som arbetar i Sverige, se till att vi mår bra på jobbet och håller för ett långt arbetsliv.  1256 

I Sverige kostar det mycket att anställa, eftersom vi har höga arbetsgivaravgifter. Vi vill skapa 1257 

fler jobb genom att sänka kostnaderna, då kan företagen anställa fler. Att fler människor 1258 

jobbar är enda sättet som vi kan se till att Sverige också i framtiden har en bra välfärd och ett 1259 

starkt socialt skyddsnät.  1260 

Den svenska modellen bygger på att det är arbetsmarknadens parter, det vill säga facken och 1261 

arbetsgivarna, som förhandlar fram avtal och löner. Centerpartiet värnar den svenska 1262 

modellen där parterna kommer överens om rådande villkor på arbetsmarknaden. Vi vill att 1263 

facken och arbetsgivarna ska komma överens om ett nytt avtal som är direkt riktat till 1264 

nyanlända. Det behöver vara ett avtal som gör det möjligt att skapa jobb och anställa med 1265 

betydligt lägre ingångslöner än vad som är möjligt idag. Om parterna däremot inte tar sitt 1266 
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ansvar så är vi beredda att lagstifta för att få fram fler ingångsjobb och därmed ge nyanlända 1267 

en chans att etablera sig på arbetsmarknaden.  1268 

Motionärerna vill stärka arbetstagarens rätt. Centerpartiet har sedan länge drivit på för 1269 

förändringar av arbetsrätten bl.a. med ändring av turordningsreglerna. Dessa förändringar och 1270 

en utredning av arbetsrätten har därför blivit verklighet i och med januariavtalet. Idag finns 1271 

mycket långgående möjligheter för facken att ta till åtgärder. För att inte riskera Sveriges 1272 

internationella konkurrenskraft behöver arbetsgivare och fack bli mer jämlika. Partistyrelsen 1273 

delar därmed inte motionärernas syn. 1274 

 1275 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.58.1 

1.58.2 

1.58.3 

1.58.4 

 

 1276 

1.59: Ändring av turordningsregler 1277 

1.59.1 att ändra 22§ i LAS så att turordningsreglerna gynnar försörjningsansvariga föräldrar 1278 

isf.anställningstid och ålder. 1279 

Partistyrelsens yttrande:  1280 

Motionären tar upp turordningsreglerna i LAS och att dessa bör gynna föräldrar med 1281 

försörjningsansvar för barn istället för lång anställningstid och hög ålder.  1282 

Centerpartiet har länge drivit på för en förändrad arbetsrätt med förändrade turordningsregler. 1283 

Vi tycker att då arbetsgivare tvingas säga upp människor ska det vara viktigare hur bra du är 1284 

på ditt jobb än hur länge du arbetat på en arbetsplats eller t.ex. om du har barn. Du ska kunna 1285 

byta jobb utan att behöva oroa dig för att vara den som är sist anställd om företaget skulle 1286 

börja gå dåligt. Därför vill vi göra om LAS och införa trygg flexibilitet med bättre möjligheter 1287 

till omställning och en inledningsvis högre a-kassa. Vi vill se rättvisa turordningsregler 1288 

baserade på kompetens istället för antal år på en arbetsplats. I Januariavtalet har Centerpartiet 1289 

drivit igenom att LAS, Lagen om anställningsskydd, ska ändras genom tydligt utökade 1290 

undantag från turordningsreglerna och att det blir lägre kostnader, särskilt för mindre företag, 1291 

vid uppsägningar. Arbetsrätten ska utredas för att moderniseras och anpassas efter dagens 1292 

arbetsmarknad.  1293 

Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, 1294 

särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som 1295 

rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls. Utredningen ska föreslå hur arbetsgivarens 1296 

ansvar för kompetensutveckling och den anställdes omställningsförmåga stärks. Utredningen 1297 

ska också arbeta med förslag som skapar en bättre balans i anställningsskydden för personal 1298 

med olika anställningsvillkor. 1299 



Kommitté 1 
Ekonomi 

 

44 
 

Utredningen ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta de små och medelstora företagens 1300 

behov av flexibilitet och ska, utöver kontakter med arbetsmarknadens parter, ha kontakt med 1301 

dessa företagsorganisationer. Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska 1302 

reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med 1303 

parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag. Utredningen tillsätts 1304 

april 2019. Förändringarna i LAS ska genomföras 2021. 1305 

Partistyrelsen anser att LAS ska utgå från kompetens och inte från anställningstid, ålder eller 1306 

t.ex. om du har barn. 1307 

 1308 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.59.1 

 

 1309 

1.60, 1.61: Delningsekonomi 1310 

 1311 
1.60.1 att Centerpartiet ska motverka de hinder som idag finns för delningsekonomi och verka 1312 
för att anpassa lagstiftningen för ökad resursdelning. 1313 

1.60.2 att utreda huruvida skattelättnader ges till privatpersoner, mindre företag och 1314 

föreningar som delar med sig av sina tillgångar i form av arbetsmaskiner, bilar och 1315 
transportmedel. 1316 

1.60.3 att utreda huruvida tjänster ska utvecklas för att tillgängliggöra delning lokalt. 1317 

1.61.1 att Centerpartiet aktivt verkar för behovet av en särskild lagstiftning och arbetsrätt för  1318 
delningsekonomin.   1319 
 1320 

1.61.2 att Centerpartiet aktivt verkar för en skattereform som förenklar för uppdragstagare 1321 
inom delningsekonomin att redovisa inkomster av flera jobb samt att ett avdragsfritt tak sätts 1322 

till 50 000 kronor 1323 
 1324 
Partistyrelsens yttrande: 1325 

 1326 
I övergången till en cirkulär ekonomi är delningstjänster ett viktigt inslag för att effektivisera 1327 
resursanvändandet. Redan idag ser vi olika initiativ och affärsmodeller växa fram, denna 1328 

utveckling måste bejakas.  1329 

Centerpartiet är överens med regeringspartierna och Liberalerna om att införa ett 1330 
hyberavdrag, vilket innebär en skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster. I 1331 

överenskommelsen ingår också förslaget att det ska bli möjligt att skattefritt upp till ett visst 1332 
belopp hyra ut lösöre som till exempel bil, kläder, verktyg eller möbler. 1333 

Enligt partistyrelsen ligger motionärens ståndpunkter i linje med de skrivningar som ingår i 1334 
överenskommelsen och Centerpartiets vision om att ta fram en strategi för en cirkulär 1335 
ekonomi med ett växande utbud av delningstjänster.  1336 



Kommitté 1 
Ekonomi 

 

45 
 

Det är viktigt att vi har generellt goda villkor för företagare. Speciella regler för vissa delar av 1337 

näringslivet bör undvikas. När det gäller lagstiftning kring delningsekonomin finns dock ett 1338 

behov av att säkerställa att de hinder som kan finnas där lämpligt undanröjs. Däremot är 1339 
partistyrelsen skeptisk till en specialanpassad lagstiftning.  1340 
 1341 
Partistyrelsen instämmer att det finns behov av att förenkla inkomstredovisningen, inte minst 1342 
för de små företagen, till exempel genom den modell med ingångsföretag som Centerpartiet 1343 

föreslagit. När det gäller skatteincitament för delningsekonomin anser partistyrelsen att det är 1344 
viktigt att fortsätta utveckla RUT- avdraget tillsammans med hyberavdraget. Att införa ett 1345 
avdragsfritt tak för företag verksamma specifikt inom delningsekonomin skulle innebära en 1346 
orättvis beskattning mot andra företagare, dessutom med betydande 1347 
gränsdragningsproblematik. Det är viktigare att arbeta för ett generellt lägre skattetryck för 1348 

företagare vilket Centerpartiet redan gör.  1349 
  1350 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman bifalla följande motioner: 

 

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. 

 

 1351 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att instämma i intentionerna följande motioner: 

  

1.61.1 

 

 1352 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.61.2 

 
 1353 

1.62: Konkurrenskraften för svenska bolag  1354 

  1355 

1.62.1 att Centerpartiet verkar för att införa sandboxing för nya innovativa branscher som är 1356 

under framväxt. 1357 
  1358 
1.62.2 att Centerpartiet verkar för att statligt riskkapital fasas ut. 1359 
  1360 
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1.62.3 att Centerpartiet verkar för att det statliga investeringsstödet och statligt riskkapital ska 1361 

fördelar jämnare mellan könen fram tills dess utfasning skett. 1362 

 1363 
Partistyrelsens yttrande: 1364 
 1365 
Reformer i syfte att skapa fler företag och fler jobb ska i grunden bygga på bättre ramvillkor 1366 

näringslivet genom bland annat förenklade regler och lägre skatter för att anställa. Samtidigt 1367 
kan det vara rimligt att staten kompenserar för marknadsmisslyckanden. När det gäller 1368 
innovativa företag, särskilt inom den digitala ekonomin, så har det under senare år 1369 
förekommit många exempel på att lagstiftningen eller kanske snarare lagstiftningsprocesserna 1370 
inte hänger med företagens innovativa takt. Där entreprenörer idag kan ha en kort ledtid från 1371 

idé till färdig produkt tar ofta lagstiftningsprocesser lång tid. Det är ett problem. 1372 
Lagstiftningen måste följa med i den snabba föränderliga värld som globalisering och 1373 
digitalisering innebär. Ett sätt är att införa sandboxing för nya branscher som växer fram. En 1374 

sandbox gör det möjligt för bolag att vara fri från lagstiftning men att vara under bevakning 1375 
av myndigheter för att sedan på bästa möjliga vis kunna lagstifta på ett hållbart och effektivt 1376 
sätt för branschen. Partistyrelsen ser med intresse på förslag kring sandboxing och tror att 1377 
detta är ett alternativ för att hjälpa nya branscher att växa fram. Partistyrelsen instämmer 1378 

därmed i intentionen med motionen rörande sandboxing, men anser att det behövs generellt 1379 
bättre förutsättningar för företagare inom alla branscher och att politiken måste agera 1380 

snabbare när lagstiftningen brister. Politiken ska inte definiera vilka innovativa branscher som 1381 
är under framväxt.  1382 

 1383 
Likt motionären anser partistyrelsen att det statliga riskkapitalet behöver effektiviseras. Det är 1384 
också uppenbart att en högre grad av samordning behövs. Partistyrelsen anser i motsats till 1385 

motionären att det statliga riskkapitalet har en viktig funktion att fylla.  Det finns goda skäl för 1386 
att stärka det statliga riskkapitalet så att det kan komplettera det privata, dels i tidiga skeden 1387 

men också i regioner med svag tillväxt. En högre andel av det statliga riskkapitalet behöver 1388 
riktas mot kvinnors företagande. Inte minst gäller detta företagande i tidiga faser och 1389 

möjligheterna till entreprenörskap inom sektorer där kvinnors företagande hålls tillbaka av 1390 
den offentliga dominansen.  1391 

  1392 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

  

1.62.1  
 1393 

   

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.62.2 

 

1.62.3  
 1394 

  

Centerpartiets ungdomsförbund reserverar sig till förmån för bifall till motion 1.61. 

 

Motivering: 
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Det finns många sätt att se till att svenska företag uppnår konkurrenskraft och kan växa på 

den internationella marknaden, till exempel minska regelbördan, lätta på skattetrycket och 

se till att kompetensförsörjningen förenklas. Det görs inte bäst genom onödiga statliga 

ingrepp. Den här motionen från CUF syftar till att uppdatera Centerpartiets politik på det 

här området för att se till att vi har en politik som går i framkant för företagens 

konkurrenskraft. 

 

 1395 

1.63: Företagande och regelbördor  1396 

 1397 
1.63.1 att Centerpartiet verkar för en presumtion emot gold plating, för att förhindra att 1398 
Sverige överpresterar när ny EU-lagstiftning ska implementeras på nationell nivå.  1399 

 1400 
1.63.2 att Centerpartiet verkar för att all ny lagstiftning som berör företagare ska inneha en 1401 
tidsbegränsning och att lagstiftningen ska utvärderas efter tidsperioden utefter hur det 1402 

påverkar regelbördan för företagen. 1403 
 1404 
1.63.3 att Centerpartiet verkar för att införa en tidsmässig maxgräns för handläggning i statlig 1405 
och kommunal förvaltning. Följs inte maxgränsen godkänns ärendet automatiskt av 1406 

förvaltningen.   1407 
 1408 

1.63.4 att Centerpartiet verkar för att införa en ombudsperson emot regelkrågel.  1409 
 1410 
1.63.5 att Centerpartiet verkar för att alla myndigheter ska digitaliseras och kommunicera med 1411 

företag på ett så effektivt sätt som möjligt.   1412 

 1413 
Partistyrelsens yttrande: 1414 
 1415 

Överimplementering av EU-direktiv är ett reellt problem för företag i Sverige och 1416 
partistyrelsen instämmer i motionärens intentioner. I stämmoprogrammet om frihetsreformer 1417 
för Sveriges landsbygder, föreslås att Sverige övergår till direktimplementering av EU-1418 

direktiv med miniminivån som standard, vilket skulle minska risken för gold plating.  1419 
 1420 

Regelbördan för svenska företaga är alldeles för stor, precis som motionären beskriver. 1421 
Företagare ska kunna fokusera på att få verksamheten att växa istället för att lägga tid på 1422 
regelkrångel. Många regler är onödiga och tidskrävande. Detta kostar mycket pengar, inte 1423 

bara för företagare utan för samhället i stort.  1424 
 1425 

Centerpartiet driver redan i riksdagen förslag om att låta regler implementeras med så kallade 1426 
solnedgångsklausuler vilket innebär att fler regler bör komma med ett bestämt slutdatum. 1427 

För att en regel ska fortsätta gälla måste den då omprövas och dess fördelar och nackdelar 1428 
vägas mot varandra. Mot denna bakgrund instämmer partistyrelsen i motionärens förslag om 1429 
tidsmässig maxgräns. 1430 

 1431 
Centerpartiet driver sedan tidigare en rad olika förslag som handlar om att korta enskilda 1432 
myndigheters handläggningstider samt handläggningstiderna inom vissa delar av svensk 1433 
lagstiftning. Exempelvis avseende byggnation driver Centerpartiet att en maxgräns behöver 1434 
införas när det gäller handläggningstiden för överklaganden. Därutöver vill Centerpartiet 1435 
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konkurrensutsätta Lantmäteriet för att bland annat förkorta handläggningstider. Partistyrelsen 1436 

anser dock inte att det är rimligt att införa en generell maxgräns, oavsett ärende, som vid 1437 

överskridande innebär automatiskt godkännande. Kan inte handläggning ske inom för 1438 
ärendetypen rimliga tidsgränser bör fokus, generellt, snarare riktas mot själva lagstiftningens 1439 
utformning än mot den handläggande myndigheten. Partistyrelsen ser en risk att en generell 1440 
maxgräns riskerar att få en motsatt effekt genom att lagstiftaren via en maxgräns inte sätter 1441 
behovet av förändrade regler i första rummet vilket ska vara fokus.  1442 

 1443 
Sveriges företagare har under en längre tid mötts av en ökande regelbörda. År 2008 inrättades 1444 
Regelrådet vars uppgift sedan dess har varit att granska nya och ändrade regler som påverkar 1445 
företagens regelbörda. Mot bakgrund av den kontinuerligt ökande regelbördan för företag är 1446 
det uppenbart att mer behöver göras. I detta avseende behöver Regelrådet kontinuerligt ses 1447 

över för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och om den behöver utvecklas. 1448 
Givet att Regelrådet redan existerar och har erfarenhet av frågorna är Partistyrelsen tveksam 1449 

till att ytterligare en myndighet, i form av en ombudsman, ska tillfogas befintlig struktur. I 1450 

första hand är det lagstiftaren som behöver ta krafttag mot regelbördan. Exempelvis genom 1451 
införandet av solnedgångsklausuler och direktimplementering av EU-direktiv.  1452 
 1453 

Partistyrelsen ser i likhet med motionären att myndigheterna måste fortsätta digitaliseras och 1454 
att effektiviteten vid kontakt med företag liksom med privatpersoner måste fortsätta att 1455 
förbättras. Den 1 september 2018 inrättades Myndigheten för digital förvaltning, som har till 1456 

uppgift att stötta och driva på digitaliseringen av hela den offentliga sektorn. Även om 1457 
digitaliseringen av offentlig sektor inte nödvändigtvis behöver drivas inom ramen för en helt 1458 

ny myndighet så finns nu en konkret digitaliseringsmyndighet på plats som har goda 1459 
förutsättningar att stärka myndigheternas arbete. Partistyrelsen ser i nuläget ingen anledning 1460 
att ändra rådande strukturer.  1461 
  1462 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

  

1.63.1 

 

1.63.2 

 

1.63.4 

 

1.63.5   
  1463 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.63.3 

  

  1464 

  

Centerpartiets ungdomsförbund reserverar sig till förmån för bifall på motion 1.63.  

 

Motivering: 
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Om Centerpartiet vill vara småföretagarnas parti är det dags att vi tar företagarnas 

utmaningar på verkligt allvar. En av de mest utmanande uppgifterna Sveriges 

småföretagare står inför är den ökade regelbördan. I genomsnitt lägger företagare 10 

timmar i veckan på att hantera administration i sitt företag. Den här motionen från CUF 

syftar till att minska den bördan för att göra det enklare och mer attraktivt att starta och 

driva företag. 

 
 1465 

1.64: En ekonomi för alla 1466 

1.64.1 att Centerpartiets ekonomiska politik ska utgå ifrån att skapa väl fungerande marknader 1467 
som präglas av konkurrens och lika villkor för alla.  1468 
 1469 

1.64.2 att Centerpartiet ska verka för en ekonomisk politik som sänker trösklarna in på 1470 
marknader, främjar konkurrens och värnar konsumenternas intressen.   1471 
 1472 
1.64.3 att Centerpartiet ska verka för ett enkelt och transparent skattesystem med få undantag.  1473 

 1474 

1.64.4 att Centerpartiet ska prioritera breda skattesänkningar i skattepolitiken.  1475 
 1476 
1.64.5 att Centerpartiet ska verka för en lägre beskattning av arbetsinkomster och mer 1477 

likvärdig beskattning av inkomst av kapital och inkomst av tjänst.  1478 
 1479 

1.64.6 att Centerpartiet ska verka för att den statliga inkomstskatten avskaffas.  1480 
 1481 
1.64.7 att Centerpartiet ska verka för att 3:12-reglerna skärps i syfte att hindra 1482 

inkomstomvandling i små och stora företag.  1483 
 1484 

1.64.8 att Centerpartiet ska verka för att ROT-avdraget avskaffas.  1485 
 1486 

1.64.9 att Centerpartiet motsätter sig utvidgningar av RUT-avdraget till nya tjänster och 1487 
sektorer. 1488 
 1489 

1.64.10 att Centerpartiet motsätter sig ytterligare höjningar av taket i RUT.  1490 
 1491 

1.64.11 att Centerpartiet ska verka för att RUT-avdrag enbart får användas för enkla jobb i 1492 
nära anknytning till hemmet.  1493 

 1494 
1.64.12 att Centerpartiet motsätter sig ytterligare momssänkningar riktat mot specifika 1495 

branscher eller näringar.  1496 
 1497 
1.64.13 att Centerpartiet ska verka för en enhetlig moms på alla varor och tjänster.  1498 

 1499 
1.64.14 att Centerpartiet ska verka för att momsen breddas till att omfatta så många varor som 1500 

möjligt. 1501 
 1502 
1.64.15 att Centerpartiet ska verka för ett större skatteuttag från finanssektorn.  1503 
 1504 
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1.64.16 att Centerpartiet ska verka för att en markskatt baserat på markens marknadsvärde 1505 

införs. För att hindra att enskilda hamnar i kläm bör skatten kunna skjutas upp av hushåll med 1506 

mycket låga inkomster.  1507 
 1508 
1.64.17 att Centerpartiet ska verka för att ränteavdragen för privatpersoner fasas ut.  1509 
 1510 
1.64.18 att Centerpartiet motsätter sig att reavinstskatten sänks.  1511 

 1512 
Partistyrelsens yttrande: 1513 
 1514 
Motionären lyfter ett antal utgångspunkter för den ekonomiska politiken. Fri konkurrens och 1515 
lika villkor för alla är grunden för en tillväxtvänlig marknadsekonomi. I vår omvärld har en 1516 

handelspolitik fokuserad på mer regleringar och högre tullar fått en ny renässans vilket är 1517 
något Centerpartiet ska ta ställning emot. De handelskrig som under senare år blossat upp 1518 

gynnar ingen. Vi vill inte tillbaka till en värld präglad av protektionism. Exempelvis behöver 1519 

arbetet med att till fullo få till en fungerande inre marknad inom EU fortsätta med full kraft. 1520 
Inte minst gäller detta på tjänsteområdet.  1521 
 1522 

Inom skattepolitiken har Centerpartiet under lång tid drivit på för en bred skattereform. Några 1523 
av utgångspunkterna i denna bör vara att skattesystemet ska vara enkelt och transparent med 1524 
så få undantag som möjligt och där skattetrycket blir lägre. Sveriges höga skatter på jobb och 1525 

företagande måste sänkas samtidigt som skatteuttaget inom vissa områden ökar, exempelvis 1526 
att finanssektorns andel ska öka. Med inriktningen att skatteintrycket på jobb och företagande 1527 

ska gå ner, anser partistyrelsen inte att det i förväg ska slås fast i detalj eventuella skattebaser 1528 
som helt ska tas bort, exempelvis den statliga inkomstskatten. Bland det viktigaste en 1529 
skattereform har att uppnå är att minska skatten på arbete och att öka konkurrenskraften Väl 1530 

motiverade undantag för en bättre fungerande samhällsekonomi kan fylla en viktig funktion. 1531 

Exempel på detta är RUT- och ROT-avdragen vars syfte bl.a. har varit att göra svarta jobb 1532 
vita, att sänka trösklarna till enkla jobb och att öppna upp för nya marknader. Partistyrelsen 1533 
anser att dessa avdrag ska vara kvar. Ur effektivitetssynpunkt är avdragen väl motiverade sett 1534 

till dess effekter. När det gäller RUT-avdraget behöver detta tvärtom mot vad motionären 1535 

anser, istället utvecklas till att omfatta fler tjänster som inte behöver ligga i anslutning till 1536 
hemmet. 1537 
 1538 
Genom åren har momslagstiftningen genomgått stora förändringar. I samband med 1539 
skattereformen 1991 breddades momsunderlaget, skattebasen, så att fler transaktioner blev 1540 

momspliktiga. Centerpartiets stämma har redan fattat beslut om att moms bör ingå i en 1541 
bredare skattereform inom vilken en ytterligare breddning av momsunderlaget bör ses över. 1542 
Centerpartiet vill att skatteskalan ska bli mindre brant. För att möjliggöra sänkt skatt på arbete 1543 

behöver den offentliga sektorn effektiviseras, men skatteuttaget från andra skattebaser kan 1544 
också behöva öka. Framförallt skatter på miljöskadliga utsläpp och viss konsumtion måste stå 1545 
för en högre del av skatteuttaget. Partistyrelsen instämmer i att dagens momsregler inte är fullt 1546 
ut förenliga med skattens grundläggande principer, syften och ändamål att vara en enkel, 1547 

generell konsumtionsskatt med få undantag och som är konkurrensneutral och 1548 
samhällsekonomiskt effektiv. Partistyrelsen anser dock att det ibland kan finnas skäl till olika 1549 
momssatser. Detta har sin grund i syftet och ändamålen med en momsbeskattning som är 1550 
mångbottnat. En direkt likformighet kan få vidare konsekvenser på den samhällsekonomiska 1551 
effektiviteten och inte minst fördelningspolitiska effekter.  Till exempel är momsen till sin 1552 
natur regressiv, d.v.s., den med lägre inkomster betalar relativt mer. Likaså är det viktigt att 1553 
undvika likviditetspåfrestningar på såväl företag som individer. Dessa och andra utmaningar 1554 
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kan hanteras inom ramen för en bredare skattereform där inriktningen bör vara så få undantag 1555 

som möjligt inom ramen för en breddad bas.  1556 

 1557 
Dagens skattesystem gynnar en snabbt ökande bostadsbelåning med en överhettad 1558 
bostadsmarknad i många städer. Därför är det angeläget med en bred överenskommelse där 1559 
bostadsbeskattningen ses över för att gynna långsiktig stabilitet. I en sådan överenskommelse 1560 
är Centerpartiet berett att exempelvis se över ränteavdraget. Ränteavdraget gynnar idag i 1561 

praktiken en hög skuldsättning, vilket både riskerar att leda till skeva drivkrafter för den 1562 
enskilde och problem för statsfinanserna på sikt. Det är dock viktigt att inte genomföra snabba 1563 
förändringar av ränteavdragen, eftersom det kan innebära stora omställningsproblem för 1564 
hushållen. Frågan är komplicerad och behöver utredas, gärna blocköverskridande. Frågan 1565 
lyfts i programmet Ekonomi och arbetsmarknad där en skattereform föreslås som bland annat 1566 

syftar till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Alla skattereformer som påverkar 1567 
människors boendekostnader och värdet på en fastighet måste föregås av noggranna 1568 

övervägningar. Det gäller såväl fastighetsavgift, ränteavdrag, skatt på reavinst och andra 1569 

flyttskatter. Reavinstskatten har stor påverkan både på hushållens ekonomiska förutsättningar 1570 
och på rörligheten på bostadsmarknaden. Just den bristande rörligheten är ett av de största 1571 
problemen för svensk bostadsmarknad. En rad olika förslag på hur reavinstskatten kan 1572 

förändras har diskuterats i debatten under de sista åren. Motionärens förslag hör till dessa. 1573 
Partistyrelsen anser att det är angeläget att vi på vägen mot den skattereform som ska 1574 
genomföras som en del av januariavtalet kan utvärdera olika lösningar för att på bästa sätt 1575 

uppnå syftet.  1576 
 1577 

Det är viktigt att en skatteförändring inte i ett slag får stora konsekvenser för den enskilde. 1578 
Med en markvärdesskatt skulle skatten och därmed värdet på enskilda fastigheter förändras 1579 
kraftigt. Även om en markvärdesskatt teoretiskt kan se attraktiv ut skulle den medföra enorma 1580 

praktiska problem. För att få in samma intäkter som för en fastighetsavgift skulle skattesatsen 1581 

behöva vara flera gånger högre. Därutöver ska mark och fastigheter separeras för den 1582 
majoritet av fastigheter där de är i klump. Dessutom har vanlig tomtmark i grunden inget 1583 
större värde i sig, jämfört med t.ex. skogsmark. Markvärde beror till stor del på 1584 

omkringliggande kapitalvärden som exempelvis närhet till stad, kollektivtrafik etc. Om 1585 

fastigheten ökar markvärdet den är nära så kommer skatten fortfarande att vara snedvridande. 1586 
Partistyrelsen anser inte det önskvärt att överväga en markvärdesskatt. Det är svårt att se hur 1587 
en dylik skatt på ett rättvist och effektivt sätt skulle vara möjlig utan att i grunden förändra 1588 
hela systemet för svensk beskattning av fastigheter och innebära en enorm omfördelning av 1589 
resurser.   1590 

 1591 
Centerpartiet har varit drivande i att reformera 3:12 systemet. Exempelvis genom att förändra 1592 
regelverket kring ägarskiften. Ska fler jobb växa fram måste regelverken främja och 1593 

uppmuntra till företagande, inte fungera som en bromskloss. Sedan den stora skattereformen 1594 
på 1990-talet beskattas kapitalinkomster lägre än arbetsinkomster. Tanken med reformen var 1595 
att den skulle gynna företagsamhet. I syfte att förhindra att småföretagare skulle utnyttja 1596 
regelverket genom att klassa egentliga arbetsinkomster som kapitalinkomster infördes de så 1597 

kallade 3:12-reglerna. Istället för att gynna företagsamhet har detta svårgenomträngliga 1598 
regelverk snarare bidragit till att småföretagare belastas med ännu mer regelkrångel. Sedan 1599 
2006 har regelverket kring 3:12 successivt förenklats, men reglerna anses allmänt höra till de 1600 
mest tekniskt komplexa beskattningsreglerna i Sverige. Utformningen av 3:12-reglerna bör 1601 
bygga på principen att företagsamhet är någonting som ska uppmuntras och reglerna ska 1602 
därför inte ha en striktare utformning än nödvändigt. Partistyrelsen delar inte motionärens syn 1603 
att regelverket enbart ska skärpas för företag av viss storlek. 3:12-reglerna finns till för att 1604 
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förhindra skatteplanering och inkomstomvandling. Incitamenten att skatteplanera uppstår till 1605 

följd av, internationellt sett, stor skillnad i skatt på arbete och kapital i Sverige. Centerpartiets 1606 

bör vara att på sikt minska denna skillnad. Framförallt måste detta ske genom sänkt skatt på 1607 
arbete. Väl där så delar Partistyrelsen motionärens syn om att 3:12-reglerna kan och bör 1608 
avskaffas. 1609 
 1610 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman bifalla följande motioner: 

 

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.  

 
  1611 

  

Partistyrelsen föreslår partistämman instämma i intentionerna i följande motioner: 

  

1.64.4 

 

1.64.5 

 

1.64.14 

  

1.64.17 

 

1.64.15  
 1612 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

 

1.64.6 

 

1.64.7  

 

1.64.8  

 

1.64.9  

 

1.64.10  

 

1.64.11  

 

1.64.12  

 

1.64.13  
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1.64.16  

 

1.64.18  

 

 1613 

  

Centerstudenter reserverar sig till förmån för att bifalla motion:  

 

1.64.4-18,  

  

 

Centerpartiets ungdomsförbund reserverar sig till förmån för att bifalla motion: 

 

1.64.4-6, 1.64.8-14 samt att-sats 1.64.17 

 

 

 1614 

1.65: Extrajobb för nyanlända   1615 

1.65.1 att om Arbetsförmedlingen skall kvarstå i sin nuvarande form etableras en egen enhet  1616 
för just unga i skolan som söker extrajobb. 1617 
 1618 
1.65.2 att om en omorganisation/borttagande skall göras av den nuvarande   1619 

Arbetsförmedlingen nya strukturer etableras där denna grupps behov av en förmedling av  1620 

extrajobb introduceras. 1621 

 1622 
Partistyrelsens yttrande 1623 

 1624 

Att arbeta extra under studietiden är oerhört viktigt inte bara för individens inkomst utan även 1625 

för att tidigt få in en fot på arbetsmarknaden. Centerpartiet är nu drivande i att genomföra en 1626 

omfattande reform av Arbetsförmedlingen, med målet att minska byråkratin och öka 1627 

effektiviteten med fristående resultatbaserade privata och ideella aktörer som ska vara 1628 

närvarande lokalt i alla kommuner, vilket även innebär att Arbetsförmedlingen som 1629 

myndighet ska vara närvarande. Redan idag finns flertalet privata företag som är 1630 

specialiserade på att rekrytera studenter till extrajobb och ett viktigt syfte med den kommande 1631 

reformen är att privata och ideella aktörer ska kunna specialisera sig, exempelvis mot 1632 

studenter som söker extrajobb.   Partistyrelsen anser inte att ytterligare uppgifter ska läggas på 1633 

en reformerad arbetsförmedling som privata och ideella aktörer kan sköta.   1634 

 1635 
 

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.65.1 

1.65.2 
 

 1636 
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1.66: Start-coacher 1637 

1.66.1 att Centerpartiet utarbetar och presenterar ett förslag om hur soloföretagare kan bli 1638 
start-coacher för att under ett år stödja en ny företagare. 1639 
 1640 

Partistyrelsens yttrande: 1641 
 1642 
Mentorskap är en oerhört värdefull del i många entreprenörers företagsbyggande. Precis som 1643 
motionären beskriver behövs det fler som måste vilja och våga ta steget  att starta företag. I 1644 
detta kan stöd i den inledande fasen vara oerhört betydelsefullt och partistyrelsen instämmer i 1645 

att en start-coach, eller liknande, är viktigt.  1646 
 1647 
Idag bedriver Almi, som ägs av staten, ett så kallat mentorprogram, där erfarna personer från 1648 
näringslivet delar med sig av kunskaper och erfarenheter till den som vill ha en mentor om 1649 

företagande i syfte att utveckla företag. Det är också kostnadsfritt för den som nyligen startat 1650 
ett företag. Detta är ett oerhört viktigt arbete som Almi bedriver och som bör fortsätta. I detta 1651 
system utgår inget stöd till den som är mentor och partistyrelsen anser att det är viktigt att 1652 
detta bedrivs ideellt. Det förekommer i lokala föreningar olika sorters ideellt mentorskap inom 1653 

företagande som ska kunna fortsätta utan att staten startar en egen struktur med ersättning.  1654 

 1655 

 
Partistyrelsen föreslår partistämman att instämma i intentionen i följande motion: 

 

1.66.1 

 
 1656 

1.67: Företagare i politiken 1657 

1.67.1 att Centerpartiet tar initiativ till utformning av en enkel schablonmodell för ersättning 1658 

för till aktiva fåmansföretagare i samband med politiska förtroendeuppdrag. 1659 
 1660 
1.67.2 att Centerpartiet verkar för en form av ersättning för utebliven arbetsinkomst till aktiva 1661 
fåmansföretagare, som utöver ersättning för utebliven arbetsinkomst (SGI), även tar hänsyn 1662 

till utebliven täckning för företagets kundförluster samt egna och företagets fasta och 1663 
uppkomna kostnader i samband med politiska förtroendeuppdrag. 1664 
 1665 
1.67.3 att Centerpartiet utarbetar en manual, som hjälper aktiva fåmansföretagare, att i olika 1666 
situationer på ett enkelt sätt förhandla och söka den ersättning för utebliven arbetsförtjänst, 1667 

som är möjlig att erhålla i samband med politiska förtroendeuppdrag. 1668 

 1669 

Partistyrelsens yttrande: 1670 
 1671 
Alla som vill ska kunna känna att de kan ställa upp för ett politiskt förtroendeuppdrag. Det 1672 
gäller företagare precis som andra yrkesverksamma eller icke-yrkesverksamma. Att vara 1673 
förtroendevald är ett oerhört viktigt uppdrag men som för många även innebär konsekvenser 1674 

såväl för balansens till privatlivet som till arbetslivet. Vilken ersättning som förtroendevalda 1675 
inom kommuner och regioner erhåller för politiska uppdrag varierar stort över landet. 1676 
Partistyrelsen anser att beslut om ersättning och andra villkor och förmåner måste beslutas på 1677 
det lokala eller regionala planet. Det är inget som ska beslutas nationellt. Det lokala 1678 
perspektivet måste vara styrande. Mot denna bakgrund anser partistyrelsen att frågan om 1679 
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ersättning för förtroendeuppdrag ska riktas till den enskilda kommunen eller regionen. Det är 1680 

en fråga som inte minst måste vägas mot de lokala ekonomiska förutsättningarna.  1681 

 1682 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman avslå följande motioner: 

 

1.67.1 

1.67.2 

1.67.3 

  
 1683 

1.68: Kooperation  1684 

1.68.1 att en statlig utredning tillsätts för hur stöd och nya finanseringsformer kan förbättras 1685 
för att underlätta personalövertagande av företag vid exempelvis generationsskifte eller 1686 
nedläggningar. 1687 

 1688 
Partistyrelsens yttrande: 1689 
 1690 
Kooperativ är en viktig del av svenskt företagande och det är en företagsform som behöver 1691 

bättre förutsättningar. Likt det motionären lyfter anser partistyrelsen också att det är viktigt 1692 
med goda förutsättningar för exempelvis generationsskiften. Regelverken ska behöver dock 1693 

vara generella och inte riktas mot en viss potentiell kategori av köpare. Motionären nämner 1694 
personal men det kan även handla fall där familjemedlemmar ska ta över. Oavsett köpare ska 1695 
villkoren inte vara diskriminerande utan det ska vara lika för alla. Ett stöd eller en viss typ av 1696 

finansiering riktad till personal skulle direkt diskriminera andra potentiella köpare. Under lång 1697 

tid har det exempelvis varit mer förmånligt att sälja till en utomstående än till en 1698 
familjemedlem. Centerpartiet har dock drivit på så att detta regelverk kommer förändras.  1699 

 1700 

 
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 

  

1.68.1 

 

 1701 

1.69: starta eget-bidrag 1702 

1.69.1 att flera kategorier människor än arbetssökande ska kunna få ett stöd till start av 1703 

näringsverksamhet, ett s.k starta-eget-bidrag 1704 

 1705 
Partistyrelsens yttrande: 1706 
 1707 
Det måste bli lättare att både starta och bygga upp företag. Att starta företag är dock ofta både 1708 
dyrt och krångligt. Det gäller särskilt för personer med liten erfarenhet av svenska lagar, 1709 
regler, myndigheter och ett ofta komplicerat myndighetsspråk. Starta eget-bidraget ska 1710 
inte ses som en arbetsmarknadsåtgärd i första hand utan som ett sätt att fånga upp de som har 1711 
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idéer. Det är ett bidrag för försörjning under uppstartsfasen av företagandet. För att få fler att 1712 

vilja starta företag anser partistyrelsen att det istället för mer bidrag ska bli billigare och 1713 

enklare att vara företagare, både genom sänkta skatter och minskat regelkrångel. Exempelvis 1714 
vill Centerpartiet att en ny företagsform införs för riktigt små företag med begränsad 1715 
omsättning skapas: ingångsföretag. Ingångsföretag ska fungera som enskild firma gör idag, 1716 
men med ordentliga regelförenklingar. Ingångsföretagen ska inte betala vare sig inkomstskatt, 1717 
egenavgifter eller moms. Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässigt 1718 

beräknad skatt baserad på omsättningen.  1719 
 1720 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman avslå följande motioner: 

 

1.69.1 

 

 1721 

1.70: Social innovation 1722 

1.70.1 att Centerpartiet, under en period av stora utmaningar i Sverige, verkar för att 1723 
omedelbart se över de regler och hinder som finns för att stötta utmaningsdriven innovation 1724 

utifrån de sociala entreprenörernas möjlighet att verka. Man måste också öka deras 1725 
möjligheter att växla upp sin verksamhet, utifrån ett regelverk där saker faktiskt går att 1726 

genomföra och där pengar faktiskt går att söka.  1727 
 1728 
Partistyrelsens yttrande: 1729 

 1730 
Partistyrelsen anser likt motionären att regelverk och stelbenta strukturer alltför ofta är ett 1731 

hinder för innovationskraften. Beroende på vilken sektor eller bransch en innovatör är 1732 
verksam i finns ofta hinder som behöver undanröjas. Detta gäller närmast oaktat vilken sorts 1733 

innovation det än handlar om. I svensk lagstiftning kan det t.ex. ta sig uttryck i att utredningar 1734 
ska titta på frågeställningar som kräver snabba lösningar. Var innovation sker och på vilket 1735 

sätt är omöjligt att veta på förhand. Det viktiga är att se till att det finns ett ramverk av lagar, 1736 
regler och finansieringsmekanismer som kan stödja innovationskraft på ett generellt plan, utan 1737 
att peka ut en specifik sektor. Även om utmaningsdriven innovation utifrån de sociala 1738 
entreprenörernas horisont har sina särskilda utmaningar anser partistyrelsen att 1739 

innovationspolitiken bör vara generell.  1740 
 1741 

 
Partistyrelsen föreslår partistämman att instämma i intentionerna i följande motioner:  

 

1.70.1 

 

 1742 

1.71: Samhällshalvår 1743 

1.71.1 att en utredning startas för att undersöka de olika konsekvenserna av en sådan 1744 
”lumpen”; ett helikopter-perspektiv runt ekonomisk helhet och påverkan på tid för 1745 
människor att komma in på arbetsmarknaden. 1746 
 1747 
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Partistyrelsens yttrande 1748 

 1749 

Alla individer har olika förutsättningar. Efter gymnasiet vill vissa studera medan vissa vill 1750 
börja arbeta direkt. En del kan behöva lite längre tid för att slutföra sina studier. Partistyrelsen 1751 
anser inte att myndiga ungdomar ska tvingas in i aktiviteter de inte själva önskar, om det inte 1752 
finns någon form av aktivitetskrav på den enskilde till följd av exempelvis försörjningsstöd. 1753 
Istället bör fokus ligga på att skapa bättre förutsättningar för unga att antingen studera eller 1754 

komma i arbete. Exempelvis genom lägre kostnader för att anställa, att reglerna som styr 1755 
jobba ändras och ett nytt arbetsförmedlingssystem med externa aktörer. 1756 
 1757 

 

Partistyrelsen föreslår partistämman avslå följande motioner: 

 

1.71.1  
 1758 

Kommitté 1 - Ekonomi 1759 

1.1 Bränslebeskattning för företag i skärgården 1760 

Kristina Lång, Linda Jacobsson,Värmdö-kretsen 1761 

 1762 

I syfte att skapa en livskraftig skärgård, där möjligheten att driva företag skall vara lika 1763 

oavsett verksamhet, bör reglerna för hur företagare får använda lågbeskattat bränsle i båtar 1764 

harmoniseras och förenklas. Regelverket kring vem som får använda lågbeskattat bränsle i 1765 

båtar och fartyg är ett resultat av ett EU-direktiv. Regelverket är snårigt och inte rättssäkert. I 1766 

dagsläget slår det mot stora grupper av företagare som utför transporter i egna yrkesbåtar, 1767 

medan vissa grupper är undantagna och slipper betala bränsleskatt. Lagstiftningen skiljer 1768 

nämligen på företag som har person- eller godstransport som en tydlig tjänst i sin verksamhet, 1769 

och på företag som till exempel ”bara” använder båten för att transportera varor till sin 1770 

skärgårdsrestaurang. 1771 

Regelverket för beskattning av bränsle slår mot vissa grupper av företagare 1772 

För att person eller godstransport skall anses utföras mot ersättning krävs att företaget har 1773 

person- eller godstransport som en tydlig tjänst i det man erbjuder och att det faktureras på ett 1774 

tydligt sätt. 1775 

Här sker en individuell prövning. I Skatteverkets ”Rättsliga vägledning” 1776 

(https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/329069.html) finns de 1777 

skrivningar som skattehandläggarna använder. I den rättsliga vägledningen finns en hel del 1778 

verksamhet som undantagits från bränsleskatten, till exempel sälsafari, utläggning av 1779 

bojvikter m.m. 1780 

Men stora grupper av företagare, till exempel hantverkare och krögare, är fortfarande tvingade 1781 

att betala skatten. Det är alltså möjligt att använda lågbeskattat bränsle för en sälsafari men 1782 

inte för en hantverkare att använda båten för att transportera personal och material till en 1783 

renovering av en brygga ute på en ö, eller för en krögare att köra ut varorna till sin restaurang 1784 

i skärgården. I Skatteverkets vägledning går att läsa: 1785 
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”Skatteverkets bedömning är att även om kunden faktureras separat för transporten kan 1786 

företagets transport av egen personal och/eller material som företaget använder vid utförandet 1787 

av ett uppdrag mot ersättning, inte anses vara transport av passagerare eller varor mot 1788 

ersättning.”  1789 

Vid sälsafarin är båten en integrerad del av tjänsten, medan den inte anses vara en integrerad 1790 

del av byggfirmans eller restaurangens tjänster. Båda utgör dock näringsverksamhet där båten 1791 

är en förutsättning för att skapa intäkter. Båda borde kunna använda lågbeskattat bränsle. 1792 

Som regelverket är utformat idag kan det kringgås om företagaren anlitar en extern 1793 

transportör som inte omfattas av begränsningarna. Men i många delar av landets skärgårdar 1794 

saknas organiserade godstransporter. Väldigt många skärgårdsbor måste därför själva sköta 1795 

sin frakt. Därför är det inte konstigt att regelverket upplevs som orimligt, diskriminerande och 1796 

krångligt och att det skapar frustration och oro hos de drabbade. 1797 

Hänsyn måste tas till skärgårdsföretagens särskilda förhållanden 1798 

Regeringens tolkning av EU-direktivet tar inte hänsyn till de särskilda förhållanden som 1799 

svenska skärgårdsföretagare verkar inom. Enligt Skärgårdarnas Riksförbund har inget annat 1800 

EU-land så många bebodda små öar som Sverige har. Den svenska skärgården har också en 1801 

ovanligt hög andel företagare, de flesta med relativt små fartyg eller båtar. Och de behövs för 1802 

att företagarna ska klara sina egna fraktbehov. Vattnet är skärgårdsbornas vägar där de 1803 

behöver frakta sitt gods. Vill vi ha en livskraftig skärgård måste företagarna där få verka på 1804 

samma premisser. Att beskatta vissa grupper av företagare i skärgården som redan har stora 1805 

utmaningar är fel väg att gå. 1806 

För att skapa en rättvisare skärgårdstrafik bör regeringen se över regelverket och om möjligt 1807 

omförhandla med EU om undantag för den svenska skärgårdstrafiken när det gäller 1808 

begränsningarna för att använda det lågbeskattade bränslet i yrkestrafik när man utför egna 1809 

transporter.  1810 

I EU-direktivet (2003/96/EG, avsnitt 28 https://eur-lex.europa.eu/legal-1811 

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0096&from=SV) står också att vissa 1812 

skattebefrielser eller skattenedsättningar kan visa sig nödvändiga på grund av sociala hänsyn. 1813 

De särskilda sociala utmaningar som finns i den svenska skärgården har erkänts och lyfts upp 1814 

i olika EU-projekt, exempelvis EU-kommissionens Mål 2-program Öarna 1815 

(https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/atlas/programmes/2000-2006/interregional/oarna-1816 

region-objective-2-programme). Där identifierades näringsliv och infrastruktur som ett 1817 

prioriterat insatsområde för att den lokala ekonomin ska kunna bli sundare och starkare. Detta 1818 

för att på sikt bidra till att höja den, i jämförelse med övriga Sverige, lägre levnadsstandarden 1819 

för skärgårdsborna. Det här är alltså inte enbart en fråga som berör skärgårdsföretagarnas 1820 

överlevnad, utan i förlängningen också allas lika rätt till en tillfredsställande levnadsstandard, 1821 

vilket är en mänsklig rättighet. 1822 

Reglerna kring bränsleskatten berör också i allra högsta grad besöksnäringen. En stor del av 1823 

skärgårdens attraktionskraft består i att den ”lever”; att människor kan bo och verka där, och 1824 

att det finns verksamhet som till exempel restauranger, konst- och hantverksbodar och 1825 

butiker. 1826 
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Reglerna måste ändras så att användningen av lågbeskattat bränsle knyts till en 1827 

näringsverksamhet där intäkterna från användningen av bränslet tydligt redovisas. 1828 

 1829 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 1830 

att användningen av lågbeskattat bränsle i båtar knyts till en näringsverksamhet där intäkterna 1831 

från användningen av bränslet tydligt redovisas. 1832 

att kommersiell verksamhet, oavsett vilken skall kunna använda lågbeskattat bränsle i sina 1833 

båtar. 1834 

 1835 

Distriktets yttrande: 1836 

Bifalla motionen  1837 

  1838 
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 1839 

Kommitté 1 - Ekonomi 1840 

1.2 Arvodering av styrelseuppdrag 1841 

Rune Thyselius, Stockholm 1842 

 1843 

Att inneha styrelseuppdrag i bolag är alltmer ett yrke, styrelseproffs. Och sitt yrke skall man 1844 

kunna utöva som företagare i eget bolag, och fakturera för sitt arbete. I sitt bolag tar man 1845 

sedan kostnader för sin lön, pension, försäkringar, fortbildning, resor osv. Det handlar om 1846 

näringsfrihet. 1847 

Efter ett utslag i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) är detta inte längre möjligt, man anser 1848 

att styrelseuppdraget är så personligt att man måste vara anställd i de bolag där man sitter i 1849 

styrelsen. Styrelsearvodet blir då lön från respektive bolag. HFD bortser från att det finns en 1850 

mängd yrken med personligt ansvar såsom läkare, advokat och revisor, som bedrivs i 1851 

företagsform och betalas via faktura. HFD utslag har lett till att: 1852 

Enskilda styrelseledamöter för svårt att hantera frågor pension, försäkringar, fortbildning och 1853 

liknade. Det har blivit svårare för mindre bolag att rekrytera kompetenta styrelseledamöter. 1854 

Många kandidater har redan hög lön, och får då hög skatt. Styrelsearvodet ersatts av 1855 

konsultarvode för specifika arbeten, vilket i sin tur leder till att beslutsfattandet sker i andra 1856 

organ är i den styrelse där besluten hör hemma. Organ som inte styrs av lagar och regler på 1857 

samma sätt som styrelsen. 1858 

Ytterligare information 1859 

Se Styrelseakademiens hemsida: styrelseakademien.se/nyheter-opinion/lagforslag-1860 

styrelsearvoden 1861 

 1862 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 1863 

att Centerpartiet verkar för att inkomstskattelagen förändras så att styrelsearbete återigen kan 1864 

faktureras från eget bolag. 1865 

 1866 

Distriktets yttrande: 1867 

Distriktsstyrelsen ser de viktiga poäng som motionären lyfter. Det finns en tydlig utmaning, 1868 

framför allt för de mindre bolagens styrelser, och denna utmaning bör bemötas. 1869 

Distriktsstyrelsen inser vikten av att utreda ett större spektrum av lösningar, eftersom detta är 1870 

en framtidsfråga som kommer att vara av vikt för många små och medelstora företag.  1871 

Därför föreslår distriktsstyrelsen att sakfrågan utreds för att kunna presentera ett paket med 1872 

lösningar.  1873 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta: 1874 
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Att instämma i motionens intentioner  1875 

Att sakfrågan utreds för att kunna presentera ett paket med lösningar 1876 

Distriktsstämmans beslut: 1877 

Att instämma i motionens intentioner 1878 

Att sakfrågan utreds för att kunna presentera ett paket med lösningar  1879 

  1880 



Kommitté 1 
Ekonomi 

 

62 
 

Kommitté 1 - Ekonomi 1881 

1.3 Arvodering av styrelseuppdrag 1882 

Magnus Thulin, Centerpartiet i Malmö 1883 

 1884 

I juni 2017 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2017 ref. 41) som gjorde 1885 

att skatteregler för styrelsearvoden ändrades.Före juni 2017 har man haft möjlighet att 1886 

fakturera för sitt styrelsearbete genom eget bolag. Bakgrunden till Högsta 1887 

förvaltningsdomstolens beslut är att styrelseledamöter är personligt ansvarig för sitt arbete i 1888 

en styrelse och ska därför beskattas enligt inkomst av tjänst.Med lång erfarenhet av 1889 

företagande så tycker jag detta är helt fel. Aktiebolagslagen hävdar att endast en fysisk person 1890 

kan utföra styrelsearbete. Jag menar att man bör kunna bedriva styrelsearbete och fakturera 1891 

arvode genom eget bolag. Att bolaget man bedriver styrelsearbete i ska skatta för inkomst av 1892 

tjänst är en föråldrad syn och stämmer inte överrens med de behov som finns på marknaden 1893 

2019. För att kunna belysa detta ytterligare kan man ta revisorer som exempel. En revisor har 1894 

i dagsläget ett stort ansvar för bolag denne har engagemang i och arvodet faktureras genom 1895 

bolag.När bolag skapas finns det ofta kreativa idéer från grundaren vad det gäller 1896 

produktutveckling. Att bygga en hållbar affärsmodell eller ha kompetens om marknaden kan 1897 

vara bristfällig. Detta blir extra tydligt hos start-ups, som i många fall startas i inkubatorer 1898 

eller Science Parks runt om i Sverige.Många start-ups och mindre företag har efter domen 1899 

svårt att knyta till sig en kompetent styrelse som har möjlighet att utveckla bolaget. 1900 

Styrelseproffs väljer numera ofta att inte ta på sig de uppdrag de har möjlighet till, pga de nya 1901 

skattereglerna.För att Sverige även i framtiden ska ha ett starkt företagsklimat behöver vi 1902 

skapa möjligheten att faktura för styrelsearbete. Syftet med eventuell lagändring ska inte vara 1903 

till grund för att ägare till bolag ska kunna fakturera mellan dennes bolag, utan att företag i 1904 

Sverige ska kunna få in rätt kompetens på styrelsenivå att driva verksamheten framåt. 1905 

 1906 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 1907 

att justera aktiebolagslagen och/eller annan relevant lagstiftning för att möjliggöra att fysisk 1908 

person har möjlighet att fakturera från eget bolag vid styrelseuppdrag. 1909 

att lagstiftningen inte begränsar antalet uppdrag en fysisk person kan åta sig och fakturera 1910 

genom eget bolag. 1911 

 1912 

Distriktets yttrande: 1913 

Motionären belyser en möjlighet att som affärsidé bedriva styrelsearbete.  1914 

Det kan finnas en osäkerhet i om detta i säg är en inriktning som stöds i aktiebolagslagen. Och 1915 

dessutom om det är en önskvärd utveckling av företagande. 1916 

I ett av exemplena och farhågorna som beskrivs med engagemang i nya fåmansföretag så har 1917 

detta tolkats av skatteverket, till förmån för företagaren då gränsen för arbetsgivaravgift har 1918 

höjts vid icke hududsaklig sysselsättning, exempelvis styrelsearbete. 1919 
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Begränsningen i antalet uppdrag är i sig inte kopplat till hur ersättningen sker utan skall 1920 

regleras enligt annan ordning. 1921 

Distriktsstämman föreslår Partisstämman 1922 

att bifalla motionen  1923 

  1924 
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Kommitté 1 - Ekonomi 1925 

1.4 Avskaffad moms 1926 

Jasmine Karam, Västra Götalands län 1927 

 1928 

Varför ha denna orättvisa regressiva skatt som slår mot fattiga främst för samma produkt och 1929 

tjänst? 1930 

 1931 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 1932 

Att avskaffa momsen. 1933 

 1934 

Distriktets yttrande: 1935 

Distriktsstyrelsens yttrande: 1936 

Moms är en mervärdesskatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster. Det 1937 

finns olika momssatser beroende på olika varugrupper. Politiken har valt att sänka 1938 

momsen på varor som särskilt vill premieras, exempelvis livsmedel eller kultur. 1939 

Momsen är dock inte en regressiv skatt som motionären påstår, eftersom alla, oavsett 1940 

inkomst betalar precis lika mycket. Hade skatten varit regressiv hade de med låga 1941 

inkomster betalat en högre procentandel. Jämför med inkomstskatt som är en progressiv 1942 

skatt där den med högre inkomster också betalar en högre andel i skatt. 1943 

Motionären föreslår att momsen helt slopas. Det vore ett mycket radikalt förslag. 1944 

Intäkterna från momsen utgör ungefär 30% av statens intäkter och är lite drygt 400 1945 

miljarder. Centerpartiet värnar visserligen ett sänkt skattetryck, men då inom ramen för 1946 

en grön skatteväxling där miljöskatter höjs och skatten på jobb och företagande sänks. 1947 

Det ger bättre effekter för samhället än att slopa momsen. Med anledning av det kan inte 1948 

distriktsstyrelsen gå motionären till mötes. 1949 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktsstämman besluta: 1950 

Att avslå motionen 1951 

Distriktsstämman beslutar: 1952 

att bifalla distriktsstyrelsens förslag. 1953 

  1954 
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Kommitté 1 - Ekonomi 1955 

1.5 Vindkraft 1956 

Erik-Widar Andersson, Jämtland 1957 

 1958 

Vindkraften genomgår en omfattande expansion, och är en bärande del i omställningen av det 1959 

svenska energisystemet. I förbindelse med lokaliseringsbeslutet genomförs ofta förhandlingar 1960 

med berörda markägare och påverkade lokalsamhällen, som ofta ligger till grund för en 1961 

avsättning till lokal utveckling, ofta i samarbete med lokala intresseföreningar. Detta är bra 1962 

och ger en koppling mellan bygden och vinkraftsetableringen. 1963 

Sedan en tid tillbaka finns en etablerad mekanism, där exploatören gör avsättningar i 1964 

samarbete med en regional kreditgarantifond, med målsättningen att stärka 1965 

kapitalförsörjningen i de regioner som är föremål för vindkraftsetableringen. Exemplet är 1966 

(Kreditgarantiföreningen Garantia), som på detta sätt tillgängliggör ett revolverande 1967 

lånekapital i vindkraftsnära miljöer som utmärks av lågt värderade säkerheter, långsam 1968 

kapitalbildning och knapp tillgång till lånefinansiering. 1969 

Denna mekanism bör uppmuntras och stödjas, eftersom den gör att vindkraftens 1970 

värdeproduktion kan mobiliseras för lokal och regional utveckling. Det blir lättare för 1971 

invånarna i lokalsamhället att se ett samband mellan den lokala arbetsmarknadens utveckling 1972 

och den ökade ekonomiska aktiviteten. Företagande som annars inte varit möjligt kan 1973 

etableras. Både företag och arbetsmarknad stabiliseras genom sunda marknadsmekanismer. 1974 

Genom denna mekanism kan energipolitikens mål tillgodoses, och samtidigt utgöra en källa 1975 

till investeringar och utveckling i just de (finansiellt marginaliserade) områden som 1976 

vindkraften är hänvisad till, och som har permanenta och svårövervunna hinder för tillväxt 1977 

och utveckling. Det är god Centerpolitik att medverka till att alla samhällen och regioner skall 1978 

kunna utvecklas och ge sitt bidrag till den ekonomiska utvecklingen. Riskvilligt kapital, lån 1979 

och lånegarantier med sitt ursprung i vindkraften är ett sätt att uppnå detta. 1980 

 1981 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 1982 

Formerna för offentlig medverkan till kapitalförsörjning till företag i bygder som påverkas av 1983 

vindkraftsetableringar utreds och att mekanismer för denna medverkan inrättas. 1984 

Anpassningar i statsstödsförordningen görs med målet att offentliga resurser skall kunna 1985 

medverka i funktionen och bidra till kapitalförsörjningen i områden som påverkas av 1986 

vindkraftsetableringar 1987 

Statliga resurser, som kompletterar vindkraftsexploatörernas avsättningar, investeras i 1988 

finansiella mekanismer som förstärker företagens säkerheter, vitaliserar lånemarknaden och 1989 

förbättrar kapitalförsörjningen i de bygder som bidrar så påtagligt till energipolitikens 1990 

genomförande. 1991 

 1992 



Kommitté 1 
Ekonomi 

 

66 
 

Distriktets yttrande: 1993 

Erik-Vidar Andersson yttrar sig och yrkar bifall till motionen.  1994 

Per Åsling yttrar sig.  1995 

beslutsgång:  1996 

Det finns två förslag. 1997 

Ordförande frågar om stämman beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag.  1998 

Ordförande frågar om stämman beslutar enligt Erik-Vidar Anderssons förslag. 1999 

Ordföranden finner att stämman beslutade 2000 

att motionen anses besvarad.  2001 

  2002 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2003 

1.6 Social hållbarhet 2004 

Pär Granstedt, Södertälje 2005 

 2006 

Det råder bred samstämmighet om att en hållbar utveckling kräver såväl social som 2007 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ändå har de senaste årtiondenas samhällsdebatt, både i 2008 

Sverige och internationellt, i hög grad kommit att fokusera på ekonomisk tillväxt, och i 2009 

växande grad, ekologisk hållbarhet., medan den sociala hållbarheten kommit i bakgrunden. 2010 

Under årtiondena närmast efter andra världskriget var det tvärtom. Den sociala hållbarheten 2011 

stod i förgrunden, även om man använde andra termer som "välfärdssamhället" etc. 2012 

Det var mycket naturligt. 1900-talets första hälft präglades av kvarlevande klassamhällen, två 2013 

världskrig och en mellanliggande 30-talskris., samt stora delar av världen utsatta för kolonial 2014 

exploatering., Den tidiga efterkrigstidens sociala ingenjörskonst, välfärdssamhällen, och i 2015 

extremfallen, socialistiska planekonomier, lovade jämlika samhällen som skulle ta hand om 2016 

människorna från vaggan till graven. Men man fastnade i en återvändsgränd, med varierande 2017 

grad av ofrihet, kvävd kreativitet och tung byråkrati. 2018 

På 1980- och 1990-talen ersattes välfärdsstaten av liberala samhällsidéer som skulle återställa 2019 

friheten och släppa loss kreativiteten och entrprenörskapet. Till en början ledde detta också till 2020 

kraftigt ökad tillväxt och minskad fattigdom. Men det blev också en utveckling mot mer 2021 

spekulationsekonomi, vidgade ekonomiska klyftor, sociala motsättningar och nya ekonomiska 2022 

kriser, och på sina håll även ekonomisk stagnation. Denna utveckling, liksom det tidigare 2023 

socialistiska misslyckandet, bidrog starkt till att skapa den sociala förtroendekris som nu 2024 

präglar det politiska livet över hela världen, även i västvärlden välordnade och välbärgade 2025 

demokratier. 2026 

Bristerna i social hållbarhet har även konsekvenser på andra hållbarhetsområden. Det blir allt 2027 

svårare i allt fler länder att nå fram till samarbetsformer som möjliggör en politik för 2028 

långsiktig hållbarhet. Allt fler söker sig till reaktionära ideologier med en återgång till gångna 2029 

tiders nationalegoism som inte löser några framtidsproblem. Högerpopulistiska partier får ett 2030 

allt större inflytande i allt fler västliga demokratier, Sverige inte undantaget. Det har 2031 

konsekvenser både inrikespolitiskt i berörda länder och för strävandena att hantera globala 2032 

utmaningar som klimat, miljö, ekonomi och konflikthantering etc. EU-samarbetet är hotat av 2033 

allvarliga splittringstendenser, liksom olika globala samarbeten och överenskommelser. De 2034 

Gula Västarnas upplopp i franskrike påminner oss om svårigheterna att genomdriva den 2035 

radikala klimatpolitik vi behöver, om bördorna anses orättvist fördelade. 2036 

Skall vi kunna hantera dagens utmaningar krävs en social hållbarhet, med mindre 2037 

socioekonomiska klyftor och upplevda orättvisor. Det här innebär bl.a. att den sociala 2038 

hållbarheten måste ges högre prioritet än vad som varit fallet de senaste årtiondena. 2039 

Centerpartiet som är en viktig pådrivande kraft när det gäller ekonomisk och ekologisk 2040 

hållbarhet måste också ta ledningen i debatten om den sociala hållbarheten. Det är viktigt att 2041 

inte försöka rekonstruera den socialdemokratiska välfärdsstaten, utan utveckla en socialliberal 2042 

väg som förenar väl utbyggd social och ekonomisk grundtrygghet, goda livslånga 2043 

utbildningsmöjligheter och en flexibel, lättillgänglig arbetsmarknad med en näringspolitik 2044 
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som stimulera ekologiskt hållbart företagande, innovation och hållbar tillväxt. Centern är 2045 

redan pådrivande på områden av vikt för den sociala hållbarheten, inte minst när det gäller 2046 

jämställdhet, integration och en tillgänglig arbetsmarknad. Men det räcker inte. De växande 2047 

socioekonomiska klyftorna skapar allvarliga hot mot den liberala samhällsidén, och vår 2048 

förmåga att möta dagens utmaningar. Sverige hör till de länder i västvärlden där klyftorna 2049 

växer snabbast. Debatten kring konsekvenserna av detta böjar bli het och det är viktigt att 2050 

Centern visar att det finns en socialliberal väg framåt också för att möta dessa problem. 2051 

Konkret kan det handla om åtgärder för att stärka den ekonomiska grundtryggheten, bl. a. för 2052 

pensionärer, en grön skatteväxling som samtidigt verkar inkomstutjämnande, bättre kvalitet, 2053 

tillgänglighet, valfrihet och behovsanpassning inom vård, skola och omsorg, 2054 

låglönesatsningar t ex för vårdpersonal mm. Det är viktigt att på en socialliberal grund skapa 2055 

ett inkluderande samhälle där alla beaktas oavsett var man bor, vilken ålder man har, vilken 2056 

bakgrund eller vilka funktionsvariationer man har. 2057 

 2058 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2059 

att uppdra åt partistyrelsen att ta fram ett handlingsprogram för liberala reformer för social 2060 

hållbarhet 2061 

 2062 

Distriktets yttrande: 2063 

Instämma i motionens intentioner  2064 

  2065 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2066 

1.7 E-krona 2067 

Anette Nordvall, Kungsholmen Stockholms län 2068 

 2069 

Om jag får spekulera och jag hoppas att fler med mig anser att nuvarande gamla teknik på 2070 

banker, nuvarande kreditkorts bolag som idag kontrollerar över 81% av den digitala betalning 2071 

som sker i Sverige idag. Under veckan så har flera svenska/ nordiska banker blivit granskade 2072 

och blivit utnyttjade eller utnyttjar penningtvätt.Utmaningen för Riksbanken är inte vilken 2073 

teknik som ska sättas för att bygga ut samhällets framtida Kontantlöst samhälle, utan 2074 

egentligen själva delaktigheten och elförsörjningen till den är uttryckt.Som med allt annat 2075 

måste vi ha attityden att “inget bolag är för stora för att gå omkull”.Ex. Kodak kände aldrig av 2076 

att pappersfotografier skulle digitaliseras, även om Steve Sasson 1974 byggde framtiden åt 2077 

just Kodak, men som låstes in i ett kassavalv.Därför uppmanar jag ett rejält krafttag från 2078 

partiet Att driva frågan om vad är finansiell infrastruktur ska vara framåt. Behövs bankerna, 2079 

behöver landet vara beroende av kortläsare som styrs av bolagen? Jag anser att vi ska ta dem 2080 

ur själva infrastrukturen och använda intäkterna som effektivare skattemedel. Dags att flytta 2081 

tekniken upp ett snäpp och inte bara framåt på gammal teknik.Teknik som blockkedja visa 2082 

tydligt alla händelser. Elförsörjningen ska inte vara ens ansvar utan hela landets ansvar. 2083 

Föreslår en gemensam plan för Sveriges alla kommuner att vara delaktiga i både kontanters 2084 

fortlevnad, utveckling av e-krona och samtidigt ansvarar för att elektricitet finns beredskap. 2085 

 2086 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2087 

Därför uppmanar jag ett rejält krafttag från partiet Att driva frågan om vad är finansiell 2088 

infrastruktur ska vara framåt. 2089 

 2090 

Distriktets yttrande: 2091 

Den pågående digitaliseringen av samhället märks i Sverige av särskilt när det kommer till 2092 

betalningssystemet och kontanthanteringen.  Allt mer av den verksamhet som människor i 2093 

Sverige möter i sin vardag är i praktiken kontantlös eller har till och med rent principiellt 2094 

slutat ta emot kontanter som betalningsmedel. Om samhället inte samtidigt tar ansvar för att 2095 

säkra en ny infrastruktur får detta stora konsekvenser för oss alla och envar. 2096 

Den alltmer centraliserade och digitala infrastrukturen, inte bara vad gäller betalningssystemet 2097 

utan även energiförsörjning och på sikt transporter, är en uppenbar säkerhetsrisk. Därför är det 2098 

fullkomligt avgörande att vår digitala infrastruktur omfattas av starkast möjliga säkerhet och 2099 

är tillgänglig i hela landet. Samtidigt kan ett digitaliserat betalningssystem för individuella 2100 

medborgare och företag vara stärkande för den vardagliga säkerheten då dessa slipper hantera 2101 

åtråvärda kontanter och ha ständig tillgång till betalningsmedel.  2102 

Det är också, som motionären, beskriver tydligt att betalningshantering är en verksamhet som 2103 

riskerar leda till monopolstrukturer. Riksbanken har i sitt pågående projekt själva tagit upp 2104 

flera av de negativa konsekvenser som en e-krona skulle innebära. Ett digitaliserat 2105 
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betalningssystem med Riksbanken som aktör skulle kunna innebära att affärsbankerna får 2106 

konkurrens av ett kontobaserat (som hos bankerna) eller värdebaserat (som i kollektivtrafiken) 2107 

system där kronor kan förvaras och användas utan att behöva kunna eller vilja öppna konto 2108 

hos en affärsbank. Det är därför viktigt att politiken involverar sig i Riksbankens arbete med 2109 

att utforma framtidens finansiella infrastruktur. 2110 

Motionären pekar på en del av en uppsjö av komplexa frågeställningar relaterade till 2111 

kontanternas framtid. Därför är det viktigt att säkerhet, integritet och tillgänglighet är 2112 

närvarande i aspekter i framtida överväganden. Vi anser att Centerpartiet inte bör döma i 2113 

förväg utan låta Riksbanken landa i vad som är önskvärt ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv 2114 

och möjligt utifrån tekniska förutsättningar innan e-kronans roll i den framtida finansiella 2115 

infrastrukturen avgörs. Om kontanter ska fortsatt vara en del av betalningssystemet tills vidare 2116 

är det dock viktigt att kontanthanteringen fungerar. 2117 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman att besluta 2118 

att  instämma i motionens intentioner  2119 

Distriktsstämmans beslut 2120 

Att instämma i motionens intentioner  2121 

  2122 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2123 

1.8 Digital arbetsmiljö 2124 

Fredrik Adolfsson, Pia Andreasson, Caroline Blomberg, Camilla Byrinder, Jörgen Dyssvold, 2125 

Christer Eriksson, Pietro Marchesi, Erik Sarfors, Eva von Wernstedt, Marcus Wangel och 2126 

Susanne Wicklund (samtliga Centerpartiet i Stockholm). 2127 

 2128 

Den ökade digitaliseringen i samhället leder självklart till en ökad digitalisering även på 2129 

arbetsplatserna. De flesta yrken och arbetsuppgifter innebär idag att medarbetaren arbetar i 2130 

relation till en eller flera digitala arbetsmiljöer. En dåligt utformad IT-miljö gör inte bara 2131 

själva arbetet ineffektivt utan påverkar också hälsan för medarbetaren. Den irritation, 2132 

frustration, trötthet och stress som en dåligt utformad digital arbetsplats kan framkalla kan på 2133 

längre sikt leda till sömnproblem, utmattning, kronisk trötthet och i förlängningen även ökad 2134 

risk för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes (genom låggradig stress över tid).Det finns ett 2135 

behov av ett samlat grepp kring den digitala arbetsmiljön, med tydliga riktlinjer och 2136 

anvisningar kring vilka hänsyn som måste tas för att medarbetarna ska kunna känna sig trygga 2137 

i att deras hälsa inte påverkas negativt, samt att de får de bästa förutsättningarna för att kunna 2138 

utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och kvalificerat sätt.[1]Arbetsmiljöverket är den 2139 

myndighet som har ett tydligt uppdrag att ta fram riktlinjer och föreskrifter som syftar till att 2140 

skydda medarbetare från hälsofarliga arbetsmiljöer. I det ansvaret ingår också att följa 2141 

kunskapsutvecklingen inom de olika områdena inom arbetsmiljö och se till att lagar och 2142 

föreskrifter är uppdaterade. Om myndigheten åläggs att följa forskningen kring digital 2143 

arbetsmiljö och kontinuerligt utveckla både regelverk och aktiviteter för tillsyn så kan företag 2144 

och organisationer få det stöd de behöver för att löpande tillse att deras digitala arbetsmiljö 2145 

inte innebär en hälsorisk för medarbetarna.[1] Digitaliseringen och arbetsmiljön (2018), 2146 

Sandblad, Bengt mfl., Studentlitteratur 2147 

 2148 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2149 

att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att ta fram tydliga föreskrifter, råd och riktlinjer gällande 2150 

den digitala arbetsmiljöns utformning. 2151 

 2152 

Distriktets yttrande: 2153 

Motionärerna lyfter en mycket viktig fråga. Centerpartiet driver nationellt och på regional och 2154 

lokal nivå en god arbetsmiljö på alla arbetsplatser. Eftersom samhället blir allt mer 2155 

digitaliserat och inte minst myndigheter och institutioner.  2156 

De långsiktiga effekterna av digitalisering av arbetsplatser är idag inte så lätta att förutspå, 2157 

eftersom historiskt sett är det fortfarande nytt, om än självklart för de flesta.  2158 

Därför är det viktigt också att vara proaktiv och i detta fall ta ett samlat grepp om 2159 

rekommendationer och minimikrav på hur en god digital arbetsmiljö kan vara.  2160 
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Att få gå till ett arbete är för centerpartiet en mycket viktig politisk fråga, därför är en god 2161 

arbetsmiljö följaktligen också en relevant fråga. 2162 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta: 2163 

Att  bifalla motionen 2164 

Distriktsstämmans beslut: 2165 

Att bifalla motionen  2166 

  2167 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2168 

1.9 Medborgartjänst 2169 

Tobias Leverin, Grästorp Skaraborg 2170 

 2171 

Idag har vi stora utmaningar att ge våra ungdomar mellan 15-24 år meningsfull sysselsättning 2172 

efter skolgången, med en ungdomsarbetslösheten kring 17% enligt SCB. När våra unga inte 2173 

får möjlighet att skaffa sig självförtroende att fungera som en fullvärdig samhällsmedborgare, 2174 

riskerar vi att de hamnar i livslångt utanförskap.Samtidigt blir vi alltför ofta påminda om att 2175 

samhället är väldigt känsligt för störningar som orsakas av strömavbrott, vattenbrist, 2176 

kommunikationsbortfall och likande. Att då ha fler samhällsmedborgare med en högre grad av 2177 

individuell beredskap för olika krissituationer är ovärderligt.En sex månader lång, frivillig, 2178 

modern Medborgartjänst för ungdomar, mellan 18 och 25, skulle kunna stärka våra 2179 

ungdomars möjlighet till ett arbete samtidigt som vi höjer beredskapen hos våra 2180 

samhällsmedborgare. Frivilligheten ger en tydlig indikation om att de som genomgår 2181 

utbildningen tar egna initiativ och aktivt vill förbättra sina möjligheter till arbete.  2182 

Medborgartjänsten skall vara något som ger avtryck i ett CV och som är utslagsgivande när 2183 

det gäller att söka arbete.Ungdomarna skall få välbehövliga kunskaper i, och konkreta 2184 

erfarenheter av, till exempel vård, utbildning, naturbruk och också olika slags krishanteringar 2185 

i samhället. Utbildningen sker förslagsvis i grupper med individer med olika bakgrund och 2186 

erfarenheter, vilket i sin tur bidrar till erfarenheter i att lösa uppgifter i grupper med olika 2187 

förutsättningar. 2188 

 2189 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2190 

att undersöka möjligheten att införa en sex månader lång, frivillig, modern Medborgartjänst 2191 

för ungdomar i åldern 18-25 år. 2192 

 2193 

Distriktets yttrande: 2194 

Yttrande 2195 

Motionären lyfter att en frivillig medborgartjänst för ungdomar i åldern 18–25 år skulle stärka 2196 

ungdomars möjlighet till arbete och bidra till att höja beredskapen hos våra 2197 

samhällsmedborgare. Arbete är viktigt för att inte hamna i ett långsiktigt utanförskap och 2198 

kunskaper som är värdefulla i händelse av olika störningar (strömavbrott, vattenbrist, 2199 

smittspridningar m.fl.) är viktiga för individens förmåga att klara sig i händelse av kris.  2200 

Distriktsstyrelsen instämmer i att det är avgörande av att minska utanförskap och höja 2201 

befolkningens beredskapsförmåga, men ser inte att det bäst sker genom en frivillig 2202 

medborgartjänst. De svenska frivilligorganisationerna, folkhögskolorna och kommunala 2203 

vuxenutbildningarna är plattformar och system som kan erbjuda mer av de insatser 2204 

motionären önskar, utan att det behövs tillskapas en ny specifik medborgartjänst. 2205 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta  2206 
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att avslå motionen  2207 

Distriktsstämman Beslutar enl DS förslag  2208 

  2209 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2210 

1.10 Fördelningspolitiskt program 2211 

Lennart Pettersson 2212 

 2213 

Det pratas mer och mer om de ökande ekonomiska och sociala klyftorna i samhället. Det kan 2214 

gälla inkomster och förmögenheter men också bostadsområden och geografiska skillnader. 2215 

Klyftan mellan de som saknar arbete och de som har arbete, är ett av de stora 2216 

samhällsproblemen. Det finns mycket inom arbetsmarknadsområdet och inom 2217 

bostadspolitiken som påverkar klyftorna negativt, där vi aktivt kan medverka till förbättringar. 2218 

Detsamma gäller synen på stad och land och infrastruktursatsningar som ibland är helt 2219 

avgörande för utvecklingen.Som Centerpartist känns det naturligt att värna de som har det 2220 

svårast i samhället. Detta ska ses tillsammans med nödvändig stimulans till de entreprenörer 2221 

och framtidsinriktade personer som är helt avgörande för utvecklingen och för allas vårt 2222 

välbefinnande.Vi vet att om klyftorna blir för stora, får det demokratiska konsekvenser. Vi 2223 

kan se det redan idag, genom att många känner ett utanförskap som är ohälsosamt för både de 2224 

berörda människorna och för samhällsutvecklingen.Genom att sammanställa olika parametrar 2225 

och ta fram ett fördelningspolitiskt program med en tydlig viljeinriktning, kan vi skapa 2226 

förutsättningar för att minska klyftorna i samhället. 2227 

 2228 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2229 

att Centerpartiet tar fram ett fördelningspolitiskt program där bl.a. demokratiska, sociala och 2230 

ekonomiska effekter beaktas 2231 

 2232 

Distriktets yttrande: 2233 

Distrikttstämman föreslår Partistämman 2234 

att avslå motionen  2235 

  2236 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2237 

1.11 Förmånsbeskattning 2238 

Örjan Berglund och Kerstin Berglund 2239 

 2240 

Som forskare (och säkert inom många andra yrken också) är man medlem i 2241 

bransch/ämnesföreningar som utvecklar och diskuterar ämnesområdet. Det är föreningar man 2242 

endast är med i på grund av sitt yrke. Då dessa föreningar har sammankomster och 2243 

konferenser är det ofta mycket billigare att delta om man är medlem i föreningen. Som 2244 

reglerna är nu (SKV M 2017:17 och avdragsförbud för medlemsavgifter som gäller enligt 9 2245 

kap. 2 § IL) blir man förmånsbeskattad för detta, vilket i många fall leder till att man struntar i 2246 

medlemskapet och betalar den högre avgiften. Dessa föreningar är viktiga för kunskapsutbyte 2247 

och med den allmänna trenden att engagemanget i föreningar går ner bör vi underlätta för 2248 

dessa föreningar att överleva. Att bli förmånsbeskattad på avgiften till en förening som man är 2249 

medlem i bara pga sitt arbete är fel. 2250 

 2251 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2252 

att medlemskap i branschföreningar som arbetsgivaren betalar inte ska föranleda 2253 

förmånsbeskattning. 2254 

 2255 

Distriktets yttrande: 2256 

Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 2257 

Det ideella engagemanget i föreningar är viktigt på fritiden men även inom arbetslivet. Inom 2258 

forskarvärlden, men även inom andra branscher sker ett stort idéutbyte på konferenser och 2259 

seminarier arrangerade av bransch- och professionsföreningar. Många av sammankomsterna 2260 

kan dessutom vara branschöverskridande där man ur olika aspekter belyser ett gemensamt 2261 

problem.  2262 

I dagens läge när det är så svårt att få folk att engagera sig i föreningar, både privata, men 2263 

även inom arbetslivet, ger förmånsbeskattning av engagemang i dessa föreningar helt fel 2264 

signaler. 2265 

Generellt uppmanas anställda till samarbete både inom och utanför sina professioner, 2266 

nationellt och internationellt. Men om ingen vill engagera sig i de ideella föreningar som ofta 2267 

arrangerar mötesplatserna i form av kurser, seminarier, workshops, konferenser osv så 2268 

kommer många att få svårt att upparbeta de nätverk som är så viktiga idag och som 2269 

arbetsgivaren har stor nytta av. Alternativet som då återstår är endast de kommersiella 2270 

aktörerna.  2271 

Förmånsbeskattningen av den enskilde när arbetsgivaren betalar bransch- och 2272 

professionsföreningarnas medlemsavgifter har en negativ effekt på det ideella engagemanget 2273 
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som Centerpartiet vill värna om och är dessutom principiellt fel eftersom medlemskapet är 2274 

helt kopplat till arbetet. Dessa regler bör därför ses över. 2275 

Distriktsstyrelsen yrkade på 2276 

att bifalla motionen 2277 

Mötet biföll distriktsstyrelsens yrkande.  2278 

  2279 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2280 

1.12 Förmånsbeskattning 2281 

Rune Thyselius, Stockholm 2282 

 2283 

Genom åren så har försäljning till konstföreningar varit en viktig inkomstkälla för landets 2284 

konstnärer, framförallt för mindre kända lokala konstutövare. Vi pratar om runt 60 miljoner kr 2285 

årligen. Oftast har konstföreningarna varit kopplade till anställning i ett 2286 

företag/myndighet/organisation, där företaget då har sponsrat verksamheten på liknande sätt 2287 

som friskvård.2017-04-06 kom ett förtydligande från Skatteverket där man klargjorde att 2288 

sponsrade vinster i konstföreningar skall beskattas som förmån av tjänst, med inkomstskatt 2289 

och sociala avgifter. Det är en starkt bidragande orsak till att antalet företagsanknutna 2290 

konstföreningar har minskat drastiskt de senaste åren, och sponsringen likaså. Vem vill vinna 2291 

ett konstverk som man inte själv har valt, och sedan få betala skatt för nöjet? En skatt som lätt 2292 

överstiger värdet av konstverket om man sedan skulle vilja sälja det. Våra konstföreningar har 2293 

också varit en viktig konstscen för att nå dem som sällan möter konst. 1990 hade vi 1603 2294 

konstföreningar i Sverige, nu är de 359. Snart stängs de sista ner. I Sverige skall vi stötta våra 2295 

lokala konstnärer, inte straffbeskatta konstföreningar! 2296 

Ovanpå detta så ligger ansvaret för att skatten redovisas korrekt på konstföreningen, som 2297 

sällan har kompetens att hantera saken, men straffansvar föreligger ändå. 2298 

Ytterligare information 2299 

Skatteverkets hemsida 2300 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.2/2621.html#ref-cite-sfs-2301 

19991229-1 2302 

Sveriges Konstföreningars hemsida 2303 

https://www.sverigeskonstforeningar.nu/aktuellt/viktig-information-om-bidrag-fran-2304 

arbetsgivare-till-konstforeningar/ 2305 

 2306 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2307 

att Centerpartiet verkar för att så att inkomstskattelagen förändras så att vinster från 2308 

konstlotterier undantas från förmånsbeskattning. 2309 

 2310 

Distriktets yttrande: 2311 

Motionären lyfter ett förtydligande från Skatteverket som verkligen sätter krokben för en 2312 

trevlig och viktig verksamhet. Konstföreningar bidrar starkt till att skapa en marknad för 2313 

många konstnärer som försöker göra sitt yttersta för att försörja sig på sitt skapande. Här har 2314 

verkligen klåfingrigheten och tillrättaläggandet gått för långt. Konstlotterivinster bör 2315 

behandlas som vanliga lotterivinster.  2316 
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Förslag till beslut: 2317 

Att bifalla motionen 2318 

Distriktsstämmans beslut 2319 

Att bifalla motionen  2320 

  2321 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2322 

1.13 Förmånsbeskattning 2323 

Inga-Lill Andersson, Karlskoga Örebro län 2324 

 2325 

Frågan om förmånsbeskattning ”blossade” upp i efterdyningarna av de omfattande 2326 

naturområdesbränderna sommaren 2018 då MSB helt korrekt informerade den personal som 2327 

skickats att bistå i insatsarbetet och även frivilliga att boende oavsett typ och mat som delades 2328 

ut ska förmånsbeskattas.Uppfattningen blev att man "straffades" för det hjälpinsatser som 2329 

gjordes. Det påverkar den lilla människan i det stora hela.Regelverket kring 2330 

förmånsbeskattningar behöver ses över. 2331 

 2332 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2333 

att utreda slopning av förmånsbeskattning för personer som jobbar i nationell 2334 

insatsverksamhet, samma undantag som finns för personal i internationella insatser. 2335 

Se över de administrativa kostnaderna för hantering av förmånsbeskattning för områden som 2336 

inte är direkt relaterade till arbete. 2337 

att förenkla reglerna kring förmånsbeskattningen. 2338 

 2339 

Distriktets yttrande: 2340 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning och föreslår distriktsstämman besluta: 2341 

-Att bifalla motionen. 2342 

Distriktsstämman beslutade:  2343 

Att bifalla distriktsstyrelsens förslag till att besluta att bifalla motionen  2344 

  2345 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2346 

1.14 Skattereform 2347 

Lars Berg, Skara 2348 

 2349 

I januariavtalet så framgår det att det ska genomföras en omfattande skattereform. Det är bra. 2350 

En skattereform som förenklar skattereglerna och som gör lagstiftningen konkurrensneutralt. 2351 

Syftet är att minska skatten på arbete och företagande. Det bör också likställa olika typer av 2352 

arbete så att inte skattereglerna snedvrider marknaden. Skattereformen bör också inriktas på 2353 

att göra regelverket enklare och med färre gränsdragningsproblem. I ett liberalt samhälle bör 2354 

det inte vara staten och riksdagen som anger att en typ av konsumtion eller investeringar är 2355 

bättre än någon annan.För att förenkla för alla företag och även för Skatteverket bör en 2356 

enhetlig moms införas. Staten bör inte genom skattesystemet ange att viss konsumtion är 2357 

bättre än någon annan. Jag kan inte se att det finns något rimligt skäl till varför sättpotatis 2358 

beskattas med 25 % moms medan matpotatis för omedelbar konsumtion belastas med 12 % 2359 

moms. Genom det sammelsurium av skattesatser vi idag har så snedvrider vi genom 2360 

skattesystemet konkurrensen mellan olika bolag, det är också sannolikt att företagen och 2361 

entreprenörerna fattar affärsmässiga beslut utifrån hur skattereglerna slår istället för efter 2362 

strikt affärsmässiga villkor.När det gäller RUT- och ROT- avdragen bör dessa avskaffas. RUT 2363 

och ROT innebär att staten anger att vissa arbeten är bättre och att de därför skall få en 2364 

skattelindring. Dessutom är systemet oerhört krångligt, företaget ska skicka dels en faktura till 2365 

kunden och dels ett underlag till Skatteverket. Varefter Skatteverket sedan måste skicka en 2366 

bekräftelse till kunden. Ett enormt arbete som vi kunde slippa om avdragen avskaffades och 2367 

den generella arbetsgivaravgiften sänktes i motsvarande grad. Då skulle vi också få 2368 

konkurrensneutralitet mellan olika branscher och företag.Även när det gäller beskattningen av 2369 

fastigheter bör det göras förändringar och förenklingar. Det första är att återinföra 2370 

fastighetsskatten, jag vet att det kan uppröra några, men om ni tänker efter så inser ni att 2371 

fastighetsskatt är en mycket bra skatt. Dagens fastighetsavgift har bland annat inneburit att 2372 

skattebördan har flyttats från fastigheter i storstäderna till fastigheter i glesbygden. Men den 2373 

största effekten är att vi har genom reavinstbeskattningen på fastigheter har fått en 2374 

inlåsningseffekt. Den s.k. flyttskatten innebär att många som vill flytta från sina hus inte 2375 

känner att de har råd vilket gör att bostadsmarknaden idag inte fungerar så bra som den borde. 2376 

Fastighetsskatten är dessutom en enkel och förutsägbar skatt som det till yttermera visso är 2377 

väldigt svårt att smita ifrån. 2378 

 2379 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2380 

För att uppnå både förenklingar i skattesystemet och likvärdig beskattning så bör således 2381 

följande delar finnas med i en större skattereform: 2382 

Att enhetlig moms, det bör innebära att den generella momsen kan sänkas, 2383 

Att avskaffa av RUT- och ROT-avdrag samtidigt som arbetsgivaravgifterna sänks i 2384 

motsvarande grad. 2385 

Att återinföra fastighetsskatten, samtidigt som den s.k. flyttskatten tas bort eller minskas. 2386 
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 2387 

Distriktets yttrande: 2388 

Yttrande 2389 

Motionären föreslår i sin motion ett antal åtgärder för att förenkla det svenska skattesystemet. 2390 

Motionens syfte att skattesystemet måste förenklas ställer sig distriktsstyrelsen bakom dock ej 2391 

flera av motionärens slutsatser. 2392 

Vad det gäller differentierad moms mellan olika produkter så anser DS att lägre moms på 2393 

produkter mot konsument kan vara ett sätt att få fart på en bransch tex besöksnäringen, eller 2394 

underlätta för en grupp i samhället som kämpar med att få ekonomin att gå ihop tex momsen 2395 

på mat och barnfamiljer. Om en enhetlig moms renderade i en sänkning av den generella 2396 

momsen rakt över så skulle de vara behjärtansvärt det finns dock inget som talar för detta. 2397 

Rot och Rut har förutom att fler anlitat såväl RUT som ROT tjänster bidragit till att många 2398 

svarta arbeten blivit vita. Samt att det är en stor efterfrågan på dessa tjänster bland konsument 2399 

vilket inte bara ger arbeten i företag som jobbar med ROT och RUT tjänster utan genererar 2400 

fler arbeten i handeln som tillhandahåller bla byggmaterial. DS ser inget motsattsförhållande i 2401 

att behålla Rot och Rut och samtidigt såväl sänka arbetsgivaravgifter, och att för vissa grupper 2402 

i samhället helt slopa arbetsgivaravgiften. 2403 

Reformen med en kommunal fastighetsavgift istället för en statlig fastighetskatt hade två 2404 

syften, dels att gynna kommunerna och dels att ta bort avarterna med höga fastighetskatter hos 2405 

bofasta i attraktiva områden tex i kustbandet och i fjällvärlden. Beskattningen av 2406 

bostadsmarknaden skall ses som en helhet med fastighetsavgiften reavinstbeskattningen och 2407 

minskningen av räntebidragen. Fastighetsavgifterna är inte tillfyllest så en översyn över hur 2408 

fastighetsavgiften slår i olika delar av landet är på sin plats. Angående reavinstbeskattningen 2409 

så instämmer vi med motionären att denna beskattning måste ses över och helst tas bort. 2410 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta  2411 

Att anse att satserna ett och tre med ovan besvarade. 2412 

Att avslå andra att satsen. 2413 

Yrkanden: 2414 

Lars Berg, Skara yrkar bifall för sin motion. 2415 

Louise Grabo, Vara yrkar bifall till att samt 1 och 2. 2416 

Britt-Marie Sjöberg, Hjo yrkar bifall till DS förslag. 2417 

Ordföranden ställer proposition på DS förslag om avslag mot Lars Bergs yrkande om bifall av 2418 

motionen. 2419 

Beslutar   enl DS förslag. 2420 

Reservation till förmån för bifall av motionen från Lars Berg. 2421 

Ordföranden ställer proposition på DS förslag mot Louise Grabos bifall till att sats 1 och 2 2422 

Distriktsstämman Beslutar   enl DS förslag.  2423 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2424 

1.15 Tullens gränskontroll 2425 

Lennart Pettersson, Svalöv 2426 

 2427 

Ett stort problem i samhället idag är de stölder och inbrott som sker och där tyvärr mycket av 2428 

stöldgodset förs ut ur landet. Det kan vara allt från små saker till stora maskiner. En del 2429 

ovärderliga antikviteter är också intressanta för de kriminella. När det gäller maskinstölder, är 2430 

det ofta lantbrukare och bygg- och entreprenadföretag som drabbas. Sammantaget bidrar detta 2431 

till en ökad otrygghet i landet. Eftersom Skåne är transitlänet till och från större delen av 2432 

Europa, är det särskilt kännbart vid Öresundsbron och vid de skånska hamnarna.Det är nog 2433 

också så att denna typ av brott genomförs av internationella ligor som kan vara svåra att spåra. 2434 

De möjligheter vi själva har är att försvåra utförseln ur landet. Det kan ske genom fler 2435 

anställda inom Tullverket. Det kan ske genom ökad samverkan mellan Tullverket, 2436 

Kustbevakningen och Polisen. Det kan även ske genom ökade befogenheter för Tullverket 2437 

och Kustbevakningen. Ett annat sätt kan vara att scanna samtliga fordon och att man får hålla 2438 

fordonen tills polisen anländer. Så är det inte idag.Med tanke på att denna typ av brott får 2439 

negativa effekter på allmänhetens syn på demokratin, är det angeläget att möjligheterna att 2440 

kontrollera utgående fordon snarast ökas.Det pratas ofta om gränskontroller för att hindra 2441 

införsel av vapen och narkotika men även av människor som inte har rätt att vistas i Sverige. 2442 

Det är en befogad synpunkt och även där behövs det en skärpning. 2443 

 2444 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2445 

att möjligheterna att kontrollera fordon som lämnar landet ska utökas, med målet att minska 2446 

stölder och inbrott 2447 

att en ökad kontroll av ankommande personer och fordon är angelägen för att bl.a. hindra 2448 

införsel av vapen och narkotika 2449 

 2450 

Distriktets yttrande: 2451 

Motionären lyfter ett väldigt stort och viktigt samhällsproblem. Detta är en fråga som är viktig 2452 

för hela landet i allmänhet och Skånes i synnerhet. Detta är en problematik som till stor del 2453 

handlar om internationella stöldligor.  2454 

Sverige står inför stora problem vad gäller grov kriminalitet och gäng brottslighet. Det är 2455 

viktigt att rättsväsendet få inte prioriterar bort andra bort så som vardagsbrott, dels för 2456 

förtroendet för rättssamhället och inte minst ur ett brottsperspektiv. Därför har Centerpartiet 2457 

länge drivit på för fler poliser i hela landet och är glada över att januariavtalet innehåller 2458 

satsningar på 10 000 fler polisanställda.  2459 

Det räcker dock inte, centerpartiet vill belysa vikten av ökad gränskontroll för att få rätt på 2460 

problematiken av internationella stöldligor. Centerpartiet har bland annat föreslagit att 2461 
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Tullverket ska få befogenhet att kolla utgående trafik för att kunna avlasta polisen i arbetet 2462 

med en stärkt gränskontroll.  2463 

Distriktsstämman föreslår Partistämman 2464 

att bifalla motionen  2465 

  2466 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2467 

1.16 Tullens gränskontroll 2468 

Leif Johansson, Uppsala 2469 

 2470 

Motionären har ej lämnat brödtext 2471 

 2472 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2473 

att tullverket ges kraftigt resurstillskott för att kunna kraftigt utöka införselkontrollen av 2474 

vapen och narkotika. 2475 

att tullverket ges i uppgift att intensifiera sitt arbete med att bekämpa internationella 2476 

brottsnätverk t ex genom att intensifiera kontrollen vid utförsel av varor vid hamnar. 2477 

 2478 

Distriktets yttrande: 2479 

Inget distriktsyttrande har inkommit  2480 

  2481 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2482 

1.17 Tullens gränskontroll 2483 

Andreas Håkansson & Thomas Magnusson Centerpartiet Växjö, Kronoberg. 2484 

 2485 

Vi ser en kraftig ökning av stölderna på landsbygden och i tätorter. En bidragande orsak till 2486 

dessa stölder är att det är för riskfritt och enkelt att ta ut stöldgods från landet. 2487 

Därför vill vi att Centerpartiet tar initiativ till att det skapas möjligheter och resurser så att 2488 

tullpersonal på ett tydligt sätt kan kontrollera vad som förs  över gränserna. Vederbörande ska 2489 

kunna verifiera det som för ut, vad man har inköpt eller på annat sätt förvärvat de varor som 2490 

förs ut. När brottsliga gärningar uppdagas i tullen ska dess personliga kunna gå längre än idag 2491 

i sitt åtagande. Utökade juridiska förutsättningar för tullpersonalen är ett måste! 2492 

Detta är bl.a. en viktig fråga för att motverka de stöldligor som går hårt fram i vissa 2493 

landsdelar. Stölder som inte bara ger ekonomiska och materiella förluster, utan som även 2494 

bidrar till en omfattande otrygghet på landsbygden. 2495 

 2496 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2497 

att Centerpartiet tar initiativ till att det skapas utökade juridiska förutsättningar för 2498 

tullpersonal, så de vid färjeläger och gränsstationer tydligare får kontrollera fordon och 2499 

personer gällande vad som förs ut från landet. 2500 

 2501 

Distriktets yttrande: 2502 

Motionärerna tar upp en högst aktuell och för främst landsbygden avgörande fråga. Många 2503 

insatser behövs för att hindra kriminella ligor från att hemsöka oss. 2504 

Samarbetet mellan polis och tull behöver bli ännu bättre, och polisen på plats snabbare än 2505 

idag. Detta handlar om resurser. Vidare behöver regleringsbrevet till tullen utvidgas till att 2506 

gälla även kontroll av vad som förs ut. Ytterligare en lösning, som andra länder tillämpar, är 2507 

att hävda att utförsel av stöldgods är smuggelbrott.  2508 

Enligt tullen är det flera lagar som kan behöva ändras för att ge tullen möjlighet att ingripa 2509 

aktivt när det gäller stölder – brottsbalken, smugglingslagen och tullens så kallade inre 2510 

gränslag.  2511 

I avvaktan på att dessa lagändringar eventuellt kommer till stånd skulle en justering i 2512 

polislagen kunna underlätta, genom att låta tullen omhänderta misstänkta personer oavsett hur 2513 

lång tid det tar för polisen att hinna anlända. (Idag är tiden satt tills tullen gått igenom godset.) 2514 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman  2515 

att bifalla motionen 2516 

Distriktsstämman beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen  2517 

2518 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2519 

1.18 Grundavdrag 2520 

Sven Svederberg Landskrona, Peter Svanäng Haninge 2521 

 2522 

Man ska kunna leva på sin lön brukar vi säga inom Centerpartiet! Ett höjt grundavdrag bidrar 2523 

till att plocka bort destruktiva tröskeleffekter.Grundavdragen 2016 i utvalda EU-länder är 2524 

omräknat till kronor vid en växelkurs på 10,00 EUR/SEK Tyskland 86000 kr, Nederländerna 2525 

167175 kr (2013), Frankrike 97000 kr, Österrike 110000 kr och Storbritannien 132000 sek 2526 

(omräknat efter 12 kr/ Pund). Danmark har ett grundavdrag på 65000 sek (2019 omräknat 2527 

efter kurs 1,39) per person och år och om make/maka har låg eller ingen inkomst kan dennes 2528 

grundavdrag också utnyttjas.I Nederländerna kan man alltså tjäna 13 937:- SEK i månaden 2529 

utan att betala skatt. En svensk behöver ca 17 000:- i månadslön för att få samma 2530 

nettoinkomst som en holländare med en lön på 13 412:- kronor.I Sverige är grundavdraget för 2531 

2018 19 300 SEK/år. I inkomstintervallet 18 800 SEK till 44 100 SEK/år ökar grundavdraget 2532 

gradvis upp till maximala 35 100 SEK vid inkomster upp till 125 000 SEK, varefter det 2533 

gradvis sjunker till 13 000 SEK.Olika modeller för beskattning ger olika konkurrensvillkor 2534 

mellan länder i Europa. Ett högt grundavdrag ger större möjligheter att försörja sig på sin lön 2535 

och det blir billigare att anställa inom låglöneyrken som är starkt konkurrensutsatta. Ett högre 2536 

grundavdrag kommer att ge positiva effekter inom låglöneyrken som många 2537 

kvinnodominerade arbeten men också inom jordbruk och trädgårdsnäring. I början av sin 2538 

företagarebana kommer många företagare och även jordbrukare att ha små inkomster. Högre 2539 

grundavdrag kommer att göra det lättare att försörja sig.Invandrare har svårare att etablera sig 2540 

på arbetsmarknaden. Ett högre grundavdrag kommer att göra denna grupp bättre 2541 

anställningsbar på arbetsmarknaden.Arbetslivserfarenhet är en av de viktigaste faktorerna för 2542 

att komma i fråga för nya arbeten. Det är därför mycket viktigt att göra det första steget in på 2543 

arbetsmarknaden enklare. Skattesystemet är en komplex konstruktion och förändringar i 2544 

grundavdraget kommer också att ge konsekvenser i transfereringssystemet. Ett högre 2545 

grundavdrag ska förbättra möjligheten att komma ur bidragsfällan. Det ska löna sig att 2546 

arbeta.I 4-partiöverenskommelsen ingår också ett förslag om en översyn av skattesystemet 2547 

och denna motion innehåller ett förslag till den kommitté som ska ta sig an uppdraget. Vårt 2548 

förslag om ett grundavdrag på 10 000 kr per månad motsvarar just ett rimligt belopp för skälig 2549 

lägsta levnadsnivå. 2550 

 2551 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2552 

att effekten av ett förhöjt grundavdrag till 120 000 kr per år (10000 kr/månad) utreds 2553 

att effekten av frivillig sambeskattning utreds. Förslaget innebär att om den ene parten i en 2554 

gemensamt boende inte kan utnyttja grundavdraget kan resterande avdrag överföras till den 2555 

andre parten 2556 

 2557 

Distriktets yttrande: 2558 
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Motionär vill bland annat se ett höjt grundavdrag till 120 000 kronor/år. Hur stort 2559 

grundavdrag du får beror på hur stor din inkomst är.  2560 

Centerpartiets fokus är de pensionärer som har det allra sämst. Om den modell man väljer blir 2561 

att till exempel sänka skatt, höja pension, höja grundavdraget, se över bostadstillägg eller 2562 

äldreförsörjningsstöd återstår att se, men det viktiga är att den ekonomiska situationen för den 2563 

grupp som har det sämst förbättras.  2564 

Centerpartiet är representerat i pensionsgruppen och vi driver där vår linje. Pensionsgruppen 2565 

arbetar nu med att ta fram ett gemensamt förslag om att förbättra situationen för dem med 2566 

låga pensioner. Det är viktigt att vi får till en bred och långsiktig uppgörelse när det gäller 2567 

pensionen. Det får inte vara ett lapptäcke som ändras utifrån politisk majoritet. 2568 

Vidare föreslår motionären att effekten av frivillig sambeskattning ska utredas.  2569 

Sambeskattning innebär att båda makarna i ett gift par beskattas för hälften av de 2570 

gemensamma inkomsterna. För par med stora inkomstskillnader innebär detta att det inte blir 2571 

lönsamt att arbeta för den som har lägst inkomst (oftast kvinnan). Alltså binder 2572 

sambeskattningen kvinnor till hemmet och till att ta hand om barnen istället för att jobba. Det 2573 

här är en frihetsfråga för kvinnor. Möjligheten till egen försörjning är avgörande för att vara 2574 

självständig och inte behöva vara ekonomiskt beroende av sin partner. 2575 

Sjävklart vill vi att inkomsten blir jämn mellan könen och att pensionen delas jämnt och att vi 2576 

ökar den ekonomiska jämställdheten i familjen. Men att återinföra sambeskattningen leder 2577 

inte till det. Det får snarare motsatt effekt i form av att det uppmuntras att leva som hemmafru 2578 

och ojämställda mönster i arbetslivet och familjelivet främjas och bekräftas. Vi vill inte 2579 

skruva tillbaka klockan till tidigt 70-tal och tiden före sambeskattningen avskaffades i 2580 

Sverige. 2581 

Distriktsstämman föreslår Partistämman   2582 

att  avslå motionen  2583 

  2584 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2585 

1.19 Skatt på mat och socker 2586 

Åsa Johansson Centerpartiet Finspång Östergötland 2587 

 2588 

Höj skatten på osund mat och sänk momsen på nyttig föreslår Livsmedelsverket och 2589 

Folkhälsoinstitutet. De har sedan tidigare förespråkat att med skatter och subventioner göra 2590 

nyttig mat billigare än onyttig för att på så sätt kunna stödja folkets matvanor. Skatt kan 2591 

läggas på varor som överskrider ett visst gränsvärde för fett, socker och energi.– Hälsoskatt på 2592 

vissa produkter som är skadliga och samtidigt sänka momsen på andra varor.Ohälsosamma 2593 

matvanor är ett hot mot folkhälsan. En fjärdedel av befolkningen riskerar att bli sjuka eller dö 2594 

i förtid av livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och cancer på grund av 2595 

sina matvanor. WHO rankar matvanor, högt blodtryck och högt BMI till de främsta 2596 

riskfaktorerna för ohälsa och tidig död i Sverige. Våra matvanor är nu ett större hot mot 2597 

folkhälsan än tobak och alkohol. Att förbättra matvanorna kan få stor effekt både för 2598 

individen och för folkhälsan. Det gör matvanorna till den viktigaste dagliga 2599 

vanan.Hälsosamma matvanor kan minska hälsoklyftorna, sociala ojämlikheter har stor 2600 

inverkan på levnadsvanor och hälsa. Sverige är inget undantag. Fortsätter utvecklingen som 2601 

nu kommer de sociala hälsoklyftorna att öka. Bra matvanor hos hela befolkningen behövs för 2602 

att jämna ut hälsoklyftorna.MotiveringDet har länge förordats en hälsoskatt på produkter som 2603 

är skadliga och samtidigt sänka momsen på andra varor i Sverige, framför allt som en metod 2604 

för att motverka barnfetma och främja folkhälsan. Danmark har skatt på mättat fett och Norge 2605 

har sockerskatt. I Spanien har basvaror endast 4% moms tex grönsaker och frukt, ägg, ost, 2606 

mjölk, naturell yoghurt, spannmål och potatis.Fetman ökar i Sverige och forskning visar på att 2607 

det är generna som bestämmer om du får fetma men samhället som bestämmer hur många 2608 

som får fetma. På 50-60 talet fanns knappt fetma i Sverige och matvanorna såg helt 2609 

annorlunda ut än idag. Det är dags för samhället att ta sitt ansvar och vägleda befolkningen att 2610 

äta mat som gynnar vår hälsa och i förlängningen även vårt samhälle. Äter vi bättre, får vi 2611 

mindre sjukdomar och belastar inte sjukvården som är tyngd av livsstilsrelaterade sjukdomar 2612 

som typ 2 diabetes, njursvikt, hypertoni, hyperlipidemi och fetma.– En annorlunda 2613 

momsfördelning skulle kunna fylla två funktioner. Dels har den symbolvärde. Den sänder en 2614 

signal till samhället att det här är en fråga vi måste ta på allvar. Dels får den en effekt på 2615 

konsumtionen och vi behöver minska konsumtionen av bland annat läsk och godis samt 2616 

mättat fett.– En burk läsk skulle kunna kosta 25 procent mer än vad den gör idag. 2617 

 2618 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2619 

att det tas fram en handlingsplan för sänkt moms på basvaror före slutet av år 2020 för hur 2620 

regeringen ska kunna stoppa den ökande fetman, inte minst bland barnen. 2621 

att Centerpartiet i Östergötland ställer sig bakom motionen. 2622 

 2623 

Distriktets yttrande: 2624 
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Distriktsstyrelsen yttrande 2625 

Ohälsosamma matvanor är ett hot mot folkhälsan. Hälsosamma matvanor kan minska 2626 

hälsoklyftorna i samhället. Men vilken väg för att nå målet om hälsosammare matvanor är 2627 

rätt? 2628 

Distriktsstyrelsen instämmer i att någonting måste göras. Speciellt är det höga sockerintaget 2629 

något som måste brytas. Dock är det oklart vilken eller vilka åtgärder som är rätt att ta för att 2630 

få fler att ha hälsosammare matvanor. Dessa åtgärder måste också vara av sådan art att 2631 

individens frihet inte skall inskränkas. 2632 

Distriktsstyrelsen delar motionens intentioner men kan inte bifalla den eftersom det är oklart 2633 

vad som ses som basvaror, samt att distriktsstyrelsen ej vill låsa sig vid att det är den 2634 

föreslagna lösningen som är bäst för att uppnå målet med motionen. 2635 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta att instämma i motionens intentioner. 2636 

Distriktsstämmans beslut 2637 

Stämman beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag.  2638 

  2639 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2640 

1.20 Skatt på mat och socker 2641 

Gustaf Karlström, Hässleholm, Anders Edwall, Hässleholm 2642 

 2643 

Vi dricker närmare 700 miljoner liter läsk och andra sötade drycker varje år i Sverige. De är i 2644 

sig inget problem, men det tillsatta sockret är. Sockret sätter igång hjärnans belöningssystem, 2645 

vilket skapar en form av beroende hos konsumenten. Ett beroende som skadar människan och 2646 

skapar kostnader för samhället.Kostnaden för exempelvis diabetes typ 2, där antalet har blivit 2647 

dubbelt så många de senaste 20 åren, ligger på mellan 7-8 miljarder per år. Risken för 2648 

diabetes ökar vid stor konsumtion av socker, övervikt samt för lite motion enligt 2649 

Livsmedelsverket. En skatt på exempelvis 4 kr per liter skulle ge en intäkt på kring 3 2650 

miljarder till sjukvården och på så vis täcka en stor del av dessa kostnader. Dessutom finns 2651 

där andra exempel i världen där en skattehöjning lett till en minskad förbrukning. Till 2652 

exempel Kalifornien där läskförbrukningen gick ner med 21 %. Det kan även tilläggas att 40 2653 

% av svenskarna konsumerar mer socker än de nordiska näringsrekommendationerna. 2654 

 2655 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2656 

att Centerpartiet arbetar för att införa en skatt på tillsatt socker och andra artificiella 2657 

sötningsmedel 2658 

 2659 

Distriktets yttrande: 2660 

Överkonsumtion av socker kan innebära både skador för individen och kostnader för 2661 

sjukvården. En sockerskatt är dock inte rätt verktyg för att hantera detta problem. 2662 

Sverige har ett generellt välfärdssystem där sjukvården är avgiftsfri för alla, oavsett livsval, 2663 

sjukdomar eller andra faktorer som gör att olika människor utnyttjar olika mycket av 2664 

sjukvårdens resurser. Att införa en punktskatt med syfte att få de som utnyttjar mer av vårdens 2665 

resurser att betala mer vore att frångå denna princip. En punktskatt på socker skulle även i 2666 

praktiken vara en regressiv skatt och därmed slå oproportionerligt hårt mot ekonomiskt 2667 

utsatta. 2668 

Centerpartiet tror på decentralisering och ett samhälle byggt underifrån, där beslut ska tas så 2669 

nära den enskilda människan som möjligt. Vi tror på individens rätt och möjlighet att själv 2670 

påverka sin egen livssituation. Utbildning och information är därför verktyg att föredra 2671 

framför skatter och förbud. 2672 

Distriktsstämman föreslår Partisstämman  2673 

att avslå motionen  2674 

  2675 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2676 

1.21 Markvärdesskatt 2677 

Jasmine Karam Västra Götalands krets 2678 

 2679 

I Sverige saknar vi skatt på nyttan och värdet som marken ger ägaren. Om omgivningen via 2680 

ekonomisk aktivitet och företagande som måste i sin tur betala hyra och skatter av olika slag 2681 

ökar markens värde utan motpresentation eller ansträngning från ägaren. 2682 

Därför tycker jag vi jobbar för att införa denna allmän liberala favoritskatt från Henry George 2683 

till Friedman har alla uppskatta denna skatt För mindre spekulation och dåligt utnyttjande av 2684 

fastigheter, mindre lånebubblor, mer rättvisa beroende på värdet på mark och kvalité på jord, 2685 

framförallt för jordbrukare, för mer täta gröna byggda städer, ja det anses vara en grön skatt. 2686 

Markvärdeskatt brukar stimulera byggande och minska bostadsbrister. Liksom fixa orättvisa 2687 

förhållanden i ekonomin, både öka jämlikhet och minska risker för ekonomiska besvär och 2688 

bubblor. 2689 

Liksom skatt på markvärdet är en av de mer rättvisa skatterna. Man beskattar inte ekonomisk 2690 

aktivitet och därmed minskar den inte ekonomisk produktivitet. Den bidrar alltså inte med 2691 

dödsviktförlust, och som Australiens finansdepartement också kan skriva under på¨efter man 2692 

bedömt resultatet i vissa australienska delstater. Med detta kan vi sänka eller ta bort mer 2693 

orättvisa skatter. 2694 

 2695 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2696 

Jag yrkar att partistämmas följer Henry Georges anda. 2697 

 2698 

Distriktets yttrande: 2699 

Distriktsstyrelsens yttrande: 2700 

Motionen tar upp flera viktiga frågor, diskussionen kring vad som bör beskattas och hur 2701 

är viktig. Centerpartiets grundläggande åsikt i frågan är att ”Skatter behövs för att 2702 

finansiera vår gemensamma välfärd, men ska tas ut med måtta. Människor ska få 2703 

bestämma mer över de pengar de själva arbetat ihop.” 2704 

Huruvida markvärdesskatt verkligen kan beskrivas som en ”allmän liberal favoritskatt” 2705 

eller inte låter Distriktsstyrelsen vara osagt. En alternativ formulering skulle kunna vara 2706 

att ett system med enbart markvärdesskatt teoretiskt skulle kunna vara den minst dåliga 2707 

lösningen på problemet med skatters hämmande effekter. Frågan om markvärdesskatt 2708 

(då som ett alternativ till dagens fastighetsavgifter) behandlades på senaste 2709 
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partistämman och Partistyrelsen skrev då: 2710 

”Motionärerna föreslår att ersätta den kommunala fastighetsavgiften med en kommunal 2711 

markvärdesskatt. Idag differentieras fastighetsavgiften med avseende på typ av tomt, 2712 

verksamhet och taxeringsvärde. Det är av yttersta vikt att ett införande av en skatt likt 2713 

den som föreslås kan införas utan att människor tvingas flytta till följd av stora 2714 

värdeökningar på deras fastigheter. På grund av att fastigheters värde ändras så är det 2715 

svårt att på ett rättvist men också effektivt sätt införa en skatt baserat på fastigheters 2716 

värde. Mot bakgrund av detta är en kommunal markvärdesskatt generell inte ett förslag 2717 

som Partistyrelsen ställer sig bakom." 2718 

Motionens att-sats nämner dock inte själva markvärdesskatten utan förefaller istället 2719 

syfta till att Centerpartiet bör verka för Henry Georges idéer generellt. (Henry George 2720 

levde 1839-1897, var en amerikansk journalist och tänkare inom politisk ekonomi. Han 2721 

förknippas främst med det som kallas ”geolibertarianism” där markvärdesskatt är en 2722 

bärande del.) Att Centerpartiet skulle ställa sig bakom en enskild individs tankar på detta 2723 

sätt är Distriktsstyrelsen främmande. 2724 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta: 2725 

Att föreslå Partistämman att avslå motionen. 2726 

Distriktsstämman beslutar: 2727 

att bifalla distriktsstyrelsens förslag.  2728 

  2729 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2730 

1.22 Digitalisering 2731 

Marcus Wangel & Eva von Wernstedt, Stockholm 2732 

 2733 

Sverige är i vissa avseenden ett högteknologiskt och digitaliseringsvänligt samhälle men 2734 

väsentliga hinder föreligger som håller tillbaka vår fulla potential att nå målet om att vara bäst 2735 

i världen på att använda digitaliserings möjligheter.1 Tekniska innovationer kommer som på 2736 

löpande band och framväxten av artificiell intelligens (AI) erbjuder möjligheter för 2737 

samhällsbyggnad och utveckling som vi hittills bara sett begynnelsen av. 2738 

1 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/mal-for-2739 

digitaliseringspolitik/ 2740 

2 Ekholm, Anders (2017), Människan & maskinen, Institutet för Framtidsstudier. 2741 

3 https://e-estonia.com/ 2742 

4 Ekholm, Anders m.fl. (2016), Bortom IT: Om hälsa i en digital tid, Institutet för 2743 

Framtidsstudier, Stockholm. 2744 

Man bör skilja på front-end och back-end satsningar på digitalisering. 2 Till de förstnämnda 2745 

hör appar och plattformar för tjänster riktade mot individer, vare sig det är inom vården eller 2746 

samåkning. Där ligger näringslivet redan långt före, varför vi menar att effektiva insatser för 2747 

digitalisering bör riktas bakom kulisserna, mot det offentliga. Grundproblemet har i hög 2748 

utsträckning att göra med synen på samt hanteringen av data i det offentliga Sverige. Idag 2749 

finns det få möjligheter för olika myndigheter och offentlig verksamhet på såväl statlig som 2750 

kommunal nivå att aggregera sina insamlade data eller dela dem med varandra. 2751 

Speciallagstiftningar tenderar att krävas för varje förnyelse av datahantering och 2752 

Datainspektionen har ett mycket stelbent och restriktivt förhållningssätt till lagring av 2753 

aggregerad data, där vi menar att integritetsskyddet och värdet av denna har dragits alldeles 2754 

för långt. Det finns en utbredd teknikfientlig kultur inom det offentliga att big data är något 2755 

som medborgare ska skyddas ifrån, snarare än något de kan vara till gagn av. 2756 

Med en gemensam databas för hela det offentliga kan vi med hjälp av innovationer inom AI 2757 

bli betydligt bättre på att göra tidiga prediktioner samt utvärderingar av insatser riktade mot 2758 

bland annat folkhälsa, psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, skolresultat, och kriminalitet. 2759 

Vi måste bli bättre på att uppskatta och lära av big data för att kunna åta tidiga åtgärder där 2760 

det behövs som mest. 2761 

Den svenska digitaliseringspolitiken saknar en realistisk plan och sätter en tilltro till att 2762 

näringslivet ska svara för att vi når de uppsatta målen. Som motexempel finns Estland där det 2763 

offentliga i nära samverkan med näringslivet byggt upp en IT-infrastruktur i världsklass.3 2764 

Detta måste även ske i Sverige. Staten bör i mycket högre grad investera i en grundläggande, 2765 

standardiserad IT-infrastruktur som inkluderar de olika välfärdssektorerna på olika nivåer där 2766 

all data kan lagras gemensamt. Till denna kan marknadsaktörer sedan ansluta med innovativa 2767 

lösningar, utvecklingar och appar.4 Detta är i grunden en fråga om stelbenta regelverk samt 2768 

inställningen till data och digitalisering. Gammal lagstiftning bör ses över och eventuellt 2769 
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förnyas eller rivas upp. En ny datalagstiftning som värderar de samhällsförbättrande 2770 

möjligheterna jämnvärdigt med integritetsskyddet är av yttersta vikt. Ett ”lagvakuum” där nya 2771 

innovationer först kan få testas för att sedan utvärderas är mer strategiskt än att detaljreglera 2772 

alla innovationer från början. Datainspektionen bör förläggas till Näringsdepartementet för att 2773 

i högre grad samverka med och lära av systemutvecklare och entreprenörer i det privata 2774 

näringslivet. De juridiska processer som agerar bromskloss för att ta tillvara på AIs positiva 2775 

möjligheter måste reformeras. 2776 

 2777 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2778 

att Centerpartiet verkar för att det statliga gör kraftigare satsningar på att tillhandahålla en 2779 

grundläggande, standardiserad IT-infrastruktur, samt ser över befintlig datalagstiftning och 2780 

behovet av en datareform som omfamnar dagens tekniska lösningar o 2781 

att Centerpartiet verkar för att flytta Datainspektionen från Justitiedepartementet till 2782 

Näringsdepartmentet. 2783 

att Centerpartiet i sitt idéprogram tydligare förespråkar en uppskattning och syn på data som 2784 

något vi kan lära av, samt använda för att kunna göra prediktioner av samhällsinsatser och åta 2785 

tidiga åtgärder. Artificiell intelligens bör framhävas som något positivt. 2786 

 2787 

Distriktets yttrande: 2788 

I en värld som bara för några få år sedan såg fantastiska möjligheter i teknikutveckling och 2789 

där globaliseringens kraft lyfte tusentals människor ur fattigdom varje dag ser vi nu ett helt 2790 

annat förhållningssätt. Ett passivt och räddhågset förhållningssätt som låter debatten präglas 2791 

av problemen snarare än möjligheterna.  2792 

Med president Donald Trump i USA, hans frihandelskritik och misstänksamma syn på 2793 

mångfald och öppenhet och med Vladimir Putins i Ryssland geopolitiska ambitioner sätts 2794 

öppenhetens och optimismens krafter på prov.  2795 

Det som i EU-systemet förut handlade om hur vi får fart på unionens tillväxt, handlar i dag 2796 

om hur människor på flykt kan stoppas från att komma in i unionen och hur vi på bästa sätt 2797 

bekämpar de som vill unionen och unionens medborgare ont.  2798 

Motionen går till storms just mot denna utveckling och visar på vad vi kan få i morgon och 2799 

inte, som så vanligt, det vi förlorade igår.  2800 

Det finns samtidigt en säkerhetsfaktor som måste tänkas in. Ett stort system som omfattar 2801 

samtliga samhällsfunktioner, samtlig information om samhällets alla aktörer, från folk till 2802 

företag, blir också en potentiellt mycket känslig nod. Ett sådant systems sårbarhet där någon 2803 

eller några som vill Sverige ont med hjälp av cyberattacker sätta systemkritiska 2804 

samhällsfunktioner ur spel måste belysas mycket noggrant.  2805 

Datainspektionen kan upplevas som en bromskloss för utveckling, men är samtidigt en viktig 2806 

garant för att inte potentiellt integritetskänslig information missbrukas. En flytt från 2807 
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justitiedepartementet till näringsdepartementet skulle i praktiken innebära att datainspektionen 2808 

inte längre var en datainspektion.  2809 

Det är möjligt och kanske till och med troligt att vi behöver en stor datareform för att den 2810 

kraft som finns i AI ska kunna lösgöras och komma samhället till del. Att i detta läge fatta 2811 

beslut om att och hur detta ska ske är helt enkelt inte ansvarsfullt. Lika ansvarslöst vore det att 2812 

inte alls se och utforska möjligheterna med AI och vad motionären kallar ”Big Data”. Det är 2813 

både rimligt och angeläget att stimulera till debatt om just detta i Centerrörelsen. 2814 

Motionens att-satser är långtgående och explicita och stämman kan inte rekommenderas att 2815 

anta dem i sin helhet utan att grunda ett sådant beslut på en solid faktabakgrund. Vi vill dock 2816 

inbjuda motionärerna att bidra till kunskapsutveckling i denna intressanta fråga, exempelvis 2817 

som tema för politikpubar eller andra former där stockholmscenterns medlemmar kan skaffa 2818 

sig kunskap om ämnet.  2819 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta 2820 

Att avslå motionens första och andra att-sats och  2821 

Att  bifalla motionens tredje att-sats  2822 

  2823 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2824 

1.23 Digitalisering 2825 

Fredrik Adolfsson, Pia Andreasson, Caroline Blomberg, Camilla Byrinder, Jörgen Dyssvold, 2826 

Christer Eriksson, Pietro Marchesi, Erik Sarfors, Eva von Wernstedt, Marcus Wangel och 2827 

Susanne Wicklund (samtliga Centerpartiet i Stockholm). 2828 

 2829 

Bakgrund: Sverige är i många avseenden ett högteknologiskt samhälle där digitalisering och 2830 

artificiell intelligens (AI) tar en allt större plats i offentliga debatter och diskussioner. 2831 

Kännedomen om begreppen och dess potentiella möjligheter och risker växer, och så även 2832 

insikten att dessa samhällsförändringar kommer, vare sig vi vill det eller ej. Det är positivt att 2833 

Sverige nu har en myndighet för digitalisering av offentlig förvaltning, och att allt fler statliga 2834 

bolag och myndigheter tar fram handlingsplaner och styrdokument för hur deras verksamhet 2835 

och ansvarsområden ska anpassa sig till nya teknologier och förutsättningar. Det digitala 2836 

uppvaknandet i det offentliga sker sakta men säkert, om än inte i samma utsträckning och 2837 

omfång som i näringslivet och civilsamhället.Samma framåtblickande och proaktiva 2838 

förhållningssätt har dock inte etablerat sig inom Centerpartiet. Digitalisering (och i än mindre 2839 

utsträckning, AI) lyfts upp på vissa platser i partiets olika program och dokument, men då ur 2840 

en ganska snäv synvinkel, enbart fokuserat på specifika sektorer. Det saknas ett mer 2841 

grundläggande resonemang och vision kring hur Centerpartiet kan och bör förhålla sig till 2842 

detta i sin långsiktiga politikutveckling. Digitalisering och AI är liksom hållbarhet och 2843 

jämställdhet två frågor som genomsyrar alla övriga politikområden och kan inte reduceras till 2844 

ett par formuleringar eller stycken i sektorsspecifika program. Fortsatt digitalisering är också 2845 

en förutsättning för omställning till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle.Centerpartiet, som 2846 

ett reformvänligt och nytänkande parti, har goda möjligheter att ligga i framkant vad gäller 2847 

denna utmanande och oundvikliga förändringsvåg. Men då krävs en solid grund att stå på; en 2848 

grundläggande vision och tanke om hur digitaliseringen och AI:s möjligheter och risker kan 2849 

främjas och bemötas med god, genomtänkt centerpolitik. Tankegången i övriga 2850 

riksdagspartier är inte nämnvärt mer framåtblickande[1] och hittills har endast Moderaterna 2851 

lanserat en idérapport på området.Lösning: Det finns ett behov av något liknande i 2852 

Centerpartiet; ett medlemsförankrat nationellt idéprogram som tydliggör och förklarar vad 2853 

partiet ser som de stora möjligheterna och utmaningarna, vad för slags reformer och skydd 2854 

anses nödvändiga, och hur partiets politik ska inrymma hållbara svar på de omställningar 2855 

Sverige står inför. Idéprogrammet bör inte vara en slutgiltig färdplan utan ett levande 2856 

dokument som anpassas efter samhällets snabba förändringar vad gäller digitalisering och AI, 2857 

samtidigt som det slår vakt om grundläggande centervärderingar och klokt 2858 

innovationsfrämjande. Att ta fram och arbeta med olika framtidsscenarier över hur det 2859 

svenska digitaliserade samhället kan se ut på längre tidshorisonter är också ett lämpligt 2860 

angreppssätt. Partistämman i Karlstad (och så även framtida partistämmor) är ett passande 2861 

forum för att initiera och sätta ramarna för detta arbete.[1] https://digital.di.se/artikel/fiber-2862 

digital-vard-och-ai-sahar-vill-partierna-digitalisera-sverige 2863 

 2864 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2865 
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att Centerpartiet på nationell nivå tar fram ett grundläggande idéprogram kring möjligheterna 2866 

och utmaningarna med digitalisering och AI, och hur partiets långsiktiga politik kan inrymma 2867 

svar på dessa. 2868 

 2869 

Distriktets yttrande: 2870 

Artificiell Intelligens (AI) är inte längre science fiction. Det är faktum – och den förändrar 2871 

våra liv och vårt samhälle. AI erbjuder fantastiska möjligheter som bättre och billigare vård, 2872 

möjligheten till säkrare trafik, automatiseringen av farliga tillverkningsmoment och mycket 2873 

mer. Men AI kan samtidigt användas av stater för militära mål och stora företag utvecklar 2874 

denna nya teknik utifrån att de upptäcker vad man kan göra, och glömmer bort vad man bör 2875 

göra – och inte göra.  2876 

Centerpartiet har här en viktig roll att spela som motvikt till staten och näringslivet. Ett 2877 

grundläggande policy kring AI:ns möjligheter och utmaningar. Ett sådan policy kan sedan 2878 

agera vägledande för hur AI bör användas inom andra politikområden. Frånvaro av en sådan 2879 

policy blir som när orienteraren springer utan karta i en okänd terräng och därmed riskerar 2880 

hamna i sankmark.  2881 

Därför föreslår distriktsstyrelsen stämman besluta: 2882 

Att  bifalla motionen i sin helhet 2883 

Distriktsstämman beslut: 2884 

Att  bifalla motionen i sin helhet  2885 

  2886 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2887 

1.24 Digitalisering 2888 

Torsten Sandberg Kalix Norra Centerpartiavdelning Norrbotten 2889 

 2890 

Sverige och världen är inne i en ny industriell revolution. Den fjärde har någon räknat ut. Det 2891 

utvecklas snabbt ny teknik med digitalisering och automatisering. Robotar utvecklas för nya 2892 

användningsområden. Det skrivs om att artificiell intelligens (AI) kan utvecklas förbi 2893 

människors förmågor. När robotar samarbetar med människor och så småningom kommer att 2894 

bli bättre än oss. 2895 

Revolutionen bygger på den digitala utvecklingen med ständig uppkoppling, mindre men 2896 

kraftfulla sensorer och maskininlärning. De nya teknikerna kommer att beröra precis alla 2897 

samhällsområden. Samhället kommer att förändras radikalt. Våra liv kommer också att 2898 

påverkas radikalt. Men vilka risker är förknippade med detta? Rusar vi bara på utan att 2899 

reflektera? 2900 

Hur mycket skall maskinerna få bestämma? Nyss (februari 2019) kunde vi läsa att 2901 

Arbetsförmedlingen med en algoritms hjälp fattat ca 70.000 felaktiga beslut om aktivitetsstöd. 2902 

Fler uppgifter hos myndigheten avses att beslutas av maskiner. Klarar maskiner av att fatta 2903 

rätta beslut? Var finns känslorna, förnuftet, omdömet och samtalet mellan de individer som 2904 

berörs? Rationaliserar vi bort vår egen mänsklighet (Jonna Bornemark i DN den 20 febr. 2905 

2019)? Hur skall vår samlevnad med robotar utvecklas? 2906 

Hur går det med demokratin när robotar blixtsnabbt kan skapa tusentals mycket trovärdiga 2907 

uppgifter men falska? Kan vi lita på det vi hör och läser? Informationskriget pågår redan i 2908 

våra datorer och telefoner. 2909 

Vem skall äga vår grundläggande infrastruktur? Elnät, hamnar, flygplatser. 2910 

Vårdinformationssystem upphandlas nu från bl. a stora amerikanska företag. Det blir ett 2911 

beroende för lång tid framåt. Var ligger ansvaret för långsiktighet, IT-säkerhet och personlig 2912 

integritet? Ligger det någonting i att leverantörer av IT-system (nu aktuellt med Kinaföretaget 2913 

Huaweis 5G system) kan föra in funktioner till förmån för obehöriga? Är det ett problem att 2914 

folkligt inflytande flyttas till en teknologisk och kanske okänd elit? 2915 

1968, eller åren däromkring, fick jag uppgiften att inför ett förtroenderåd berätta om hur 2916 

samkörning av personnummer i register skulle kunna användas för att skada den personliga 2917 

integriteten. Jag anade tidigt problemen, men inte vidden av vad vi nu ser. Den gränslösa 2918 

kriminaliteten och terrorgrupperna bäddar för nya integritetsingrepp. Signalspaning utökas. 2919 

Polisen vill komma åt släktforskarnas DNA- register. Gentester görs för att förebygga 2920 

sjukdomar. Bra, men var hamnar informationen? I framtiden ligger det t o m inom räckhåll att 2921 

operera in små nanochips i kroppen som kan läsa dina tankar och påverka vad du gör. Kanske 2922 

är det så att digitaliseringen gynnar antidemokratiska krafter. Kina är på väg! 2923 

Sårbarhetsfrågorna är uppenbara och oerhört allvarliga. De tar jag upp i en annan motion! 2924 

Det finns hur många frågor som helst. Skall vi bry oss om frågorna eller skall låtgåpolitik få 2925 

råda. Lita på att marknaden i nyliberal anda löser allt till det bästa. Jag anser inte det. 2926 
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Samhället, som nu håller på att bli omsprunget, måste ta tag i frågor om informationssäkerhet, 2927 

nationell säkerhet, handel och konkurrensförmåga, ansvars- och integritetsfrågor och många 2928 

andra frågor. Om etik och inte minst de ökande digitala klyftorna. Vad betyder allt detta för 2929 

demokratin, folkligt inflytande och ett inkluderande samhälle? 2930 

 2931 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2932 

att Centerpartiet tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att föreslå en strategi för ett 2933 

demokratiskt, säkerhetsmässigt och mänskligt införande av fortsatt digitalisering, 2934 

automatisering och utveckling av artificiell intelligens. 2935 

 2936 

Distriktets yttrande: 2937 

Distriktsstämman föreslår avslag på motionen  2938 

  2939 
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Kommitté 1 - Ekonomi 2940 

1.25 Regelråd för digitalisering 2941 

Fredrik Adolfsson, Pia Andreasson, Caroline Blomberg, Camilla Byrinder, Jörgen Dyssvold, 2942 

Christer Eriksson, Pietro Marchesi, Erik Sarfors, Eva von Wernstedt, Marcus Wangel och 2943 

Susanne Wicklund (samtliga Centerpartiet i Stockholm). 2944 

 2945 

Bakgrund: Digitalisering, delningsekonomi och liknande företeelser utmanar aktörer på 2946 

marknaden men utmanar också rådande regler och lagar. En ny tjänst är ofta utvecklad för att 2947 

göra människors liv enklare eller bättre och lanseras ofta trots att den som gör det vet att 2948 

aktuella regler och lagar egentligen inte tillåter det.Det normala är då att gamla aktörer, inte 2949 

sällan sådana som har närapå monopolställning i sin bransch, själva eller genom sin 2950 

branschorganisation vänder sig till myndigheter eller rätten för att stoppa den nya tjänsten. 2951 

Där konstateras att det finns regler eller lagar som den nya tjänsten bryter emot och den 2952 

stoppas därför.Det är också vanligt att innovationer som nya tjänster eller affärsmodeller inte 2953 

helt ligger i linje med skattelagstiftning skapad för det tidigare industrisamhället. Skatteverket 2954 

har idag möjlighet att stoppa dessa oavsett om man bestämmer sig för att utreda eller inte, en 2955 

vetorätt man gärna utnyttjar.I bästa fall lyckas man skapa opinion för att en utredning ska se 2956 

på om regler och lagar kan anpassas för att tillåta den nya tjänsten. Detta är idag en process 2957 

som kan ta flera år innan man tillsatt utredare, tagit fram utredningsdirektiv, hittat sakkunniga, 2958 

utrett frågan, lämnat förslag som gått på remiss, klubbats och implementerats.Konsekvensen 2959 

blir att nya innovativa lösningar, tjänster och affärsmodeller bromsas eller förhindras helt från 2960 

att komma ut på marknaden eller i samhället och till nytta för medborgare, myndigheter, 2961 

näringsidkare och andra. Digitalisering och delningsekonomi är också förutsättningar för att 2962 

vi ska kunna uppnå ett cirkulärt samhälle.   2963 

Lösning:För att komma runt detta problem föreslås att en ny permanent utredningskommitté, 2964 

Regelrådet, placerad inom Regeringskansliet bör etableras. Den kan precis som Lagrådet vara 2965 

en permanent myndighet med ett särskilt uppdrag: att snabbutreda alla typer av nya tjänster, 2966 

aktörer och affärsmodeller samt att föreslå vilka lag- och regeländringar som behöver 2967 

genomföras.Detta regelråd bör också ha rätt att ge villkorade dispenser (alternativt ge 2968 

Regeringen underlag för sådana beslut) under den tid som frågan utreds och till dess att 2969 

nödvändiga lag- och regeländringar kan genomföras. Regelrådet bör därför vara överordnat 2970 

andra myndigheter, inklusive Skatteverket. 2971 

 2972 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 2973 

att Centerpartiet utreder vilka grundlagsändringar som krävs för att ett statligt regelråd skulle 2974 

kunna verka som en permanent utredningskommitté inom Regeringskansliet. 2975 

att Centerpartiet i Riksdagen eller i förhandlingar med regeringen presenterar förslag om att 2976 

ett permanent statligt regelråd ska inrättas.  Att ett sådant regelråd, om det inrättas, får rätt att 2977 

utfärda villkorade dispenser och att det är överordnat alla 2978 

 2979 
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Distriktets yttrande: 2980 

Motionärerna tar upp ett vanligt problem i Sverige som med stor sannolikhet kommer bli ännu 2981 

vanligare. I digitaliseringens spår kommer många sektorer och marknader drabbas av 2982 

distruptiva mekanismer och behovet är tydligt att staten måste bli snabbare i sina 2983 

regelverksändringar än vad den har varit hitintills så att fördelarna med ett mer digitaliserat 2984 

samhälle kommer alla till nytta.  2985 

Centerpartiet är ett decentralistiskt parti och fler myndigheter som är centraliserade är inte helt 2986 

klockrent i linje med partiets ideologi. I en tid av ständig och snabbare förändringar riskerar, 2987 

det statliga regelrådet som motionärerna föreslår, bli en enorm administratörsmyndighet med 2988 

flaskhalsar och långsamma processer. Regelrådet skulle riskera att bli den största 2989 

myndigheten i landet och med makten att utfärda villkorade dispenser överordnat alla andra 2990 

myndigheter finns det en risk att få en ”supermyndighet”, något som stämmer dåligt med 2991 

Centerpartiets decentralistiska samhällssyn, som nämndes oven. Dessutom skulle 2992 

myndigheten hamna i en enormt utsatt situation för påtryckningar, givande av mutor och 2993 

annan brottslighet från företagare som önskar undantag till just deras egna verksamheter ska 2994 

verkställas. Konkurrensen för nya tjänster och produkter riskerar att bli skev beroende på 2995 

myndighetens beslut. För mycket makt hamnar helt enkelt hos en och samma myndighet med 2996 

rättigheten att dela ut de föreslagna dispenserna.  2997 

Dock håller styrelsen helt och hållet med motionärerna att regelverk måste kunna ändras 2998 

snabbare för att öppna för nya marknader, tjänster och produkter. Idag finns det flera 2999 

rådgivande instanser i statsapparaten till exempel lagrådet och det finanspolitiska rådet. Ett 3000 

Regelråd skulle kunna fungera som en liknande instans för att tydligt visa Regeringen och 3001 

Riskdagen vilka lagändringar som behöver göras.  3002 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta: 3003 

Att  avslå motionens första och tredje att-sats 3004 

Att  bifalla motionens andra att-sats 3005 

Distriktsstämmans beslut: 3006 

Att avslå motionens första och tredje att-sats 3007 

Att Centerpartiet i riksdagen eller i förhandling med regeringen skyndsamt presenterar förslag 3008 

om att ett permanent statligt regelråd som adresserar motionens intentioner ska inrättas  3009 

  3010 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3011 

1.26 Skördekonto 3012 

Mattias Johansson och Lars Gunnar Eriksson, Uppsala 3013 

 3014 

Det torra väder som rådde i Sverige under sommaren 2018 medförde stora och svåra 3015 

umbäranden för lantbruksföretagare i hela landet. Visserligen blev andraskörden under 3016 

sensommaren och hösten god för somliga, men torkan orsakade ändå att många lantbrukare 3017 

tvingades avveckla sin verksamhet.En sak som skulle göra det enklare för spannmålsbönder 3018 

att parera extremväder, är att införa ett skördekonto. Med detta kan vinster från goda skördeår 3019 

läggas undan för att kunna tas ut och beskattas under år med dålig skörd. Privata skogsägare 3020 

har redan denna lösning, i form av ett skogskonto. Den vinst som en avverkning genererar, 3021 

kan då fördelas på flera år eller skjutas upp till ett år när verksamheten i övrigt kanske inte ger 3022 

någon inkomst.För att skapa en mer uthållig och beständig livsmedelsproduktion, borde det 3023 

bli enklare för Sveriges lantbruksföretag att anpassa sin verksamhet till skiftande 3024 

väderförhållanden och kunna fördela sina inkomster över tid. Därför bör ett särskilt 3025 

skördekonto införas.  Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 3026 

Uppenbart kommer lantbruksföretagen även i framtiden att möta nya utmaningar med de 3027 

klimatförändringar som vi ser. Motionärerna tar upp en angelägen fråga för att brukarna ska 3028 

kunna möta utmaningarna och på så sätt kunna vara garanterade sin försörjning under svåra år 3029 

genom ett skördekonto. Centerpartiet har positivt drivit på frågor som gagnar små och 3030 

medelstora företag till vilka även en större del av lantbrukets företag hör. Detta arbete måste 3031 

med kraft fortsätta. Kretsstyrelsen i Uppsala uppmanar Centerpartiet att även i fortsättningen 3032 

driva på och arbeta aktivt så att lantbruksföretagen ges möjligheter att verka och växa på 3033 

landsbygden. Det är nödvändigt för att Sverige ska ha en levande landsbygd. Motionärernas 3034 

krav om införande av ett skördekonto bör vara en del i detta arbete.  3035 

Förslag till beslut: 3036 

Att bifalla motionen 3037 

Kretsstämmans beslut 3038 

Att bifalla motionen 3039 

 3040 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3041 

att Centerpartiet ska verka för införandet av ett skördekonto för spannmålsbönder, med det så 3042 

kallade skogskontot som förebild 3043 

 3044 

Distriktets yttrande: 3045 

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 3046 
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Uppenbart kommer lantbruksföretagen även i framtiden att möta nya utmaningar med de 3047 

klimatförändringar som vi ser. Motionärerna tar upp en angelägen fråga för att brukarna ska 3048 

kunna möta utmaningarna och på så sätt kunna vara garanterade sin försörjning under svåra år 3049 

genom ett skördekonto. Centerpartiet har positivt drivit på frågor som gagnar små och 3050 

medelstora företag till vilka även en större del av lantbrukets företag hör. Detta arbete måste 3051 

med kraft fortsätta.  Kretsstyrelsen i Uppsala uppmanar Centerpartiet att även i fortsättningen 3052 

driva på och arbeta aktivt så att lantbruksföretagen ges möjligheter att verka och växa på 3053 

landsbygden. Det är nödvändigt för att Sverige ska ha en levande landsbygd. Motionärernas 3054 

krav om införande av ett skördekonto bör vara en del i detta arbete.  3055 

Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 3056 

Distriktsstyrelsen anser att både motionärerna och kretsstyrelsen resonerar klokt och vi 3057 

instämmer helt i detta.  3058 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta: 3059 

Att bifalla motionen. 3060 

Mötet biföll distriktsstyrelsens yrkande.  3061 

  3062 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3063 

1.27 Skattesystemet 3064 

Magnus Schalin 3065 

 3066 

Det kommunala skattesystemet är djupt orättvist. skatten är mycket högre i många mindre 3067 

kommuner. Dessa kommuner är ofta fattiga glesbygdskommuner med sämre service. Det 3068 

betyder ofta att de som betalar mest skatt i Sverige ofta får minst service, detta är djupt 3069 

orättvist. 3070 

 3071 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3072 

att Centerpartiet driver införandet av en enhetlig kommunalskatt på 32%. 3073 

att de kommuner som behöver får stöd för att hålla samma service när den enhetliga skatten är 3074 

införd. 3075 

 3076 

Distriktets yttrande: 3077 

Distriktsstyrelsens förslag: 3078 

att bifalla motionen och sända den vidare till partistämman 3079 

Stämman beslutade:  3080 

att avslå motionen  3081 

  3082 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3083 

1.28 Kryptovalutor 3084 

Paul Wisén, Älvkarleby Gävleborg 3085 

 3086 

Världen genomgår just nu en ekonomisk-revolution. För första gången någonsin har inte 3087 

längre en stat, regent eller annan central makt ensamrätt att bestämma det monetära systemet 3088 

som skall gälla. Istället för att staten(erna) ensam ansvarar för mängden valuta som tillförs 3089 

ekonomin finns sedan 2009 möjligheten att lita på ett kryptografiskt system, en program-kod 3090 

och matematisk begränsning samt en så kallad Blockkedje-teknik för kontroll över 3091 

transaktionerna. Kortfattat litar man istället ”på alla” istället för en central makt, en bank eller 3092 

liknande (1) . Förutom att valutorna likt guld är begränsade och därmed inte kan späs ut mer 3093 

än känt är de programmerbara samt ser inga landsgränser eller politiska åsikter. De är fria. 3094 

Pengarna och därmed makten tillfaller för första gången folket(2) .1. Världen har länge sökt 3095 

en rättvis global valuta. Genom årtusendena har guld varit den enda värdebäraren som behållit 3096 

sitt värde. (3) Dollarn har de senaste 40-50 åren agerat som världsvaluta. Sedan dollarn 3097 

släpptes från guldkopplingen den 15 augusti 1971 har dock antalet dollar som tryckts utan 3098 

annat motvärde än ett framtida löfte om återbetalning med ränta (s.k. FIAT (4)) mångfaldigats 3099 

och dollarn och därmed alla andra FIAT valutor har utarmats. Spararna och folket är genom 3100 

inflationen förlorarna. Staterna som kan uppta lånen samt se värdet på deras lån minska 3101 

genom inflation, har vunnit. Krig har även kunnat finansierats (2) och banker ”to big to fail” 3102 

har räddats på skattebetalarnas bekostnad genom kvantitativa lättnader. Dollarn är på väg att 3103 

förlora sin status som världsvaluta av samma orsak som Romarna eller Ming-Dynastin 3104 

kollapsade, dvs genom att utarma sin egen valuta. Detta gäller nu inte endast USA utan hela 3105 

vårt ekonomiska skuld-baserade system. En ny global valuta kommer därför högst troligt att 3106 

bli den som inte är politiskt bunden samt har samma grundläggande egenskaper som guld. 3107 

Dvs i synnerhet begränsad tillgång. Bitcoin, Litecoin, Monero är exempel på sådana valutor. 3108 

Sverige har alltid varit ett öppet och fritt land. Det är var mans rätt att välja om man vill 3109 

använda dessa typer av valutor likt Euro eller någon annan valuta som betalmedel istället för 3110 

SEK.2. Betalning av varor och tjänster Betalning av tjänster och produkter kan nu göras i 3111 

närmast realtid och till i princip ingen kostnad med kryptovalutor. Bitcoins Lightning 3112 

Network är lanserat med högre kapacitet än Visa och Mastercard tillsammans, en 3113 

transaktionstid på några tiondels sekunder samt till en kostnad av en Satoshi (En hundra 3114 

miljondel av en Bitcoin). Det är med andra ord nu fullt möjligt att köpa en ett tuggummi och 3115 

betala med Bitcoin. De som säljer produkter har idag teknisk möjlighet och önskan att kunna 3116 

motta kryptovalutor som betalmedel. Nya smarta IOT-uppkopplade enheter kan med hjälp av 3117 

kryptovalutor själv betala för tjänster. Självkörande bilar kan betala vägtullar eller parkering 3118 

för att nämna två exempel inom fordonsbranschen. Helt nya affärsmodeller möjliggörs där 3119 

mikrobetalningar gör att t.ex. Philips kan sälja belysning istället för lampor och att Bosch kan 3120 

ta betalt per sekund en borrmaskin borrar. Nuvarande skattelagstiftning omöjliggör dessa 3121 

affärsmodeller. Konsumenten skall enligt nuvarande lagstiftning beskattas för varje betalning 3122 

som kan ske sekundvis, vilket är orimligt. Med hjälp av s.k. smarta kontrakt arbetas det nu 3123 

fram helt nya affärsmodeller där de klassiska mellanhänderna raderas och gränserna öppnas. 3124 

En person i Sverige kan utföra en tjänst åt ett företag i Japan eller en person i Kazakstan kan 3125 

utföra ett arbete åt ett svenskt företag och få betalt inom ett par minuter via kryptovalutor. Via 3126 



Kommitté 1 
Ekonomi 

 

107 
 

nya webbläsare (Brave Browser) raderas annonser och de som besöker sidan betalar istället 3127 

med en mikrotransaktion (BAT-Tokens) för innehållet på sidan om de tyckte det var 3128 

informativt. Om de skulle vilja se annonser så får konsumenten istället för webbplatsen betalt 3129 

för exponeringen i kryptovaluta (BAT). Många traditionella nuvarande system kommer att 3130 

effektiviseras till konsumenternas / folkets bästa. Det ekonomiska systemenen kommer att 3131 

genomgå samma process som alla andra tidigare tekniker gjort när en ny bättre teknik 3132 

kommit. Hästar blev bilar. Post blev e-post. Tidningar blev Sociala media och web. Taxi blir 3133 

Über. Nu blir försäkringar, banktjänster och andra centraliserade tjänster decentraliserade. Det 3134 

är omöjligt för en svensk att hålla reda på varje taxerbar händelse om varje användning av en 3135 

tjänst där kryptovaluta är inkluderad skall redovisas till skatteverket. Samma regler bör i ett 3136 

första skede gälla som när en svensk medborgare handlar produkter eller varor i ett annat land 3137 

med utländsk valuta. Dvs för konsumtion skall kryptovalutor inte beskattas då de används 3138 

som betalmedel samt handlarna skall ej beskattas för någon form av kapitalvinst när de 3139 

konverterar från kryptovalutor som betalmedel till SEK.3. Först eller sist? Kryptovalutor är 3140 

här för att stanna. Lika lite som att Internet var en fluga är kryptovalutor det och krypto-3141 

revolutionen kommer att gå snabbare än Internet och informations-revolutionen. När internet 3142 

byggdes krävdes att en ny infrastruktur med fiberkablar och datorer utvecklades och förlades 3143 

över världen. För kryptovalutor är mycket av infrastrukturen redan klar. Det gör att tiden för 3144 

dessa att nå kritisk massa kommer att gå betydligt snabbare. I februari 2019 meddelar 3145 

Samsung att alla nya telefoner kommer att ha inbyggd plånbok för Bitcoin och Ethereum. 3146 

Nasdaq visar Bitcoin och Litecoin index på deras börser. InterContinentalExchange (ICE) 3147 

planerar att lansera ETF’er (Exchange Traded Funds för kryptovalutor) på sina ca 22 börser 3148 

världen över. Dvs samma sak som hände för guld på 70-talet. I Japan är Kryptovalutor klassat 3149 

som betalmedel redan och ca 180 000 butiker tar idag emot det. Flera delstater i USA samt 3150 

Canada diskuterar nu att legalisera Krypto som betalmedel. Canadas senat utreder hur Canada 3151 

kan ta bästa position för att tillgodose sig mesta möjliga av kryptovalturonas och 3152 

blockkedjetekniken (5). Twitter lanserar sin Cash App nu och Starbucks och Microsoft 3153 

trycker på via BAKKT. Marknaden är fortfarande liten och volatil men växer snabbt. 28 Feb 3154 

2019 var marknaden värd 130 miljarder dollar och omsätter 27.8 miljarder USD varje dag. 3155 

Krypto-Revolutionen kommer att pågå de nästkommande 10-20 åren och tillslut ersatt många 3156 

FIAT-valutor och nuvarande system som Visa, Mastercard etc. Sverige bör visa framfötterna 3157 

och som öppet och liberalt land tidigt anamma tekniken även regel/skattemässigt. Vi ser en 3158 

utveckling där kryptovalutor kommer att ersätta nuvarande ekonomiska system. Sverige bör 3159 

därför ta chansen och tidigt ta position på denna nya marknad genom såväl lagstiftning som 3160 

ägande av valutorna. En investering i form av valutareserv i kryptovalutor samt stimulering av 3161 

tjänster inom krypto-ekonomin idag kan ge mer för Sverige på sikt än oljan totalt sett gjort för 3162 

Norge.4. Folkets trygghet En global decentraliserad valuta är alltid starkare och tryggare än en 3163 

liten central valuta. I händelse av kris, krig eller liknande som slår ut det Svenska-systemet 3164 

har Svenskarna ingen möjlighet att fly landet med sina tillgångar. Fysiska tillgångar som hus 3165 

och bilar kan inte tas med. Guld är tungt att bära och svårt att dela och Svenska kronan är 3166 

värdelös vid tillfället. Det kan kännas avlägset just nu men den som studerat nuvarande 3167 

ekonomiska-system i detalj vet att när nästa Lehman Brothers kollaps kommer eller när Kina 3168 

inte längre köper amerikanska statspapper kan det gå fort. Om varje person tar ut 4% av sitt 3169 

kapital från bankerna idag så kollapsar bankerna. (såvida inte en bailout görs där bankerna 3170 

tillförs nya ”luft” pengar på skattebetalarnas bekostnad vilket inte kan ske för evigt). Detta på 3171 

grund av dess skuldbaserade upplägg.(3) Det är därför varje Svensks rätt att kunna använda 3172 
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dessa valutor som alternativ för att kunna skydda sig från ett sådant scenario. Det bör även 3173 

nämnas att decentraliserade valutor inte kräver någon central part och inte heller någon 3174 

särskild teknik. Transaktionerna kan skickas via internet, radio, satellit, via våra militära 3175 

system, via papperslapp, megafon eller brevduva utan att någon kan påverka transaktionen på 3176 

vägen. Ett robustare system för värdeöverföring har aldrig funnits.5. Rätt till kontanter Vi är 3177 

på väg mot ett kontantlöst samhälle. Det är inte bra för Sverige att helt vara i händerna på 3178 

amerikanska företag som Visa och Mastercard för alla transaktioner. Dessa system 3179 

kontrolleras av en makt som inte är vår. De är centraliserade och kan slås ut. I händelse av 3180 

kris behöver vi våra kontanter. Däremot behöver inte kontanterna vara i fysisk form. 3181 

Kryptovalutor är en form av kontanter. Svenska Centralbanken utreder en svensk E-krona 3182 

vilket är ett bra initiativ. För folkets skull bör dock även andra krypto-valutor klassas som 3183 

betalmedel som backup eller alternativ. Den svenska E-kronan är inte starkare än svenska 3184 

staten. De kan aldrig mäta sig med globala valutor men kan ha fördelar inom en region eller 3185 

ett land.6. Omöjlig beskattning före 2019 Skatteverket har under 2018 klargjort hur de anser 3186 

att kryptovalutor skall beskattas. Informationen har dock gått från obefintlig till mer klargjord 3187 

men någon prejudicerande dom finns vid skrivande stund inte. Ingen av den lagstiftning som 3188 

idag finns är skapad med kryptovalutor som känd tillgångsklass. Detta har gjort att ett antal 3189 

tidiga entreprenörer och teknikintresserade hamnat i en skattefälla de rimligen inte kunnat 3190 

undvika. (6) Inget uppsåt har funnits det är lagstiftningen som varit otydlig. Det finns 3191 

företagare med tiotals anställda som nu går under och jobb förloras på grund av detta. 3192 

Lagstiftningen måste förenklas och förbättras kring detta område. 3193 

 3194 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3195 

att dessa nya typer av valutor klassas som betalningsmedel och valuta i Sverige och därmed 3196 

inte beskattas vid försäljning, byte, betalning, lån eller spel 3197 

att Sveriges valutareserv skall vara till en delmängd, t.ex. 5%, i form av kryptovaluta, i 3198 

synnerhet Bitcoin men även Litecoin och Ethereum 3199 

att skattelagstiftningen klargörs och att transaktioner med kryptovalutor innan klargörandet 3200 

och nya lagstiftningen vunnit laga kraft helt undantas från skatt 3201 

 3202 

Distriktets yttrande: 3203 

Inget distriktsyttrande har inkommit  3204 

  3205 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3206 

1.29 Riktade statsbidrag 3207 

Christina Davidson, Nybro Kalmar län 3208 

 3209 

Staten måste minimera de riktade statsbidragen till kommunerna!Under en lång tid har 3210 

kommunerna fått alltfler riktade statsbidrag, bidrag som vi måste söka för att för ett visst 3211 

ändamål och sedan redovisa. Sedan 2012 har de generella statsbidragen till kommunerna sått i 3212 

stort sett stilla, till och med minskat något. Däremot har de riktade statsbidragen ökat kraftigt 3213 

och utgör nu nästan en fjärdedel av de samlade statsbidragen. Styrningen från staten sträcker 3214 

sig nu långt in i kommunernas verksamheter. För oss som finns ute i kommmunerna blir 3215 

situationen ohållbar och vi får ytterst svårt att styra och leda vår verksamhet. Statens styrning 3216 

går stick i stäv med det lokala självstyret. De riktade statsbidragen är ofta ett hinder för 3217 

utvecklingen genom att detaljstyra och genom villkor som motverkar sitt syfte. Dessutom kan 3218 

inte alla kommuner utnyttja bidragen eftersom det krävs så stora resurser för att ansöka. 3219 

Framförallt mindre och medelstora kommuner blir utan bidrag av den orsaken. Detaljstyrning 3220 

och alltfler riktade statsbidrag minskar effektiviteten och möjlighet att bedriva en god välfärd. 3221 

 3222 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3223 

att värna det lokala självstyret genom att huvuddelen av statsbidragen läggs i den generella 3224 

potten och betalas ut till kommunerna 3225 

att i samråd med kommunerna utforma ett fåtal tidsbegränsade stimulansbidrag 3226 

 3227 

Distriktets yttrande: 3228 

I motionen framförs att de riktade statsbidragen blivit allt fler, på bekostnad av de generella 3229 

statsbidragen som sedan 2012 blivit färre. De riktade statsbidragen utgör nästan av fjärdedel 3230 

av de samlade statsbidragen. Riktade statsbidrag kräver stora resurser för att administrera och 3231 

ansöka om, vilket innebär att små och mindre kommuner har svårt att tillgodoräkna sig 3232 

statsbidragen. Riktade statsbidrag innebär också att statens styrning blir stark och hindrar 3233 

kommunerna att anpassa verksamheten till de lokala förutsättningarna. Motionären föreslår 3234 

därför att det lokala självstyret ska värnas genom att huvuddelen av statsbidragen läggs i den 3235 

generella potten och betalas ut till kommunerna samt att man i samråd med kommunerna 3236 

utformar ett fåtal tidsbegränsade stimulansbidrag.  3237 

För Centerpartiet är det lokala självstyret en grundbult i samhällsbygget. Centerpartiet värnar 3238 

också de små och medelstora kommunerna, som ska ha samma förutsättningar som större 3239 

kommuner.   3240 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta 3241 

att tillstyrka motionen. 3242 

Distriktsstämman beslutade: 3243 
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att    Bifalla distriktsstyrelsens förslag  3244 

  3245 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3246 

1.30 Hygienartiklar 3247 

Centerkvinnornas förbundsstyrelse 3248 

 3249 

Sedan 2016 är det möjligt för EU-länder att själva bestämma momssatsen på hygienprodukter, 3250 

vilket har fått till exempel Frankrike att sänka momsen på mensskydd till 5,5 %. I Sverige 3251 

ligger den alltjämt kvar på 25 procent – samma sats som för de flesta varor inom 3252 

detaljhandeln. Momsbefriat eller lägsta momssatsen (6%). Det vi vill nu är att ta bort skatten 3253 

på dessa hygienartiklar men att de fortfarande ska bekostas av nyttjaren. Mensskydd är inte 3254 

något som en frivilligt använder. Att använda mensskydd handlar om hygien och att kunna 3255 

vara en aktiv medborgare oavsett ålder, alltså oavsett om det handlar om att gå till skolan eller 3256 

att vara delaktig i arbetsliv samt det sociala livet. Att en artikel som påverkar tjejer och 3257 

kvinnor delaktighet i samhället ska vara skattebelagd anser vi orimligt. Det ska inte vara en 3258 

socioekonomisk fråga om du som tjej/ kvinna ska känna dig trygg i att röra dig i samhället när 3259 

du har din mens.Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerkvinnornas förbundsstyrelse; 3260 

 3261 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3262 

att Centerpartiet verkar för möjligheten att momsbefria hygienartiklar som t.ex. bindor och 3263 

tamponger. 3264 

 3265 

  3266 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3267 

1.31 Dagliga verksamheter 3268 

Jessika Edetun, Falk,Maria Comstedt, Elisabeth Malmqvist, Tina Fingal Swens & Birgitta 3269 

Nordlöv. Örebro 3270 

 3271 

Idag är det nästan 1/4 av alla unga vuxna som inte har ett arbete eller en sysselsättning att gå 3272 

tillför att den dagliga verksamheten inte passar in i den gamla modellensom kom till under 3273 

1970-80-talet.  3274 

Dagens dagliga verksamhet har vuxit ur sina ramar och även för de som redan befinner sig i 3275 

den. Många behöver idag större utmaningar, klara av mera utmanande uppgifter och borde 3276 

kunna få en anställning med hjälp av olika stödformer från Arbetsförmedling och 3277 

försäkringskassa . En del dagliga verksamheter i Sverige ger en så kallad 3278 

habiliteringspeng,men det ser väldigt olika ut beroende på vart du bor. 3279 

Att inte kunna påverka sin habiliteringsersättning, eftersom  den är beslutad av kommunen 3280 

gör att möjligheten att påverka sin löneutveckling och därmed ett bättre liv försvinner, kan 3281 

försätta en redan svag grupp till utanförskap och fattigdom när de i själva verket skulle kunna 3282 

uppbära en lön på en vanlig arbetsplats med rätt stödform från Arbetsförmedling och 3283 

försäkringskassa.Idag förekommer det dessutom att människor med funktionsnedsättning 3284 

avskedas utan grund på externa dagliga verksamheter. Personerna får inget varsel i 3285 

förväg(många behöver lång förberedelse tid för att klara ev stora förändringar som att inte ha 3286 

ett arbete/sysselsättning att gå till). Chefer kan utan alltså säga upp en person så fort 3287 

arbetsplatsen är missnöjd på minsta vis! 3288 

Människor med funktionsnedsättning som får en daglig verksamhet antingen i intern regi eller 3289 

extern regi särskiljs på flera punkter.På många arbetsplatser finns det en dresscode vilken 3290 

klädsel som är lämplig för arbetet. På daglig verksamhet finns inga sådana regler, men likväl 3291 

kan arbete utföras med sina privata kläder tex för att lackera fönsterkarm, måla eller laga 3292 

detaljer på bilar. Människor med funktionsnedsättning som är på externa dagliga 3293 

verksamheter blir inte inbjudna till personalfester eller personalfester. Att få arbetskläder ger 3294 

människor en tillhörighet både med sina arbetskamrater och företaget man arbetar på. Att få 3295 

delta på arbetsplatsträffar, utbildningar och fester minskar utanförskap och bidrar till att fler 3296 

får större förståelse för att alla kan arbeta utefter sitt Centrum och bli sitt bästa jag. 3297 

Att arbeta betyder mycket för den egna individen, ger nya kontaktytor, ett socialt och 3298 

utvecklande sammanhang. Den psykiska ohälsan kan minskas när man känner sig behövd och 3299 

vara en i gänget och delaktig i samhället. 3300 

 3301 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3302 

Att det ska tas fram en nationell riktlinje för alla kommuner och privata företag inom daglig 3303 

verksamhet där det ska vara en självklarhet att alla medarbetare får samma rätt till 3304 

arbetskläder, att påverka sin anställning och därmed lön, delta på arbetspla 3305 
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Att anställningsvillkoren för människor med funktionsnedsättning ska vara likvärdiga andra 3306 

människors anställningsvillkor. 3307 

 3308 

Distriktets yttrande: 3309 

Motionärerna beskriver verksamhetsformen Daglig verksamhet, och de problem som kan 3310 

finnas i verksamheten. Verksamhetsformen daglig verksamhet kan behöva ses över då 3311 

systemet kanske inte hängt med i utvecklingen. Det är allvarligt om en person inskriven i 3312 

daglig verksamhet blir av med sin plats utan förvarning. Likaså bör arbetskläder, 3313 

utvecklingssamtal gälla alla på en arbetsplats, oavsett anställningsform. 3314 

Distriktsstyrelsen instämmer i motionens intentioner och föreslår distriktsstämman besluta: 3315 

-Att Centerpartiet verkar för att regelverket kring daglig verksamhet ses över för att 3316 

säkerställa bra arbetsvillkor vad gäller sysselsättning, arbetskläder, delaktighet på 3317 

arbetsplatsen. 3318 

Distriktsstämman beslutade:  3319 

Att  lägg till att-sats: centerpartiet verkar för att regelverket kring daglig verksamhets 3320 

ses över för att säkerställa bra arbetsvillkor vad gäller sysselsättning, arbetskläder, 3321 

utvecklingssamtal gälla alla på arbetsplatsen 3322 

Att  bifalla distriktsstyrelsens förslag till beslut att bifalla motionen med ovanstående 3323 

tillägg  3324 

  3325 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3326 

1.32 Bambareform 3327 

Jörgen Dyssvold, Södermalm, Stockholm 3328 

 3329 

BEHOV: 3330 

Sverige behöver fler enkla jobb. Alla är vi specialiserade på olika saker och ju mer tid vi kan 3331 

lägga på det vi är specialiserade på, desto större borde vinsten bli för kollektivet.På de flesta 3332 

arbetsplatser har man idén om att alla ska hjälpas åt med att sköta bamba - personalköket och 3333 

personalmatsalen - hålla rent, brygga kaffe, plocka i och ur diskmaskiner o s v. Men, den goda 3334 

idén fungerar sällan eller aldrig i praktiken.LÖSNING: 3335 

Genom en allmän bambareform skulle man kunna ge alla arbetsplatser med fler än x anställda 3336 

möjlighet att till reducerad eller ingen arbetsgivaravgift anställa en person som sköter 3337 

företagets bamba.Det skulle leda till att många människor skulle få tillgång till enkla jobb och 3338 

komma in på arbetsmarknaden. Sannolikheten skulle också vara god för att denna person 3339 

skulle plockas upp och befordras till andra arbetsuppgifter med högre lön efter en tid.Genom 3340 

sin centrala roll skulle de också bli uppskattade och älskade av alla andra på arbetsplatsen.En 3341 

sådan bambareform skulle också bidra till ökad trivsel på arbetsplatserna, en bättre 3342 

arbetsmiljö och att många andra kan lägga mer av sin tid på det man är specialiserad på. 3343 

 3344 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3345 

att Centerpartiet presenterar en bambareform som ett av många verktyg för att få fram många 3346 

enklare arbeten som släpper in många med låg eller ingen utbildning både på 3347 

arbetsmarknaden och arbetsplatser. 3348 

 3349 

Distriktets yttrande: 3350 

Centerpartiet driver en aktiv liberal jobbpolitik på alla nivåer för att göra det möjligt för fler 3351 

att få sitt första jobb och för fler företag att kunna anställa sin första medarbetare eller växa. 3352 

Vi gör det genom olika satsningar för att sänka kostnader för att anställa kombinerat med att 3353 

låta den som av något skäl står långt från arbetsmarknaden under en övergångsperiod få ett 3354 

arbete mot lägre ersättning som ändå ger mer i plånboken än bidrag. 3355 

Det är alltid centralt att vi tar fasta på det som arbetsgivarna uttrycker är behov för deras 3356 

verksamhet. De vet bäst vad som behövs för att förbättra verksamheten, där trivseln kan vara 3357 

en viktig del. Samtidigt ska vi vara försiktiga för att skapa system som för vissa specifika 3358 

tjänster eller kompetenser skapar inlåsningar där tjänster utan tidsgräns i praktiken endast blir 3359 

verkliga genom direkt subvention till arbetsgivaren eller den enskilde arbetstagaren. 3360 

Att just specifikt peka ut personal som arbetar med matbespisning eller andra trivselökande 3361 

tjänster blir därför för begränsat. Det behöver fortsatt vara upp till den enskilda arbetsgivaren 3362 

att bestämma vilka tjänster som ger stört effekt och nytta, och för lagstiftaren att hitta 3363 
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lösningar som är mer generella så de blir effektiva för fler. Vi ser att Centerpartiet redan idag 3364 

bedriver en sådan bred politik som mycket väl kan nå det målet som motionären uttrycker. 3365 

Däremot ser vi det som olyckligt att i det här läget låsa sig vid en enskild personalkategori. 3366 

Distriktsstyrelsen föreslår 3367 

Att  avslå motionen 3368 

Distriktsstämmans beslut 3369 

Att  avslå motionen  3370 

  3371 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3372 

1.33 Offentlig upphandling 3373 

Jörgen Dyssvold, Södermalm, Stockholm 3374 

 3375 

BEHOV: 3376 

Ett stort problem med dagens system för offentlig upphandling är att en upphandlande 3377 

myndighet ska handla upp en lösning man ofta saknar kunskap om hur den fungerar. Det leder 3378 

till bristfälliga eller för detaljerade (med ska-krav som ingen på marknaden kan uppfylla) 3379 

underlag, att man glömmer efterfråga väsentlig information som krävs för att göra en rättvis 3380 

bedömning mellan leverantörer, ställa riktiga kvalitetskrav med mera. Med dagens system får 3381 

begränsad dialog mellan upphandlande myndighet och leverantörer ske så snart en 3382 

upphandling publicerats. För att ändra i underlag krävs i princip att upphandlingen avbryts 3383 

och en ny publiceras. Underlag som kan ha stor betydelse för en rättvis bedömning av 3384 

anbudsgivare får inte beaktas om de inte explicit efterfrågats i upphandlingen.LÖSNING: 3385 

En relativt enkel lösning som skulle komma till rätta med en del av dessa problem vore att 3386 

införa en regel om att upphandlingar av en viss typ eller över ett visst värde ska gå på remiss. 3387 

En sådan remissrunda skulle kunna bestå i att en upphandling publiceras på prov där de första 3388 

t ex 14 dagarna är en remissperiod. Under den tiden kan intresserade leverantörer ge 3389 

upphandlande myndighet förslag på förbättringar eller förändringar i underlagen. Det kan vara 3390 

allt ifrån att informera myndigheten om att vissa ska-krav i praktiken inte kan kombineras, att 3391 

en viss skrivning öppnar upp för oseriösa aktörer, att man bör efterfråga ytterligare någon typ 3392 

av information och liknande. Under remisstiden kan ingen anbudsgivare lämna anbud. Efter 3393 

remisstiden publiceras en eventuellt omarbetad upphandling och underlag och anbudsgivare 3394 

kan börja lämna in anbud. Reformen skulle minska antalet fel, öka intresset från fler 3395 

anbudsgivare att delta, ge större rättvisa, höja kvaliteten på upphandlade lösningar och spara 3396 

det offentliga stora pengar. 3397 

 3398 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3399 

att Centerpartiet ser på möjligheterna till att ändra lagstiftningen för att tillåta upphandling på 3400 

remiss. 3401 

att Centerpartiet, om man ser det möjligt, genom förhandlingar med regeringen eller via 3402 

riksdagens utskott försöker få till stånd en större utredning av upphandlingssystemet. Denna 3403 

kan då bland annat titta på möjligheten till upphandling på remiss. 3404 

 3405 

Distriktets yttrande: 3406 

Distriktsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 3407 
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Som motionären framhåller är LOU ibland ineffektivt i sin nuvarande form och inte sällan har 3408 

upphandlande part bristfälliga kunskaper eller förutfattade meningar som begränsar de som 3409 

kan bidra med rätt produkter eller tjänster att lämna in konkurrenskraftiga anbud. 3410 

Att då lämna ut anbudet, eller delar av det, på remiss för att inhämta synpunkter är därför 3411 

viktigt för att kunna få in samlad kunskap från de branscher som kan lämna anbud, eller från 3412 

andra offentliga aktörer som kan ha goda insikter i hur målet med upphandlingen ska nås på 3413 

bästa sätt. 3414 

Upphandlingsmyndigheten hjälper redan idag offentliga aktörer med metodik på området och 3415 

framhåller ofta fördelarna med externa remisser. Det har också blivit mer vanligt under de 3416 

senaste åren, och ofta kombineras detta sedan med en längre process under 3417 

upphandlingsperioden där en mindre grupp som inkommit med de främsta anbuden också ges 3418 

ytterligare detaljerad information om upphandlarens verksamhet och ger anbudsgivarna 3419 

möjlighet att justera anbudet efter nya beräkningar. Exempelvis har det använts vid 3420 

upphandling av kollektivtrafik och it-tjänster. 3421 

Mer information finns kortfattat här: 3422 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/dialog/extern-3423 

remiss/ 3424 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman 3425 

Att instämma i motionens intentioner 3426 

Distriktsstämmans beslut: 3427 

Att instämma i motionens intentioner  3428 

  3429 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3430 

1.34 Offentlig upphandling 3431 

Jörgen Dyssvold, Susanne Wicklund, Bengt Dahlstedt, Björn Rydstedt, Göran Råsmar, Eva 3432 

von Wernstedt & Erik Sihlberg, Stockholm 3433 

 3434 

Det offentliga Sverige upphandlade 2016 varor och tjänster för nära 650 miljarder, vilket 3435 

innebär att nära var femte svensk krona som omsätts är en offentlig krona. Lagen om offentlig 3436 

upphandling och övriga direktiv som reglerar området finns till för att tillvarata konkurrens 3437 

och hushålla med skattemedel.Lagstiftning och regler handlar idag främst om hur 3438 

upphandlingen ska gå till. Det saknas regler kring att och hur en löpande uppföljning av 3439 

volymer, lojalitet, regelefterlevnad med mera ska ske. Det leder till att många leverantörer kan 3440 

bryta mot delar i avtal utan att det upptäcks och får konsekvenser. Myndigheter kan också 3441 

agera illojalt och handla från andra leverantörer utan konsekvenser, men som gör att 3442 

leverantören som lämnat rabatter och villkor baserat på en viss volym bara får leverera en del 3443 

av denna.LOU eller annan lagstiftning bör därför uppdateras så att regler kring löpande 3444 

uppföljning av offentliga ramavtal införs. En myndighet bör också få ansvaret att bevaka att 3445 

upphandlande myndigheter följer dessa regler. 3446 

 3447 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3448 

att Centerpartiet ser över och lämnar förslag på hur lagstiftningen kan inkludera krav på 3449 

löpande uppföljning av offentliga ramavtal och att regelefterlevnad bevakas. 3450 

 3451 

Distriktets yttrande: 3452 

Inget distriktsyttrande har inkommit  3453 

  3454 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3455 

1.35 Offentlig upphandling 3456 

Jörgen Dyssvold, Susanne Wicklund, Bengt Dahlstedt, Björn Rydstedt, Göran Råsmar, Eva 3457 

von Wernstedt & Erik Sihlberg, Stockholm 3458 

 3459 

Det offentliga Sverige upphandlade 2016 varor och tjänster för nära 650 miljarder, vilket 3460 

innebär att nära var femte svensk krona som omsätts är en offentlig krona.Lagen om offentlig 3461 

upphandling och övriga direktiv som reglerar området finns till för att tillvarata konkurrens 3462 

och hushålla med skattemedel.En trend är dock att konkurrensen minskar genom att antalet 3463 

anbud per upphandling stadigt minskat under senare år. I genomsnitt fick en upphandling 3464 

2016 in 4,3 anbud. Vissa får fler och många inga anbud överhuvudtaget.Förklaring till detta är 3465 

oklart, men kan vara att systemet är eller upplevs krångligt och att vi är inne i en 3466 

högkonjunktur med möjlighet att sälja till andra kunder, enklare och till högre priser. 3467 

Uppfattningen om att det är krångligt gör att många avstår. Många företag har aldrig deltagit i 3468 

en upphandling och tror säker att det är krångligare än vad det faktiskt är.Insatser bör alltså 3469 

göras för att fler ska se möjligheterna med offentliga affärer och att göra det enklare att delta i 3470 

en upphandling.En administrativ börda är den mängd underlag som ska redovisas. Det handlar 3471 

om policies, certifieringar, ESPD och liknande. Detta för att styrka att man är kvalificerad att 3472 

delta.Webbportalen Verksamt är ett värdefullt hjälpmedel för företagare där de kan hantera 3473 

det mesta som har med registrering, ansökningar och deklarationer att göra.Förslaget är därför 3474 

att utveckla en ny e-tjänst på verksamt.se där företagare en gång per år kan registrera 3475 

uppgifter och underlag för att kvalificera sig till upphandlingssystemet. Det kan vara ett 3476 

kontrollsystem eller också ett register där upphandlande myndigheter kan söka efter 3477 

leverantörer att bjuda in till en upphandling. 3478 

 3479 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3480 

att Centerpartiet verkar för att ett ”Verksamt” för upphandling föreslås eller utreds. 3481 

 3482 

Distriktets yttrande: 3483 

Inget distriktsyttrande har inkommit  3484 

  3485 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3486 

1.36 "Körkort" för offentliga upphandlare 3487 

Hans Skalin Dalarna 3488 

 3489 

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige beräknas till cirka 683 miljarder kronor 3490 

årligen utan generella krav på kompetens hos upphandlare. Över 18 000 upphandlingar 3491 

annonseras varje år. Kommuner annonserar 69 procent av alla upphandlingar där 3492 

kompetensen många gånger är mycket låg. Fyra av tio upphandlingar avser anläggningsarbete 3493 

där anbuden är långa och kostsamma. Den vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag med 3494 

färre än 50 anställda dvs mindre företagare men med större känslighet för kostnader. 13 3495 

procent av alla upphandlingar avbryts vilket förorsakar företagare risker och kostnader. 6,5 3496 

procent av alla upphandlingar överprövas vilket förorsakar företagare risker och kostnader. 3497 

Fyra av tio upphandlingar är direktivstyrda vilket minskar konkurrensen. Cirka 70 procent av 3498 

avtalen är 3–4 år (inklusive optioner till förlängning). I genomsnitt lämnar 4,1 anbudsgivare 3499 

anbud per upphandling färmodligen för att handlingarna är så dåliga och innebär stora risker 3500 

för anbudsgivaren. Cirka 45 procent av alla anbud kontrakteras dvs mer än hälften måste ta 3501 

igen det förlorade arbetet på nästa anbud. Cirka 4 000 organisationer omfattas av 3502 

upphandlingslagarna uttan några gemensamma krav. 3503 

 3504 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3505 

att införa olika kompetenskrav/ "certifikat"  ("körkort") för upphandlare/inköpare inom 3506 

offentlig upphandling 3507 

att kompetenskraven läggs fast för komplexa, normala och enkla upphandlingar 3508 

att kraven införs omgående 3509 

 3510 

Distriktets yttrande: 3511 

Distriktsstyrelsen förstår och instämmer i motionärens intentioner om att höja kompetensen 3512 

för de som arbetar med offentlig upphandling och inköp. Inte minst med tanke på att det ofta 3513 

handlar om oerhört mycket pengar precis som motionären skriver. Området som sådant är 3514 

komplicerat med många regler och restriktioner.  3515 

Distriktsstyrelsens uppfattning är att det från branschens sida arbetas ambitiöst med dessa 3516 

frågor. Flera försök har under åren gjorts utan egentligt resultat. Området har utretts grundligt 3517 

många gånger under årens lopp.   3518 

Distriktsstyrelsen tror dock inte att på att lagstifta om någon form av certifiering inom detta 3519 

område. 3520 

Genom kontakter med branschföreträdare har distriktsstyrelsen erfarit att det finns ett behov 3521 

av en bredare dialog i de frågor som motionären lyfter.  Man ser gärna att man kan komma 3522 

överens om någon form av certifiering utan att gå lagstiftningsvägen.  3523 
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Distriktsstyrelsen föreslår därför att Centerpartiet på lämpligt sätt initierar en dialog med 3524 

intresseorganisationen Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) och företag som arbetar med 3525 

utbildning av upphandlare/inköpare.  3526 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta 3527 

att  instämma i motionens intentioner 3528 

Centerpartiet Dalarnas distriktsstämma beslutade  3529 

att  instämma i motionens intentioner  3530 

  3531 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3532 

1.37 Utbildningspremien 3533 

Johan Krogh Centerpartiet Stockholms län Alfred Askeljung Centerpartiet Stockholms Stad 3534 

 3535 

Sverige har idag ett av världens högsta skattetryck. Särskilt marginalskatterna på inkomster 3536 

är, internationellt sett, både hög i procent och drabbar en stor andel av de förvärvsarbetande. 3537 

Bedömare som WEF, OECD och Globaliseringsrådet har uttryckt oro för att höga 3538 

marginalskatter kan hämma både tillväxt och ekonomisk anpassning till förändringar i 3539 

omvärlden. Trots nyligen genomförda skattesänkningar, och de positiva skattereformer som 3540 

aviserats i Januariavtalet, så är och kommer inkomstskatterna att vara nästan unikt höga inom 3541 

OECD. 3542 

Vårt progressiva skattesystem hämmar inte bara tillväxt utan tjänar också till att straffbeskatta 3543 

människor som utbildar och specialiserar sig i sina yrkesval. Att avskaffa den statliga 3544 

inkomstskatten skulle inte bara göra skattesystemet mer rättvist utan också utgöra ett stort 3545 

incitament till att utbilda sig och skaffa sig specialistkompetens, något som skulle vara till 3546 

stort gagn för individen, Sveriges konkurrenskraft och välfärdens framtida finansiering. 3547 

Därtill skulle det vara till gagn för rekrytering av utländsk expertkompetens. 3548 

Beräkningar i bland annat skriften Ekonomisk debatt visar att ett avskaffande av den statliga 3549 

inkomstskatten och ett återställande av avtrappningen av jobbskatteavdraget skulle ha en 3550 

självfinansieringsgrad på 130 procent. Det innebär att att en helt avskaffad statlig 3551 

inkomstskatt och ett återställt jobbskatteavdrag skulle ge ökade skatteintäkter till staten på 3552 

cirka 10 miljarder kronor. 3553 

 3554 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3555 

att på sikt avskaffa den statliga inkomstskatten 3556 

att ta bort avtrappningen av jobbskatteavdraget för högre inkomster 3557 

 3558 

Distriktets yttrande: 3559 

Som motionären mycket riktigt påpekar har Sverige en av världens högsta marginalskatter 3560 

och en av de lägre brytpunkterna för statlig inkomstskatt. Detta begränsar utbildningspremien 3561 

och mer generellt premien för risktagande i arbetslivet. Den statliga inkomstskatten är relativt 3562 

liten i förhållande till statens skatteintäkter på arbete och uppgick för ett par år sedan bara till 3563 

drygt hälften av den totala effekten av de jobbskatteavdrag som infördes av alliansregeringen 3564 

(2016 års budget). Enligt en rapport från fackförbundet Saco “[skulle] den svenska -3565 

inkomstfördelningen fortfarande höra till de jämnaste i världen även om så hela den statliga 3566 

skatten avskaffades.” Därmed får den statliga inkomstskattens huvudsyfte anses vara 3567 

fördelningspolitisk signalpolitik. 3568 
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Distriktsstyrelsen menar därför att denna typ av symbolpolitik knappast uppnår sitt syfte och, 3569 

som motionären är inne på, dessutom troligtvis är skadlig för den svenska ekonomins 3570 

dynamik. Ett övergripande avskaffande av den statliga inkomstskatten bör ske i samband med 3571 

en bredare och djupare översyn av skattesystemet i sin helhet. Som motionären påpekar ingår 3572 

i Januariavtalet nu ett avskaffande av det sista påslaget om 5% ytterligare marginalskatt vid 3573 

den övre skiktgränsen från och med 2020. Distriktsstyrelsen ser positivt på detta inslag i 3574 

Januariavtalet i och med att även ett generellt avskaffande av den statliga inkomstskatten bör 3575 

gå att finansiera och genomföra relativt enkelt. Därför anser vi det också vara viktigt att 3576 

prioritera en ytterligare sänkt marginalskatt i kommande förhandling om en omfattande 3577 

skattereform, som också återfinns i Januariavtalet. 3578 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman att besluta 3579 

att  bifalla motionen i sin helhet 3580 

Distriktsstämmans beslut:  3581 

att avslå DS förslag till beslut till förmån för yrkande av Martin Ådahl:  3582 

”att sänka marginalskatten (utöver det redan beslutade avskaffandet av värnskatten), kraftigt 3583 

höja brytpunkten för statlig inkomstskatt, ta bort avtrappningen av jobbskatteavdraget för 3584 

högre inkomster och att generellt minska gapet mellan den statliga inkomstskatten och 3585 

kommunalskatten”  3586 

  3587 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3588 

1.38 Utbildningspremien 3589 

Alfred Askeljung, Stockholm 3590 

 3591 

Sverige har idag, trots den förra regeringens i mångt och mycket beundransvärda reformer, ett 3592 

av världens högsta skattetryck. Med den nuvarande regeringens skattehöjningar så har Sverige 3593 

fått världens högsta marginalskatter. Bedömare som WEF, OECD och Globaliseringsrådet har 3594 

uttryckt oro för att höga marginalskatter kan hämma både tillväxt och ekonomisk anpassning 3595 

till förändringar i omvärlden.Vårt progressiva skattesystem hämmar inte bara tillväxt utan 3596 

tjänar också till att straffbeskatta människor som utbildar och specialiserar sig i sina yrkesval. 3597 

Att avskaffa den statliga inkomstskatten skulle inte bara göra skattesystemet mer rättvist utan 3598 

också utgöra ett stort incitament till att utbilda sig och skaffa sig specialistkompetens, något 3599 

som skulle vara till stort gagn för individen, Sveriges konkurrenskraft och välfärdens framtida 3600 

finansiering. Därtill skulle det vara till gagn för rekrytering av utländsk 3601 

expertkompetens.Beräkningar i bland annat skriften Ekonomisk debatt visar att ett 3602 

avskaffande av den statliga inkomstskatten och ett återställande av jobbskatteavdraget skulle 3603 

ha en självfinansieringsgrad på 130 procent. Det innebär att en helt avskaffad statlig 3604 

inkomstskatt och ett återställt jobbskatteavdrag skulle ge ökade skatteintäkter till staten på 3605 

cirka 10 miljarder kronor. 3606 

 3607 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3608 

att Centerpartiet verkar för att avskaffa den statliga inkomstskatten 3609 

att Centerpartiet verkar för att återställa jobbskatteavdraget 3610 

 3611 

Distriktets yttrande: 3612 

Inget distriktsyttrande har inkommit  3613 

  3614 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3615 

1.39 Mått på välfärd 3616 

Anna Pålsson, Hässleholm. 3617 

 3618 

Tidigare har välfärd beräknats utifrån BNP. Trots att BNP egentligen anger landets 3619 

konsumtionsnivå. BNP är förkortning av Brutto National Produkt per capita. Vilket är ett mått 3620 

på tillväxt, som beräknas i genomsnitt bland innevånarna. Sverige har ett BNP på 455200 per 3621 

capita. Trots det upplever vi att psykosocial ohälsa ökar bland barn och unga. Samtidigt ökar 3622 

antalet anmälda våldtäkter och självmord. En genomsnittlig beräkning av konsumtion kan bli 3623 

missvisande, eftersom beräkningen helt förbiser de sociala konsekvenserna som kan leda till 3624 

arbetslöshet, sjukskrivning och ohälsa. Dessutom vet vi idag att vi behöver förändra våra 3625 

konsumtionsvanor för att bevara och främja miljön. BNP kan uppfattas som lite förlegat, då 3626 

synsätten kring tillväxt i samhället har förändrats. Det finns mycket i samhället som pekar på 3627 

ett behov av att utveckla nya mätinstrument för att kunna bedöma välfärd. Dessutom behöver 3628 

alla budgetförslag innehålla konsekvensanalys som sträcker sig 30 år framåt i tiden. 3629 

Mätning av socialt kapital, mänskligt kapital, naturligt kapital och finansiellt kapital skulle 3630 

kunna förbättra och utveckla svensk välfärd. För att kunna säkerställa hållbar utveckling för 3631 

jämställdhet, hälsa och miljö. Ett förändrat mätinstrument skulle kunna förändra riktningen 3632 

från konsumtionssamhälle till att istället innehålla mer långsiktiga mål för hållbar utveckling. 3633 

Planen skulle dessutom medföra minskade utgifter på kortsiktiga kostsamma lösningar. 3634 

Svensk välfärd är i behov av förnyade mätinstrument som främjar välfärd ur ett 3635 

helhetsperspektiv. 3636 

Referenser 3637 

Bourdieu, P. (1992). Language & Symbolic Power. Cambridge: Polity Press 3638 

Hagbert, P., Finnveden, G., Fuehrer, P., Svenfelt, Å., Alfredsson, A., Aretun, Å.,Bradley, K., 3639 

Callmer, Å., Fauré, E., Gunnarsson-Östling, U., Hedberg, U., Hornborg, A., Isaksson, K., 3640 

Malmaeus, M., Malmqvist, T.,  Nyblom, Å., Skånberg E. och Öhlund, E. (2018). Framtider 3641 

bortom BNP-tillväxt rapport KTH.  Rapport ISBN: 978-91-7873-044-5, KTH: Stockholm 3642 

 3643 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3644 

att införa krav på konsekvensanalys på nationell budget 3645 

att utarbeta ett nytt mätinstrument som speglar välfärd som helhet 3646 

att utveckla ramverk för budgetarbete som speglar hållbar utveckling 3647 

 3648 

Distriktets yttrande: 3649 

Motionären tar upp en intressant och viktig aspekt av välfärd i ett land. Motionären menar att 3650 

BNP kan vara ett missvisande sätt att mäta tillväxt eftersom det endast sätter fingret på, och 3651 
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mäter, ekonomisk tillväxt och helt förbiser sociala konsekvenser. Motionären menar att 3652 

synsättet är förlegat och att det finns ett behov av att utveckla nya mätinstrument för att kunna 3653 

bedöma välfärd.  3654 

Samtidigt är BNP ett viktigt mått för att beskriva ekonomisk tillväxt. Det är enkelt och tydligt, 3655 

men vi delar motionärens invändning mot att det ger en begränsad bild av ett samhälles 3656 

utveckling. Förutsättningarna för ekonomins och välfärdens utveckling beror dels på hur 3657 

mycket resurser som skapas, dels på hur de fördelas, används och förvaltas.  3658 

I den ekonomiska vårpropositionen 2017 introducerade regeringen ett nytt verktyg för att följa 3659 

utvecklingen av människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet.  3660 

I en särskild bilaga presenterades femton mått på välstånd som belyser ekonomiska, 3661 

miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet och är tänkta att komplettera BNP. 3662 

Arbetet med att ta fram indikatorerna har bland annat tagit avstamp i Utredningen om mått på 3663 

livskvalitet, det nationella miljösystemet och målen i FN:s globala mål för hållbar utveckling 3664 

– Agenda 2030. SCB har haft i uppdrag att ge förslag på indikatorer och vilka data som finns 3665 

att tillgå. 3666 

Denna komplettering har Centerparitet inte haft någon invändning emot utan är positiva till 3667 

den komplettering som har skett.  3668 

Det finns stora svårigheterna med att komplettera tillväxtmåttet, men frågan måste komma 3669 

upp på bordet. Centerparitet kan inte själva ansvara för eller ta fram förslag på nya 3670 

tillväxtmått. Utan det måste ske på ett mer övergripande och internationellt plan. OECD:s och 3671 

WHO:s pågående arbeten om ett mer rättvisande tillväxtmått bör granskas först.  3672 

Distriktsstämman föreslår Partisstämman 3673 

att instämma i motionens intentioner  3674 

  3675 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3676 

1.40 Mått på välfärd 3677 

Karlskrona kretsen 3678 

 3679 

att Centerpartiet ska verka för att landets utveckling ska mätas med ett bättre helhetsbegrepp 3680 

än bruttonationalprodukt. Med ett koncept i likhet med Nya Zeeland där man mäter ”the 3681 

wellbeing budget ” skapas bättre hållbarhet för individ och samhälle. 3682 

 3683 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3684 

att Centerpartiet ska verka för att landets utveckling ska mätas med ett bättre helhetsbegrepp 3685 

än bruttonationalprodukt. Med ett koncept i likhet med Nya Zeeland där man mäter ”the 3686 

wellbeing budget ” skapas bättre hållbarhet för individ och samhälle. 3687 

 3688 

Distriktets yttrande: 3689 

Motionären hänvisar till ett nytt sätt att fokusera på medborgarnas välbefinnande. Systemet 3690 

”wellbeing” i Nya Zealand är intressant och precis uppstartat. Det har ännu inte riktigt antagit 3691 

sina slutliga former och än mindre hunnit utvärderas. Tanken är att visa vilka effekter som 3692 

den antagna budgeten förväntas få på medborgarnas välbefinnande och sedan kunna följa upp 3693 

framtagna indikatorer för att se utvecklingen. Tanken är intressant och värd att undersöka. 3694 

Metoden ska nog mer ses som ett komplement till bruttonationalprodukten än en ersättning. 3695 

Distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Blekinge föreslår stämman; 3696 

Att bifalla motionen  3697 

  3698 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3699 

1.41 Statligt riskkapital 3700 

Robert Boström Norsjö Västerbotten 3701 

 3702 

2010 grundades statliga Inlandsinnovation AB som sorterade under näringsdepartementet. 3703 

Inlandsinnovations uppgift var att främja företagande och utveckling i norra Sveriges inland 3704 

genom direkta investeringar i företag samt indirekta investeringar genom regionala 3705 

riskkapitalbolag och så kallade tillväxtkassor. Det förvaltade omkring 40 företag i olika 3706 

branscher. Från januari 2017 lades Inlandsinnovation som dotterbolag till det 2016 bildade, av 3707 

staten helägda, bolaget för riskkapitalinvesteringar Saminvest AB. Sedan 2017 har det inte 3708 

funnits något statligt riskkapital ämnat för Norrlands inland, banker och övriga kreditinstitut 3709 

har inte visat sig intresserade att hjälpa mindre företag i deras utveckling på landsbygden i 3710 

Norrland.Företagare ombedes flytta sin verksamhet till större kuststäder för att få lös kapital, 3711 

trots att vissa av företagen bedriver sin verksamhet mestadels över internet.Utan möjlighet till 3712 

riskkapital riskerar många företag på landsbygden i Norrland att läggas ner istället för att 3713 

utvecklas.Låt oss återföra en tro på företagandet på landsbygden i Norrland, som 3714 

Socialdemokraterna tog bort under förra mandatperioden. 3715 

 3716 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3717 

att statligt riskkapital ämnat för Norrlands inland ska återinföras. 3718 

att det statliga riskkapitalet sköts av Inlandsinnovation AB som tidigare. 3719 

 3720 

Distriktets yttrande: 3721 

Den socialdemokratiska regeringens norrlandsfientliga agenda syns väldigt tydligt när man 3722 

ser hur man hanterat Inlandsinnovation. Denna unika satsning syftande till att skapa tillväxt 3723 

och möjligheter 3724 

i norra Sverige avskaffade man väldigt snabbt och slog ihop kapitalet med övrigt statligt 3725 

riskkapital. Utan att säkerställa att uppdraget att stötta och utveckla näringslivet i ekonomiskt 3726 

svagare 3727 

områden blev kvar. 3728 

Detta är givetvis en viktig fråga för ett parti som har ambitioner att utveckla hela landet! 3729 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsstämman besluta 3730 

att bifalla motionen. 3731 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta 3732 

att  bifalla motionen 3733 

Kommittén föreslår distriktsstämman besluta enligt distriktsstyrelsens förslag. 3734 
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Distriktsstämman beslutar enligt kommitténs förslag.  3735 

  3736 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3737 

1.42 Förbättringsarbete på region- och 3738 

kommunnivå 3739 

Bengt Tönsgård, Halland 3740 

 3741 

Regionens och kommunernas verksamhet ställs inför många utmaningar, med exempelvis en 3742 

åldrande befolkning, befolkningstillväxt innom länet, ökade sjukvårdskostnader och 3743 

skolkostnader, långa handläggningstider, dåliga skolresultat, personalbrist osv.En metod för 3744 

att hantera en del av dessa problem är att organisera ett kontinuerligt förbättringsarbete där 3745 

alla involverade på enheten/avdelingen regelbundet bidrar med tankar och ideer för att 3746 

förbättra verksamheten. Detta ger en ökad involvering för samtliga och skapar motivation och 3747 

samhörighet i gruppen. Jämför Lean Management som används inom privata 3748 

sektorn.Hanteringsmässigt väljer enheten/avdelningen ut ett par av sina mest kritiska områden 3749 

(typ arbetsbelastning, köer, kostnader, resultat, etc) som man vill jobba med och förbättra. För 3750 

att säkerställa förbättringen sättar man upp kriteria för bedömning av resultatet som följs upp 3751 

kontinuerligt. Det är viktigt att ansvaret för detta arbete ligger lokalt och inte styrs av 3752 

konsulter eller andra utomstående. 3753 

 3754 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3755 

att arbeta för att det utses förbättringsledare inom olika verksamhetsområden (OBS inte 3756 

konsulter) och att kontinuerligt förbättringsarbete initieras. 3757 

 3758 

Distriktets yttrande: 3759 

Distriktsstyrelsens yttrande 3760 

Det finns ingen tvekan om att det i alla organisationer behövs ett ständigt för-bättrings- och 3761 

utvecklingsarbete. Detta gäller även de halländska kommunerna och regionen. Det måste dock 3762 

vara upp till varje kommun och region att själv bestämma hur detta förbättrings- och 3763 

utvecklingsarbete ska gå till. 3764 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman  3765 

att  avslå motionen  3766 

Centerpartiet Hallands årsstämmobeslut: 3767 

Årsstämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  3768 

att avslå motionen  3769 

  3770 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3771 

1.43 RUT- och ROT-avdrag 3772 

Mikael Jonnerby Högsby centerkrets, Kalmar län 3773 

 3774 

Som vi alla vet blir sveriges befolkning allt äldre och behöver allt mera vård och omsorg. Det 3775 

kommer att kosta mycket pengar och resurser. Om i stället flera äldre kunde bo hemma skulle 3776 

det underlätta för samhället och dom äldre må bättre i sin hemmiljö.Därför anser jag att RUT-3777 

adraget blir behovsprövat och åldersdifferentierat.Jag vill att detta bereds och införes så fort 3778 

som möjligt. 3779 

 3780 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3781 

Att RUT-avdraget blir behovs- och ålders differentierat och att detta bereds och införs snarast. 3782 

 3783 

Distriktets yttrande: 3784 

Motionären beskriver en demografisk utveckling som i sin förlängning innebär en växande 3785 

efterfrågan av stöd och vård i boendet liksom att den förväntade kostnadsutvecklingen som 3786 

följd av detta kan förväntas bli dramatisk. Enligt motionären skulle detta kunna mötas med att 3787 

äldre i större omfattning än idag erbjuds stöd för att bo kvar hemma. Av detta skäl yrkar som 3788 

vi tolkar det motionären att RUT-avdraget skall vidgas samt bli behovs- och 3789 

åldersdifferentierat.  3790 

Inom ramen för Januariavtalet har Centerpartiet och Liberalerna tillsammans med regeringen 3791 

gjort upp om bättre villkor för företagande och entreprenörer samt att beskattningen av 3792 

företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, blir mer gynnsam. 3793 

Arbetsgivaravgifter sänks. Förbättrade regler för personaloptioner och borttagen extraskatt på 3794 

generationsskiften genomförs.  3795 

RUT-avdraget ska breddas till att omfatta fler tjänster. Taket i RUT ska tredubblas. RUT-3796 

avdraget ska utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. En särskild  utredning om 3797 

ett ”äldre-RUT” inleds under 2019. Med ett utvidgat RUT och införande av ett ”äldre-RUT” 3798 

följer det regelverk och den prövning som redan finns för ROT- och RUTavdragen, ett 3799 

regelverk för ”äldre-RUT” kan förväntas styra mot både ”ålder” och de specifika behov som 3800 

uppstår av stigande ålder.  3801 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktstämman besluta  3802 

att   instämma i intentionerna till att bredda RUT till att i större  3803 

  omfattning än idag omfatta stöd för äldre att kunna bo kvar i 3804 

  3805 

  hemmet.  3806 
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att   avstyrka kravet att RUT-avdraget specifikt blir behovs- och 3807 

  3808 

  åldersprövat eftersom detta kan förväntas ske inom ramen för det 3809 

  3810 

  regelverk som sätts för ”äldre-RUT” 3811 

Distriktsstämman beslutade: 3812 

att           Bifalla distriktsstyrelsens förslag  3813 

  3814 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3815 

1.44 RUT- och ROT-avdrag 3816 

Magnus Schalin 3817 

 3818 

Rut och Rot har fungerat fantastiskt. Både Rut och Rot har skapat många bra vita arbeten för 3819 

småföretagen. Tyvärr är reglerna otydliga och ändrats genom åren för Rut och Rot. 3820 

 3821 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3822 

att Centerpartiet föreslår ett nytt tjänsteavdrag för hemmet på 50.000 SEK per vuxen som 3823 

ersätter Rut och Rot. Tjänsteavdraget kan användas till alla tjänster i hemmet. 3824 

 3825 

Distriktets yttrande: 3826 

Distriktsstyrelsens förslag: 3827 

Att anse motionen som en del av januariöverenskommelsen och där för under arbete 3828 

Stämman beslutade: 3829 

att avslå motionen  3830 

  3831 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3832 

1.45 Regelförenkling för företag 3833 

Karlskronakretsen 3834 

 3835 

Motionären har ej lämnat någon brödtext. 3836 

 3837 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3838 

att Centerpartiet ska verka för att minimera detaljstyrning av företagare från myndigheter. Ett 3839 

exempel är när Trafikverket kräver att veta vad som står på informationsskyltar vid vägarna. 3840 

De ska endast fokusera på trafiksäkerheten så att informationen på ett enkelt sätt kan 3841 

uppdateras vid behov av företagare. 3842 

att Centerpartiet ska verka för att nya fiskelicenser för småskaligt fiske ska vara lättare att få. 3843 

Att t.e.x uppge styrkt inkomst av fisket innan man börjar är svårt. Det behöver oxå vara lättare 3844 

att generationsväxla inom yrkesfisket genom att kunna lämna över fiskelicenser 3845 

 3846 

Distriktets yttrande: 3847 

Distriktsstyrelsen i Blekinge förslår  3848 

Att motionen avslås, eftersom varje motion endast skall innehålla ett ämne  3849 

  3850 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3851 

1.46 Innovation inom transportteknik 3852 

Christer Lindström, centerpartiet Gävle 3853 

 3854 

Bakgrund:Trots stora ansträngningar ökar utsläppen av skadliga gaser inom trafiken. 3855 

Samtidigt har den tidigare kapacitetsutredningen för Sverige tydligt visat att bilarna, även om 3856 

de kan drivas med förnybart bränsle, helt enkelt inte får plats på vägarna i takt med att Sverige 3857 

växer. Problemet är långt större än för Sverige - även med en extremt optimistisk förhoppning 3858 

om omställning inom trafiksystemen så kommer klimatmålen med framför allt privatbilismen 3859 

och lasttransporter på väg gravt försvåra CO2-målen för i princip alla länder. Samtidigt pågår 3860 

det fler och fler seriösa ansträngningar med existerande och nya innovationer inom 3861 

automatiserade högeffektiva kollektivsystem som använder enbart förnybar energi. Dessa 3862 

system går på egen bana och är bevisat en väsentligt bidragande teknisk lösning för kraftig 3863 

sänkning av CO2 användandet inbom transporter med effekter på över 95% lägre CO2 per 3864 

person- och lättgodsresa. Sverige kan inte självt lösa problemen med utsläppen och trängseln 3865 

på vägarna - men vi kan föregå med goda exempel. Det i särklass bästa sättet i historien är 3866 

innovationsupphandling när stora problem måste lösas. Detta har bevisats i Apollo-3867 

programmet, i en rad EU-projekt i Horizonprogrammet och inte minst i en rad 3868 

samfinansierade projekt och utmaningar inom Vinnova, Mistra m.fl. 3869 

 3870 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3871 

att väsentliga medel läggs till ett utmaningsdrivet svenskt program för 3872 

innovationsupphandling av fullskaliga automatiserade transportsystem på egen bana, gärna i 3873 

samarbete eller stöd med EU-program 3874 

att en speciell arbetsgrupp för en sådan innovationsupphandling snarast bildas med 3875 

huvudsakliga sakägare som Trafikverket, Akademiska institutioner och tillverkande industri 3876 

(främst stål samt bygg och anläggning) med mål att skapa ett upphandlingsdokument 3877 

 3878 

Distriktets yttrande: 3879 

Centerpartiets distriktsstyrelse i Gävleborgs förslag till distriktsstämman: 3880 

Innovationsupphandling är en form av upphandling som driver utvecklingen. Idag är det 3881 

tydligt att investeringar som inte i allt är genomtänkta kravställs som drivmedel! Där det 3882 

uppenbart bortses från energieffektivitet, koldioxid- kväveutsläpp eller t o m NoX utsläpp!  3883 

Om valet skulle bli transporter på egna banor är en helt annan fråga. Kan inte nu vara kravet 3884 

som kan begränsa innovationstänket för att bidra till transportsystem som är klimatsmarta. 3885 

Transporter är och kommer alltid vara viktiga i alla samhällen. Det finns idag möjligheter till 3886 

drivmedel med noll-utsläpp. Ändå finns det stora möjligheter till kontinuerlig utveckling som 3887 

skulle stödjas genom innovativa upphandlingar.  3888 
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Centerpartiets distriktsstyrelse yrkar att:  3889 

Motionen bifalls.  3890 

  3891 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3892 

1.47 Tillväxtarbete och regionala förutsättningar 3893 

Erik-Widar Andersson, Jämtland 3894 

 3895 

Sveriges tillväxtarbete regleras av en nationell politik för tillväxtskapande insatser. 3896 

Tillämpningen tydliggörs i en nationell strategi, en nationell innovationsstrategi, och 3897 

nationella program och finansieringsformer för att genomföra den nationella 3898 

tillväxtpolitiken.Emellertid finns det goda skäl att arbeta med två strategier och två principer 3899 

för tillämpningen av den nationella politiken för tillväxtskapande insatser – en för stora 3900 

arbetsmarknader, större städer och områden där staten gör stora investeringar i forskning och 3901 

som attraherar kommersiellt kapital, och , en tillväxtpolitik och innovationsstrategi som är 3902 

utformad för landsbygdsregioner och mindre städer, där förutsättningarna är andra, beroende 3903 

på att statliga insatser i form av forskningsinvesteringar och svagare infrastruktur ger 3904 

näringslivet andra förutsättningar att utvecklas.För att förbättra förutsättningarna för att hela 3905 

Sverige skall bidra till tillväxten inrättas två spår i tillväxt- och innovationsfrämjande insatser 3906 

– en för stora städer och arbetsmarknader och en för landsbygden och mindre städer.OECD 3907 

har i två studier (2017) analyserat tillväxtpolitikens funktion och i detalj beskrivit de brister 3908 

som en enhetlig nationell tillväxtpolitik resulterat i. Ett sätt att se på det är givetvis att Sverige 3909 

är ett rikt land, som har råd med eftersläpande regioner, där företag och de som bor där inte 3910 

kan prestera bättre, och att det är så det skall vara. God Centerpolitik ser de utmaningar för 3911 

tillväxt som utmärker små arbetsmarknader, och vidtar åtgärder för att motverka de 3912 

mekanismer som blir så tydliga i skogs och landsbygdsregioner. Det handlar om 3913 

kapitalmarknadens ointresse för skogs- och landsbygdsregionerna, sårbarheten i 3914 

kompetensförsörjning, svaga länkar till FoU-institutioner, låga investeringar i företagen och 3915 

svaga kopplingar till såväl en inre marknaden, som globala värdekedjor. 3916 

 3917 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3918 

Sveriges tillväxt- och innovationsfrämjande insatser utformas utifrån regionala förutsättningar 3919 

i storstadsregioner och landsbygdsregioner genom skilda strategier för regional tillväxt och 3920 

innovation. 3921 

Statliga myndigheter (tillväxtverket, Vinnova, Sektorsmyndigheter) och FoU-resurser 3922 

Universiteten och RI.SE tilldela uppdrag och resurser för att aktivt skapa förutsättningar för 3923 

tillväxt i hela landet. 3924 

Universiteten tilldelas regleringsbrev som tydligt säger att Universitetens 3925 

samverkansplattformar och Holdingbolag tillåts och uppmuntras att aktivt medverka till 3926 

samarbete med regionalt tillväxtansvariga och regionalt/lokalt näringsliv med syfte att 3927 

medverka till ökade investeringar i kompetens, produkter och tjänster i hela Sverige. 3928 

 3929 

Distriktets yttrande: 3930 

Erik-Vidar Andersson yttrar sig och yrkar bifall till motionen 3931 
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Bosse Svensson yttrar sig.  3932 

Karin Jonsson yttrar sig och yrkar bifall till motionen.  3933 

Carolina Schönbeck yttrar sig och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.  3934 

Beslutsgång:  3935 

Det finns två förslag.  3936 

Ordförande frågar om stämman beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag  3937 

Ordförande frågar om stämman beslutar enligt Erik-Vidar Anderssons yrkande.  3938 

Ordförande anser att stämman beslutade  3939 

-att avslå motionens första ansats 3940 

att bifalla motionens andra och tredje attsats.  3941 

  3942 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3943 

1.48 Allmänna löneavgiften 3944 

Pietro Marchesi, Täby Stockholms län 3945 

 3946 

Den allmänna löneavgiften infördes 1995 med syftet att finansiera Sveriges medlemskap i 3947 

EU. Avgiften uppgick ursprungligen till 1,5 procent av underlaget. Under senare år har 3948 

löneavgiften använts i allmänt budgetförstärkande syfte och uppgår för 2019 till 11,62 procent 3949 

(3 § LAL). Källa: 3950 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/1344.htmlDen allmänna 3951 

löneavgiften har trots att den bakats in i arbetsgivaravgiften inget med socialförsäkrings- eller 3952 

pensionssystemet att göra, utan det är en ren straffskatt på arbete. Denna 3953 

“budgetförstärkande” skatt har höjts många gånger sedan den infördes 1995.Sänk den 3954 

Allmänna löneavgiften till att precis täcka EU avgiften fn ca 2 procent och överför 2 procent 3955 

till att förstärka pensionssystemet, avskaffa resterande del av avgiften. 3956 

 3957 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 3958 

att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att sänka den Allmänna löneavgiften till 3959 

att i varje tid motsvara Sveriges EU-avgift. 3960 

att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att överföra 2 procentenheter av dagens 3961 

Allmänna löneavgift på fn 11.62% till att stärka pensionssystemet. 3962 

 3963 

Distriktets yttrande: 3964 

Att-sats 1 3965 

Stämman beslutade att instämma i motionens intentioner 3966 

Att-sats 2 3967 

Stämman beslutade att instämma i motionens intentioner  3968 

  3969 
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Kommitté 1 - Ekonomi 3970 

1.49 Sänkta trösklar till företagande 3971 

Anna Gunstad Bäckman Hallstahammar 3972 

 3973 

Idag ser vi en minskad arbetslöshet. Detta är glädjande, en ökad sysselsättningsgrad är väldigt 3974 

viktigt för den svenska ekonomin. Men konjunkturen kommer att vända. Då är det hög tid att 3975 

få till ytterligare olika verktyg att stävja detta. Vi har flera goda resultat gällande sänkta 3976 

trösklar för arbetstagare ex instegsjobb och Rut, Rot etc. Jag skulle härmed vilja utreda 3977 

möjligheten att sänka trösklarna till dem som vill starta ett företag. Att gå från arbetslöshet till 3978 

att våga starta företag. 3979 

Utredningen ska se över möjligheten att arbetslösa, under en begränsad uppstartstid, starta 3980 

företag på 50%. Resterade 50% fortsätter personen med sitt aktuella åtagande, om det är andra 3981 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, studier/SFI eller arbetslöshet. Anledningen till 50% är att 3982 

ersättningen/bidraget ska korrelera med åtagandet och att personen inte blir helt utan 3983 

försörjning. Utredningen ska se över ersättningsnivån, om den kan sänkas med 50% eller med 3984 

den nivå som utredningen finner lämplig. 3985 

Som ett exempel ska utredningen kunna som ett första steg beröra ett segment av dessa 3986 

personer ex nyanlända eller unga. Om ett lyckat resultat uppnås ska detta kunna etableras på 3987 

andra segment av personer ex unga entreprenörer eller de som arbetsmarknaden ser är 3988 

nödvändig. Detta är ett sätt för arbetslösa att starta företag på halvtid under en uppstartstid. 3989 

Bakgrund 3990 

Som arbetslös eller annan form av situation där människor är bidragsberoende är det svårt att 3991 

förlora hela sitt bidragsbelopp för att starta företag utan ett väl upparbetad kundunderlag. Dvs 3992 

om du inte har möjlighet att låna, eller överta en redan befintlig verksamhet. För många är 3993 

bidragets hela belopp viktiga för att ex förse familjen med mat och kunna betala hyra. För att 3994 

fler ska kunna våga ta steget att faktiskt starta ett företag, att ta språnget behövs ibland 3995 

morötter. Vi har även ett stort mörkertal där många företagare startar utan att redovisa skatt 3996 

och registrera sitt bolag där vi vet att flera skatteintäkter går förlorade. Om möjligheten ges 3997 

för fler personer att våga starta företag istället för att fortsätta få bidrag så är det ett steg i rätt 3998 

riktning att få ut dessa personer ur bidragssamhället. 3999 

Likt Rut- och Rot-avdrag skulle detta på samma sätt regleras av Skatteverket och förslagsvis 4000 

Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen och kallas för Företag- och entreprenörsavdrag. 4001 

FE-avdrag. 4002 

 4003 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4004 

att Centerpartiet ska arbeta för en utredning gällande uppstart av företag på deltid för 4005 

arbetslösa, under en begränsad uppstartstid så som motionen anför. 4006 

 4007 
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Distriktets yttrande: 4008 

Distriktsstämmans yttrande ang motion ”Sänkta trösklar till företagande – inför FE-avdrag”. 4009 

I motionen föreslås ”att Centerpartiet ska arbeta för en utredning gällande uppstart av företag 4010 

på deltid för arbetslösa, under en begränsad uppstartstid så som motionen anför”. 4011 

Att stå en längre tid utanför arbetsmarknaden riskerar skapa ett beroende av bidrag eller andra 4012 

åtgärder för att klara sin egen försörjning. Centerpartiet vill bryta utanförskapet och göra 4013 

arbetsmarknaden tillgänglig för fler genom sänkta trösklar. 4014 

Sänkta trösklar handlar om att det måste bli enklare att anställa, men även enklare att starta 4015 

företag. Detta är också motionärens intention med förslaget om FE-avdrag. 4016 

Distriktsstämman välkomnar fler idéer som gör det enklare att starta företag och i detta fall 4017 

kombinerat med att bryta utanförskap och få fler att gå från arbetslöshet till egen försörjning.  4018 

Distriktsstämman är därför att positiv till att utreda fler lösningar som kan förenkla stegen in 4019 

på arbetsmarknaden samt komplettera befintliga förslag kring bland annat Ingångsföretag och 4020 

andra förenklingar som partiet redan driver. 4021 

Distriktsstämman beslutar att bifalla motionen.  4022 

  4023 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4024 

1.50 Visualiserad budget 4025 

Mia Nordström, Uppsala 4026 

 4027 

Text och presentation av kommunal, regional och statlig budget är inte helt transparent. 4028 

Mycket bakas ihop till stora summor som gör det i princip omöjligt även för den mest 4029 

engagerade fritidspolitikern att förstå vad som ingår. Tänk då möjligheten till insyn från en 4030 

intresserad medborgare och skattebetalare.  Det här handlar om demokrati, rättigheter och 4031 

ansvar liksom möjligheten att påverka och förstå vad i de politiska förlagen som är stort och 4032 

smått. Vi behöver se till att dessa siffror presenteras på ett visuellt och kommunikativt sätt, så 4033 

att det blir spännande, roligt, möjligt att förstå och påverka. 4034 

 Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut 4035 

Kretsstyrelsen delar motionärens intention. Vi håller med om att det ofta blir stora poster men 4036 

å andra sidan handlar en offentlig budget också om stora belopp. Det är svårt att beskriva 4037 

mycket komplicerade förhållanden på ett pedagogiskt sätt om det samtidigt ska vara väldigt 4038 

detaljerat. Det är dock en demokratisk förutsättning att politiska processer och prioriteringar 4039 

åskådliggörs för medborgarna enkelt och pedagogiskt. Uppsala kommun har kommit långt i 4040 

arbetet i dessa hänseenden.  4041 

Förslag till beslut 4042 

  Att anse motionen besvarad så vitt avser Uppsala kommun  4043 

  Att skicka motionen vidare till distrikt- och partistämmanÖrjan Berglund, Gustaf Eskhult 4044 

och Mia Nordström yrkade på att bifalla motionen i dess helhetKretsstämman beslutade: 4045 

  Att anse motionen besvarad så vitt avser Uppsala kommun 4046 

  Att skicka motionen vidare till distrikt- och partistämman 4047 

 4048 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4049 

att Centerpartiet ska verka för nya sätt att visualisera och kommunicera offentlig budget och 4050 

utfall till skattebetalare på kommunal, regional och nationell nivå 4051 

 4052 

Distriktets yttrande: 4053 

Motionären lyfter fram en mycket viktig aspekt. Det är idag ofta mycket svårt att förstå och 4054 

tränga igenom kommuner, regioner och statens redovisningar. Det är svårt för medborgare, 4055 

det är svårt för förtroendevalda och de är svårt för medarbetare. 4056 

Som Uppsalas kretsstyrelse skriver är det dock svårt att beskriva komplicerade förhållanden 4057 

på ett både pedagogiskt och detaljerat. Men det är tydligt att både kommuner och regioner 4058 

anstränger sig för att presentera Risken finns naturligtvis att ambitionen att på ett pedagogiskt 4059 
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sätt visualisera budget på ett genomtänkt sätt. Risken i att ytterligare höja ambitionen är att 4060 

det leder till att det tas fram dyra och kostsamma system som i värsta fall innebär till 4061 

ytterligare administration. 4062 

Självklart finns skäl att ständigt söka nya och bättre sätt att beskriva för medborgarna och de 4063 

anställda hur de gemensamma resurserna används och även vad som påverkat budgetutfallet. 4064 

Det bör vara upp till Centerpartiet i varje kommun och region att bedöma om det i den egna 4065 

organisationen behövs ytterligare insatser utöver de som redan sker.  4066 

Distriktsstämman föreslås besluta 4067 

Att avslå motionen 4068 

Mötet biföll distriktsstyrelsens yrkande.  4069 

  4070 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4071 

1.51 Delad kommunalskatt 4072 

Stefan Nypelius, Gotlands Norra kommunkrets 4073 

 4074 

Gotland har liksom flera kommuner i landet en stor andel delårsboende som spenderar helger 4075 

och semestrar här, samtidigt som de under veckorna bor, arbetar och betalar skatt i en annan 4076 

kommun. Den ökade rörligheten är bra. Med dagens teknik blir det dessutom allt vanligare 4077 

med deltidsboende även under resten av året.Den här strukturen skapar utmaningar för turist- 4078 

och landsbygdskommuner vars skatteintäkter inte matchar det faktiska befolkningsunderlaget. 4079 

Dessa kommuner behöver dimensionera infrastruktur och service för en befolkning som under 4080 

vissa perioder är mångfalt större än den bofasta.Detta tar inte dagens skatteutjämningssystem 4081 

hänsyn till och därmed skapas en orättvis fördelning, som missgynnar turist- och 4082 

landsbygdskommuner. Skattefördelningen bör i stället fördelas efter vistelsetiden i respektive 4083 

kommun. I dag förekommer det att man bor i 4–6 månader i en kommun och distansarbetar 4084 

eller långpendlar till hemkommunen. Samtidigt nyttjar man offentlig service utan att direkt 4085 

kunna bidra till skatteunderlaget. Människor har ofta ett starkt band till den kommun man är 4086 

uppväxt i och/eller den där de har sitt fritidshus eller näringsfastighet och vill bidra och se en 4087 

positiv utveckling även där.För turist- och landsbygdskommuner skulle ökat skatteunderlag 4088 

leda till bättre service och infrastruktur, som är mer anpassad till det faktiska 4089 

befolkningsunderlaget. 4090 

 4091 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4092 

Att centerpartiet arbetar för att kommunal- och regionalskatt fördelas proportionerligt efter 4093 

deltidsboendes vistelsetid i respektive kommun och region 4094 

 4095 

Distriktets yttrande: 4096 

Distriktsstyrelsens förslag till yttrande över Stefan Nypelius motion om delad kommunal- och 4097 

regionalskatt: 4098 

Precis som motionären skriver löser inte skatteutjämningssystemet alla fördelningspolitiska 4099 

skillnader mellan Sveriges kommuner och regioner. Bygder med en stor andel fritidshus och 4100 

besökare som vistas längre tider måste ha en betydligt större offentlig service än övriga orter. 4101 

Då kan ett skattesystem där invånarna betalar skatt efter var den verkliga dygnsvilan sker vara 4102 

ett sätt att få jämnare fördelning av skattemedlen. Idag skall varje person folkbokföras i den 4103 

kommun där den huvudsakliga dygnsvilan sker eller där personens minderåriga barn bor. 4104 

-Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen bifalls.  4105 

  4106 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4107 

1.52 Delad kommunalskatt 4108 

Agneta Åhs-Sivertsen Malung-Sälen centerkrets, Dalarna 4109 

 4110 

En kommun som t.ex. Malung-Sälen i Dalarna går miste om åtskilliga skattekronor varje år 4111 

p.g.a. att de flesta som är anställda i Sälenfjällen bara är anställda för en säsong ochinte 4112 

mantalsskrivna i kommunen. Skatten betalas i hemkommunen där man ofta inte vistas 4113 

eftersom arbetet på sommaren/vinter i många fall utförs på någon ort med 4114 

sommarturism/vinterturism.Med det nya statliga bidrags- och utjämningssystemets 4115 

fördelningsnyckel som bygger på antal invånare, hamnar dessa turistkommuner helt fel. Det 4116 

tas ingen hänsyn till att man egentligen under säsongen ökar invånarantalet med flera tusen 4117 

personer. Kommunen belastas av stora kostnader för sina turistsatsningar både när det gäller 4118 

service på många olika plan och säkerhet, det skulle vara ett bra tillskott i den kommunala 4119 

budgeten om man kund åstadkomma en förändring på det här planet.Företag och juridiska 4120 

personer betalar ju bara statlig skatt och ingen kommunalskatt. Trots att man har en livaktig 4121 

turism ger det inte så mycket pengar till den kommunala budgeten och kommunens invånare, 4122 

som ändå är med och betalar för den kommunala service som alla som besöker kommunen 4123 

kan ta del av. Ett sätt att komma till rätta med en del av de här problemen, vore att ändra 4124 

skattereglerna för dem som är säsongsanställda inom turist- och servicebranschen.Det kan 4125 

finnas två alternativ: 4126 

De som arbetar mer än 3 månader i en annan kommun än den där de är skrivna,betalar 4127 

kommunalskatt i den kommunen.De som har en årsinkomst på mer än t.ex. 60 000 kr i en 4128 

annan kommun än hemkommunen betalar sin kommunalskatt där. Den här lösningen borde 4129 

vara genomförbar för skattemyndigheten i varje län. De kommuner som har storturism under 4130 

en del av året skulle på detta sätt kunna vinna tillbaka en hel del av sina förlorade 4131 

skattekronor.Turismen är inte längre en sidobransch utan en basnäring att räkna med,  som 4132 

genererar mycket pengar till Sverige och då borde de kommuner som har stora utmaningar 4133 

men har ett relativt litet befolkningsunderlag få ta del av skattekronan från den utökade 4134 

tillfälliga befolkningsökningen som råder under delar av året. 4135 

 4136 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4137 

att Centerpartiet driver denna fråga i riksdagen, så vi får en förändring som motsvarar 4138 

motionens innehåll 4139 

 4140 

Distriktets yttrande: 4141 

Flera av Centerpartiets riksdagsledamöter har under många år lagt fram motioner i riksdagen 4142 

med samma syfte som motionären. Att kunna betala primärkommunalskatt på två ställen 4143 

skulle utjämna den orättvisa som turistkommuner utanför storstäderna drabbas av idag. Man 4144 

tvingas upprätthålla en nivå på t.ex. räddningstjänst, renhållning, snöröjning, infrastruktur 4145 

m.m. som man inte får betalt för via skatteintäkter för de som utnyttjar servicen. 4146 
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta 4147 

att  bifalla motionen 4148 

Centerpartiet Dalarnas distriktsstämma beslutade  4149 

att  bifalla motionen  4150 

  4151 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4152 

1.53 Skatter och glesbygd 4153 

Mari Eriksson, Åre Centerkrets 4154 

 4155 

Vi har olika typer av glesbygd i vårt vackra land vilket gör att förutsättningarna för dess 4156 

livskraft är olika.Jag vill slå ett slag för våra glesbygder som finns i absolut närhet till 4157 

attraktiva turiststråk! Turism och upplevelseindustrin är en av våra stora inkomstkällor i 4158 

många av våra kommuner och regioner. Många fantastiska företag har sin primära 4159 

inkomstkälla från turister, detta känner alla till. Dock finns det en negativ baksida till detta. 4160 

Villor där vi skulle kunna ha barnfamiljer köps av köpstarka och förvandlas till fritidshem. 4161 

Skattekraften krymper och huspriserna och fastighetsskatterna ökar.Tro nu inte att detta bara 4162 

sker i våra allra mest turistiska delar som Åre, Visby och Strömstad. Jag känner en stor oro 4163 

inför hur vi ska klara av att upprätthålla kommunal service, fylla våra mindre skolor och 4164 

förskolor om utvecklingen får fortsätta.Man kan så klart lägga skulden på den som säljer sin 4165 

villa till någon som tänker nyttja den enstaka veckor per år. Men visst är det en oerhört 4166 

orättvis slutsats, att de som bor i en attraktiv turistisk by ska bära skulden för att antalet 4167 

bofasta minskar och de äldre blir kvar?I min lilla by på 119 hushåll så har de 10 senaste 4168 

villorna köpts och förvandlats till turistiskt boende. Om dessa istället köpts av personer med 4169 

hemmavarande barn eller i barnafödande ålder torde befolkningen ha ökats med 40 personer 4170 

(om vi tänker oss att de följer födslosnittet).Jag vill istället se hur vi kan hitta en lösning som 4171 

gör att barnfamiljen som vill bo i dessa bygder kan konkurrera på lite jämnare villkor utan att 4172 

säljaren blir den som står där med Svarte Petter, tjäna pengar på försäljningen och bidra till att 4173 

bygden töms eller göra en “god gärning” för bygdens överlevnad.Systemet för beskattning av 4174 

försäljning av villor bör därför kunna differentieras så att säljarens skatt även beror på var i 4175 

landet som försäljningen sker samt vem som köper och dennes avsikt med fastigheten. Detta 4176 

skulle då leda till att säljaren faktiskt kan välja att sälja sin villa till permanentboende utan att 4177 

förlora på försäljningen där högstbjudande då troligen står i en klass för sig.Vidare kan vi 4178 

fundera över hur kommuner med stor andel fritidshus i glesbygd ska kunna klara av att 4179 

finansiera de fastboendes behov och rätt till kommunal service.En levande och livskraftig 4180 

glesbygd vid fjäll och hav kan inte bestå om det bara lyser i fönstren på jul-, sport- påsk- och 4181 

sommarlov!För att kunna jämna ut konkurrensen mellan dessa två intressenter och öka 4182 

förutsättningarna för en livskraftig glebygd så behöver vi hitta lösningar för inflyttningen av 4183 

fastboende barnfamiljer. 4184 

 4185 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4186 

att en utredning om differentierad försäljningsskatt i turistiskt attraktiv glesbygd påbörjas! 4187 

att utreda om differentierad småhusskatt, dvs. beskatta fritidshus annorlunda 4188 

att utreda om differentierad fastighetsavgift i turistkommuner 4189 

 4190 

Distriktets yttrande: 4191 
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Stämman beslutar: 4192 

att instämma i motionens syfte.  4193 

  4194 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4195 

1.54 Kompetensförsörjning 4196 

Fredrik Adolfsson, Pia Andreasson, Caroline Blomberg, Camilla Byrinder, Jörgen Dyssvold, 4197 

Christer Eriksson, Pietro Marchesi, Erik Sarfors, Eva von Wernstedt, Marcus Wangel och 4198 

Susanne Wicklund (samtliga Centerpartiet i Stockholm). 4199 

 4200 

Samtidigt som det finns vissa branscher som har svårt att få tag i personal finns det människor 4201 

som står utanför arbetsmarknaden. I vissa fall är det ett matchningsproblem som skulle kunna 4202 

åtgärdas med en begränsad utbildningsinsats.De utredningar som hittills har gjorts (och 4203 

fortfarande görs) har syftat till att komma fram till en strukturerad samverkan mellan 4204 

kommuner och Arbetsförmedlingen. Se DUA, Delegationen för unga och nyanlända till 4205 

arbete. I vissa kommuner har man kunnat identifiera bristyrken och ta fram lokala 4206 

överenskommelser mellan i första hand kommunen och Arbetsförmedlingen. Bristyrkena 4207 

varierar mellan kommunerna. Utredningen skulle redovisa sitt resultat i feb 2019 men det har 4208 

nu skjutits upp till feb 2021 (Direktiv 2018:39).[1]Vi vill att man utvidgar de direktiven till att 4209 

möjliggöra för arbetsgivare i utsatta branscher, privata såväl som offentliga aktörer, att själva 4210 

ta fram de utbildningar som behövs utan att gå omvägen via Arbetsförmedlingen. Vi tror att 4211 

arbetsgivarna bäst vet vilka resurser som behövs och vilka utbildningar som krävs, oavsett om 4212 

de är teoretiska eller praktiska. Det behövs överlag ett närmare samarbete mellan näringsliv 4213 

och utbildningsväsendet. Alla sådana initiativ där företag och branscher vill starta 4214 

utbildningsprogram bör underlättas och uppmuntras. [1] 4215 

https://www.regeringen.se/49ae4e/contentassets/5998a6d52d2a45db95810ad0d5432544/tillag4216 

gsdirektiv-till-delegationen-for-unga-och-nyanlanda-till-arbete-dir.-201839 4217 

 4218 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4219 

att en utredning initieras över vilka branscher och företag som har ett stort behov av personal 4220 

och som själva skulle kunna genomföra utbildningar. 4221 

att alla hinder, regler och krångel som står i vägen kartläggs och att förslag lämnas på hur man 4222 

eliminerar dessa. 4223 

att Centerpartiet ser över vilket stöd som företag och verksamheter eventuellt behöver för att 4224 

snabbt genomföra utbildningsinsatser och vilka incitament som skulle kunna erbjudas. 4225 

 4226 

Distriktets yttrande: 4227 

Motionärerna lyfter mycket viktiga aspekter av arbetsmarknaden och matchningen på 4228 

arbetsmarknaden. Samtidigt som fler perspektiv lyfts, så som ungdomsarbetslöshet och 4229 

nyanländas situation på arbetsmarknaden.  4230 

Centerpartiet har i förhandlingar med den nuvarande regeringen kommit överens om en 4231 

reformering av Arbetsförmedlingen. Hur denna reform kommer att se ut och var den kommer 4232 

att landa är fortfarande otydligt.  4233 
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Distriktsstyrelsen anser att vi bör invänta resultatet av reformeringen för att se om 4234 

Arbetsförmedlingen får samma typ av uppdrag. 4235 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta: 4236 

Att  bifalla motionen  4237 

Distriktsstämmans beslut 4238 

Att  bifalla motionen  4239 

  4240 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4241 

1.55 Regionaliserad arbetsmarknad 4242 

Karin Ernlund, Stockholms Stad 4243 

 4244 

Arbetsmarknadspolitiken är ett sorgebarn, där majoriteter av olika färg genom åren lappat och 4245 

lagat med nya omorganiseringar och insatser. Inom ramen för Januariavtalet ska nu 4246 

regeringen tack vare Centerpartiet genomföra en efterlängtad genomgripande reform av den 4247 

nationella arbetsmarknadspolitiken och särskilt Arbetsförmedlingens uppdrag och 4248 

arbetssätt.Stockholm är ett övertydligt exempel på de utmaningar som finns inom 4249 

arbetsmarknadspolitiken. Högkonjunkturen, med globala förtecken, har lett till sjunkande 4250 

arbetslöshet i hela landet och särskilt i Stockholm. Trots detta har alla stadens växande företag 4251 

i såväl nya högteknologiska branscher som en allt viktigare servicenäring enorma problem 4252 

med att hitta arbetskraft med rätt kompetenser. Samtidigt står fler och fler människor långt 4253 

från arbetsmarknaden med en långtidsarbetslöshet som bitit sig fast. I Stockholm är till 4254 

exempel den öppna arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor i arbetskraften 13,2%, medan 4255 

den i hela staden är endast 5,7%, enligt Arbetsförmedlingen. Mörkertalet är tyvärr mycket 4256 

större, då ett flertal står helt utanför stadens system och fångas varken upp av 4257 

Arbetsförmedlingen eller stadens socialtjänst.I Stockholm har Arbetsmarknadsnämnden 4258 

samlat ansvar för vuxenutbildning inklusive SFI och kombinationer däremellan och lokala 4259 

arbetsmarknadsinsatser riktade till invånare som uppbär försörjningsstöd och i dagsläget står 4260 

långt från arbetsmarknaden. Det finns mycket att utveckla i stadens arbete för att få våra 4261 

invånare i jobb, men för flera målgrupper är det avgörande att vi har ett lokalt 4262 

arbetsmarknadspolitiskt arbete. Det gäller särskilt de människor som ändå är inne i stadens 4263 

byråkrati för att de uppbär försörjningsstöd. Men även för de som är en del av vårt 4264 

uppsökande arbete av de som helt står utanför både nationella och kommunala system. Inte att 4265 

förglömma har oftast den lokala politiken också bättre förutsättningar att samarbeta med det 4266 

lokala näringslivet för att hitta gemensamma lösningar som får fler människor i arbete.Jag ser 4267 

positivt på det helhetsgrepp kring nationell arbetsmarknadspolitik som Centerpartiet nu tar i 4268 

samarbete med regeringen. Arbetet med att ge människor stöd för att ta sig ut på 4269 

arbetsmarknaden behöver renodlas och förstärkas av privata aktörers effektivitet och 4270 

uppfinningsrikedom. I arbetet med denna stora reform är det viktigt att inte tappa bort det 4271 

lokala arbetet, särskilt med de målgrupper som Arbetsförmedlingen idag inte möter eller har 4272 

svårast att ta hela vägen till egenförsörjning. 4273 

 4274 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4275 

att Centerpartiet inom ramen för JA säkerställer att den reformerade Arbetsförmedlingen blir 4276 

lokalt förankrad för att kunna möta det lokala näringslivet 4277 

att Centerpartiet inom ramen för JA säkerställer att den reformerade Arbetsförmedlingen blir 4278 

lokalt förankrad för att kunna möta de grupper som står längst från arbetsmarknaden 4279 

 4280 

Distriktets yttrande: 4281 
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Januariavtalet, JA, innebär att vi nu befinner oss i en ny politisk verklighet i Sverige. 4282 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna lämnas utan inflytande över regeringspolitiken och 4283 

Centerpartiet och Liberalerna får istället ett avgörande inflytande.  4284 

Centerpartiet har länge drivit att Arbetsförmedlingen behöver reformeras och privata aktörer 4285 

släppas in på marknaden. Idag har arbetsförmedlingen ensamrätt på att förmedla nya jobb, 4286 

något som dom inte klarar av. Med överenskommelsen, JA får nu fler aktörer chans att göra 4287 

det som dom är bäst på, nämligen att förmedla jobb.  Med fler aktörer som kan förmedla jobb 4288 

så kan de arbetssökande bäst rustas för de lediga jobb som finns. Också dom som står längst 4289 

från arbetsmarknaden idag. Motionärerna lyfter gruppen utrikes födda kvinnor. Att dessa 4290 

företag är lokalt närvarande måste rimligtvis vara en utgångspunkt för att reformarbetet ska 4291 

bli en framgång. Insatser för personer med funktionsnedsättning ingår inte i omläggningen.  4292 

Arbetsförmedlingen kommer inte förmedla jobb på samma sätt som förut, utan ha kvar ett 4293 

myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken, kontroll av arbetssökande och av fristående 4294 

aktörer, göra arbetsmarknadspolitiska bedömningar, statistik och analys.  4295 

Distriktsstyrelsen menar att en av de viktigaste uppgifterna för den reformerade 4296 

Arbetsförmedlingen måste bli att arbeta tillsammans med det lokala näringslivet, inklusive de 4297 

arbetsförmedlande företagen, och att utveckla en arbetsmarknadspolitik som tar hänsyn till 4298 

lokala näringslivets förutsättningar, i bred samverkan med näringslivet. Utan lokal förankring 4299 

kommer den nya Arbetsförmedlingen ha svårt att lyckas i sitt uppdrag.  4300 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman 4301 

att  bifalla motionen i dess helhet. 4302 

att  instämma i motionens intentioner  4303 

att  Centerpartiet inom ramen för JA säkerställer att den reformerade funktionen för 4304 

Arbetsförmedlingen blir lokalt förankrad för att kunna möta det lokala näringslivet 4305 

att  Centerpartiet inom ramen för JA säkerställer att den reformerade funktionen för 4306 

Arbetsförmedlingen blir lokalt förankrad för att kunna möta de grupper som står längst från 4307 

arbetsmarknaden 4308 

Distriktsstämmans beslut: 4309 

Att bifalla motionen i sin helhet  4310 

  4311 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4312 

1.56 Regionaliserad arbetsmarknad 4313 

Erik-Widar Andersson 4314 

 4315 

Sverige är beroende av att arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen fungerar i hela 4316 

landet för att alla regioner skall kunna nå sin potential och bättre bidra till tillväxt och 4317 

jobbskapande. Skillnaderna i förutsättningar mellan storstadsregionerna och 4318 

landsbygdsregionerna är betydande.De nationella mallarna och tillämpningen av 4319 

arbetsmarknadspolitiska insatser och resurserna för kompetensförsörjningen har avgörande 4320 

brister och den nödvändiga flexibliteten för framför allt mindre lokala och regionala 4321 

arbetsmarknader är många gånger otillräckliga.OECDs analys (Territorial Review) av 4322 

tillväxtförutsättningar 2017 belägger, detta och motiverar en översyn av vilka beslut och vilka 4323 

resurser som kan regionaliseras i syfte att förbättra arbetsmarknadens funktion och insatser för 4324 

näringslivets kompetensförsörjning. Beslut rörande dessa resurser bör flyttas närmare alla 4325 

dem som påverkas av resursernas användning.Frågan aktualiseras av OECDs 4326 

rekommendationer och EU-kommissionens intentioner inför framtida 4327 

sammanhållningspolitik. OECD motiverar sitt ställningstagande med de stora mellanregionala 4328 

skillnader som finns i landet, där stora och små arbetsmarknader uppvisar tydliga särdrag som 4329 

tillgodoses bättre genom en arbetsmarknadspolitik som arbetar utifrån lokala och regionala 4330 

förutsättningar. 4331 

 4332 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4333 

Resurser för arbetsmarknadspolitiska insatser överförs från staten till regionerna. 4334 

Resurser för viss utbildning (exempelvis Yrkeshögskolans finansiering) överförs från staten 4335 

till den regionala nivån. 4336 

Europeiska Socialfondens tillämpningar genomförs med stöd av regionala program, som kan 4337 

arbeta i nära samverkan med lokala och regionala arbetsmarknader. 4338 

 4339 

Distriktets yttrande: 4340 

Carolina Schönbeck yttrar sig och yrkar att stämman bifaller motionen om en decentralisering 4341 

av resurser för arbetsmarknadspolitik och kompetensförsörjning från stat till region med 4342 

följande ändring som ersättning till de 3 punkter som motionen skriver:  4343 

-att Centerpartiet arbetar för en ändring av lag 2010:630 om regionalt utvecklingsansvar så att 4344 

lagen, förutom regional tillväxtpolitik och transportpolitik, även ska omfatta ett ansvar för 4345 

regionalt kompetensarbete.  4346 

Bosse Svensson yttrar sig och bifaller Carolina Schönbecks yrkande.  4347 

Beslutsgång: 4348 
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Det finns två förslag till beslut.  4349 

Ordföranden frågar om stämman vill avslå motionen.  4350 

Ordföranden frågar om stämman vill besluta enligt Carolina Schönbecks yttrande och finner  4351 

att stämman beslutade:  4352 

-att bifaller motionen om en decentralisering av resurser för en arbetsmarknadspolitik och 4353 

kompetensförsörjning från stat till region med följande ändring som ersättning till de 3 4354 

punkter som motionen skriver:  4355 

-att Centerpartiet arbetar för en ändring av lag 2010:630 om regionalt utvecklingsansvar så att 4356 

lagen, förutom regional tillväxtpolitik och transportpolitik, även ska omfatta ett ansvar för 4357 

regionalt kompetensarbete.  4358 

  4359 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4360 

1.57 Lokal turist/övernattningsskatt 4361 

Mikael Andersson, Sotenäs Fyrbodals Centerdistrikt 4362 

 4363 

Många kommuner i Sverige har kraftiga befolkningsvariationer över året. För små kommuner 4364 

som mångdubblar antalet invånare några veckor ställs mycket stora krav på en rad områden 4365 

inom framförallt infrastruktur och service.Säsongsvariationer ställer stora krav på 4366 

kommunen.I syfte att jämna ut och fördela resurserna borde möjligheten att ta ut lokal skatt 4367 

utredas. Skatten kan vara av såväl miljökaraktär som av servicekaraktär.I Europa har det blivit 4368 

allt vanligare med lokala besöksskatter, ofta ca 1 euro per natt. Vissa regioner tillämpar 4369 

dessutom besöks/miljöavgifter. Det förefaller rimligt att man ser över detta i Sverige då 4370 

dagens möjligheter att ta ut dylika avgifter får anses begränsade. 4371 

 4372 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4373 

att utreda möjligheten av att införa en turistavgift/miljöavgift vid övernattningar lokalt i 4374 

kommuner eller städer likt den avgift man idag tar ut på många orter i Europa. Avgiften ska 4375 

syfta till förbättringar och förvaltning av vårt kulturarv liksom till 4376 

 4377 

Distriktets yttrande: 4378 

Distriktsstyrelsens motivering 4379 

Distriktsstyrelsen anser att skattesystemet främst ska utformas så det är låga skatter på det 4380 

som vi vill att efterfrågan ska öka på. Vi tror att turismen i Bohuslän och Dalsland skulle 4381 

kunna drabbas negativt av ytterligare beskattning. Vi anser att det skulle kunna innebära 4382 

negativa effekter på efterfrågan. Distriktsstyrelsen anser att det är viktigt att det kommunala 4383 

skatteutjämningssystemet tar hänsyn till problematiken motionärerna lyfter om stora 4384 

säsongsvariationer påverkar bland annat infrastrukturen. 4385 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman att avslå motionen. 4386 

Marie Peterson, Mikael Andersson, Stig-Arne Helmersson och Thor-Björn Jakobsson yrkar 4387 

bifall till motionen. Fredrik Christensson, Faraah Mohamud, Kenneth Gustavsson och Anders 4388 

Dahlberg yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 4389 

Stämman beslutade att avslå motionen 4390 

Marie Pettersson, Mikael Andersson, Stig-Arne Helmersson, Emilia Nordlund, Roland 4391 

Abrahamsson och Camilla Olsson reserverar sig för bifall till motionen. 4392 

Förhandlingar återupptas efter ajournering. Morgan Lindskog och Pierre Markström har 4393 

lämnat distriktsstämman. Ersättare Niclas Ryrmalm inträder som ombud vilket totalt blir 69 4394 

personer.  4395 

  4396 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4397 

1.58 Arbetstidslagen 4398 

Motion från Rödeby Centerkvinnor och Rödeby Centerparti 4399 

 4400 

Dagens arbetsliv är inte hållbart, detta visar det ökandet antal sjukdagar och 4401 

långtidssjukskrivningar. För 100 år sedan lagstadgades det om 8 timmars arbetsdag och då 4402 

pratade förespråkare om att dygnet skulle innehålla 8h av varje: vila, arbete, fritid. Många var 4403 

emot detta förslag då, men nu skulle vi inte kunna tänka oss något annat. 4404 

Nu behöver vi i denna nya högintensiva vardag tänka 7 timmars arbetsdag: där sömn, 4405 

återhämtning, arbete och fritid harmoniserar på ett hållbart sätt. Dessutom skulle 4406 

minimisemestern uppgå till 30 dagar, vilket är verkligheten för många redan idag. 4407 

Detta förslag om 7 timmars arbetsdag skulle leda till ett hållbart arbetsliv och bespara 4408 

samhället i många avseende: 4409 

• färre sjukdagar/anställda. 4410 

• arbetsgivare som får mer utvilade anställda. 4411 

• ett mer jämställt samhälle, mer jämställt hemma då båda får mer tid att dela på 4412 

hushållssysslorna. 4413 

• arbetstagare, ofta kvinnor, som idag arbetar ofrivillig deltid skulle få en 4414 

heltidstjänst 4415 

• minskad arbetslöshet. 4416 

• ge mer ledig tid att ägna till våra medmänniskor runt omkring oss. Föräldrar kan 4417 

t.ex. hämta sina barn tidigare från fritidshemmet, vilket i sin tur minskar barnens tid på 4418 

fritidshemmet per vecka. 4419 

Dessa fördelar skulle kunna minska den psykiska ohälsan och ge mer tid för oss att engagera 4420 

oss i föreningslivet som idag står för ett minskande engagemang. När vi är friskare kan vi 4421 

arbeta de timmar vi ska och därmed skulle sjukskrivningarna minska. 4422 

 4423 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4424 

att arbetstagarens arbetsrätt stärks. 4425 

att det ändras i arbetstidslagen 5§ från 40h till 35h, d.v.s ordinarie arbetstid får högst uppgå 4426 

till högst 35 timmar per vecka vilket innebär 7h arbetsdag med bibehållen lön. 4427 

att öka antalet semesterdagar från 25 till 30 dagar för alla. 4428 

att förbundsstyrelsen på nationell nivå utreder möjligheterna att ovanstående att-satser blir 4429 

verklighet. 4430 

 4431 
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Distriktets yttrande: 4432 

Motionärerna tar vikten av att ha ett hållbart och jämställt arbetsliv. Viktiga frågor för såväl 4433 

arbetstagare som arbetsgivare. Bra anställningsvillkor är nödvändigt för att också kunna vara 4434 

en attraktiv arbetsgivare. Särskilt när konkurrensen om arbetskraft kommer att öka allt mer 4435 

utifrån vår demografiska utveckling framöver. 4436 

Arbetstid och semesterlängd ser väldigt olika ut och är framförhandlade av arbetsmarknadens 4437 

parter. Så länge dessa processer fungerar så bör de även fortsättningsvis ske utan politisk 4438 

inblandning. 4439 

Distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Blekinge föreslår stämman; 4440 

Att avslå motionen  4441 

  4442 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4443 

1.59 Ändring av turordningsregler 4444 

Torbjörn Gustafsson Uppvidinge, Kronoberg. 4445 

 4446 

Turordningsregler i LAS bör gynna föräldrar med försörjningsansvar för barn istället för lång 4447 

anställningstid och hög ålder. 4448 

 4449 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4450 

Att ändra 22§ i LAS så att turordningsreglerna gynnar försörjningsansvariga föräldrar 4451 

isf.anställningstid och ålder. 4452 

 4453 

Distriktets yttrande: 4454 

Distriktsstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad med följande yttrande: 4455 

Arbetsrätten och turordningsreglerna i LAS har sedan länge varit en fråga som Centerpartiet 4456 

drivit på flera sätt. Under alliansregeringen 2006-2014 gjordes justeringar och undantag som 4457 

för att modernisera lagen, men inte tillräckligt mycket. I det avtal som skrevs mellan C, L,S 4458 

och MP det så kallade ”Januariavtalet” innehåller överenskommelser om att utreda hur 4459 

arbetsrätten och LAS ska moderniseras på olika sätt med fokus på kompetensförsörjning, 4460 

omställningsförmåga, kostnaderna för de små och medelstora företagen. 4461 

Distriktsstämman beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag och anser motionen besvarad  4462 

  4463 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4464 

1.60 Delningsekonomi 4465 

Gustaf Eskhult, Uppsala 4466 

 4467 

Det är Centerpartiets politik att verka för grön tillväxt. Detta i korthet innebär två steg. En 4468 

delvis frikopplad tillväxt innebär att BNP-utveckling och naturresurs-uttag från miljön inte 4469 

längre följs åt. En helt frikopplad tillväxt innebär att varken naturresurs-uttag och 4470 

miljöpåverkan följer BNP-tillväxt, och att både naturresurs-uttag och miljöpåverkan faktiskt 4471 

minskar. Det är alltså upp till ekonomiska produktiviteten att faktiskt skifta från uttag av 4472 

naturresurser till återvinning. Men även att förflytta vårt samhälles uppbyggnad kring 4473 

konsumtion och slit och släng till att bygga robusta produkter som håller längre och med mer 4474 

fokus på delning. Detta kommer innebära att det måste bli enklare att vara en näringsidkare 4475 

kring det man faktiskt äger.Att vara näringsidkare kring det man äger, finns redan idag i form 4476 

av Airbnb, Uber, Snappcar osv. Detta innebär dock att man förbinder sig till större 4477 

internationella företag utan en tydlig lokal förankring. Men som centerpartister står vi för ett 4478 

decentraliserat samhälle därför ser vi gärna lokala lösningar på lokala problem och att 4479 

intäkterna gärna tillfaller det egna samhället både i form av intäkter till näringsidkare men 4480 

även skatteintäkter till kommunen och regionen. Således behöver vi skapa incitament för att 4481 

skapa delningstjänster som berör just lokala samhället och de invånare som finns där. 4482 

Exempel kan vi spara in resurs-uttaget från miljön av att bygga en ny bil, om det går att skapa 4483 

lokala delningstjänster kring just bilar. Då kan en person eller en ekonomisk förening som 4484 

använder sin bil sällan, bli en näringsidkare genom att dela bilen genom att hyra ut den per 4485 

dag eller per timme. Detta underlättar för människor som inte är helt beroende av en bil, men 4486 

bilen i sig innebär bekvämlighet i vardagen. Liknande resonemang kan föras gällande 4487 

arbetsmaskiner av olika slag inte minst lantbruks- eller skogsbruksmaskiner.Formen för hur 4488 

detta skall se ut överlämnar jag till dem som tar förslaget vidare om motionen går 4489 

igenom.Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: 4490 

Utvecklingen mot ett hållbart samhälle skapar ständigt nya möjligheter till företagande. 4491 

Kretsstyrelsen delar motionärens syn både vad gäller delningsekonomi och möjligheten att 4492 

kunna bedriva näringsverksamhet kopplat till det.Kretsstyrelsen anser att det redan finns ett 4493 

ekonomiskt incitament att dela på resurserna, vilket följer av att man just delar på resurserna. 4494 

Därför anser vi inte att det behövs ytterligare ekonomiska styrmedel genom skattelättnader. Vi 4495 

tror inte heller att det är kostnader som hindrar delning i dagsläget utan snarare krångliga 4496 

regler och lagstiftning.  Kretsstyrelsens förslag till beslut: 4497 

Att avslå motionen 4498 

Att Centerpartiet ska motverka de hinder som idag finns för delningsekonomi och verka för 4499 

att anpassa lagstiftningen för ökad resursdelningKretsstämmans beslut 4500 

Att avslå motionen 4501 

Att Centerpartiet ska motverka de hinder som idag finns för delningsekonomi och verka för 4502 

att anpassa lagstiftningen för ökad resursdelning 4503 

 4504 
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Jag/vi föreslår partistämman besluta 4505 

att Centerpartiet ska motverka de hinder som idag finns för delningsekonomi och verka för att 4506 

anpassa lagstiftningen för ökad resursdelning 4507 

att utreda huruvida skattelättnader ges till privatpersoner, mindre företag och föreningar som 4508 

delar med sig av sina tillgångar i form av arbetsmaskiner, bilar och transportmedel 4509 

att utreda huruvida tjänster ska utvecklas för att tillgängliggöra delning lokalt. 4510 

 4511 

Distriktets yttrande: 4512 

Distriktsstyrelsen delar helt motionärens intentioner. Att dela på resurserna är framtiden. Det 4513 

måste vara lätt och framför allt tillåtet att starta nya delningstjänster och att dela på bilar eller 4514 

arbetsmaskiner eller vad det nu må vara. Vi delar också kretsstyrelsen i Uppsalas resonemang 4515 

om det ekonomiska incitamentet att dela redan finns och att det praktiska genomförandet ofta 4516 

faller på krångel från lagstiftarens sida. Distriktsstyrelsen anser vidare att det i första hand är 4517 

entreprenörer och andra fristående aktörer som ska utveckla dessa tjänster. Idéerna finns där 4518 

ute.  4519 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta: 4520 

Att bifalla att-sats 1 4521 

Att avslå att-sats 2 och 3 4522 

Mötet biföll distriktsstyrelsens yrkande.  4523 

  4524 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4525 

1.61 Delningsekonomi 4526 

Marcus Wangel & Eva von Wernstedt, Stockholm 4527 

 4528 

Tekniska innovationer, inte minst de baserade på mobila plattformar, går väldigt kraftfullt 4529 

framåt och få kan ha undgått att höra om begreppet delningsekonomi eller gig economy. 4530 

Mobila plattformar för tillgång och efterfrågan (producent och konsument) närmare varandra 4531 

genom att skära bort mellanhänder och luckra upp gränserna kring vad som är en arbetstagare 4532 

i klassisk bemärkelse. Allt fler har tillgång till smartphones och de praktiska hindren att ta sig 4533 

in på en potentiell arbetsmarknad har sänkts rejält, och vi har nu en större valfrihet och ett 4534 

större utbud av personer att anlita till kortare uppdrag; allt ifrån en kort körning med en 4535 

samåkningstjänst till enklare hantverksuppdrag, till lån av verktyg och bilar. Själv-rating 4536 

systemet från både uppdragsgivarens och uppdragstagerens sida säkerställer att man anlitar 4537 

personer som andra användare har varit nöjda med. För många nyanlända och för de personer 4538 

som står längst bort ifrån arbetsmarknaden så erbjuder delningsekonomin goda möjligheter att 4539 

ta ett första steg in på jobbmarknaden, att få en rad eller två på sitt CV, att bryta 4540 

bidragsberoenden, och att få en känsla av tillhörighet och meningsfullhet i samhället. En 4541 

handfull enklare uppdrag eller tjänster ger en viss inkomst, vilket är avsevärt bättre än ingen, 4542 

eller enbart försörjningsstöd. Därtill finns ett social värde och en god chans att stärka det 4543 

sociala kapitalet i samhället när människor från olika bakgrunder och inkomstgrupper som 4544 

sällan eller aldrig möts får möjligheten till det. I samtal med aktörer och start-ups inom denna 4545 

sektor samt med branschorganisationen Shared Economy Sweden identifieras två primära 4546 

bromsklossar som begränsar tillväxtpotentialen. Den första har att göra med regelverk och 4547 

synen på delningsekonomin och den andra berör skattefrågor och rapportering av inkomster.I 4548 

det offentliga Sverige finns ännu en utbredd skepsis och stelbent lagstiftning som förhindrar 4549 

delningsekonomins potential och slår undan benen på små entreprenörer och individer som 4550 

försöker ta sig in på arbetsmarknaden. Uppdrag inom delningsekonomin beaktas sällan som 4551 

”riktiga” jobb av fackföreningar då inkomster och tiden lagd är mer spontan och styrd av 4552 

efterfrågan, och hamnar med befintlig lagstiftning därför allt för ofta på gränszonen till 4553 

svartarbete och därmed en iver att förbjuda och överreglera. Vi behöver en modell som 4554 

värdersätter och meriterar jobb som utförs inom denna sektor, trots att det inte är arbetstagare 4555 

i traditionell bemärkelse. Det råder oklarhet vilken arbetsrätt som gäller för dessa individer då 4556 

vi är fast i ett gammalt tänk, i allt för hög grad präglad av fackföreningsrörelsen.För det andra 4557 

behövs en ny modell för beskattning av inkomster. Med dagens teknik är det lätt att länka 4558 

mobila plattformar direkt till Skatteverket för att rapportera inkomster, och på så vis undvika 4559 

att enskilda individer, ofta från redan utsatta områden, som försöker göra rätt för sig fälls för 4560 

skattebrott. Vi behöver också en definition av tjänster som faller inom delningsekonomin, 4561 

inom vilken man kan ta flera olika uppdrag och vara skattebefriad upp till ett visst tak, 4562 

förslagsvis 50000 kronor, likt det tak vi har för andrahandsuthyrning av lägenheter. Dessa 4563 

tjänster ska inte konkurrera med etablerade branscher vilket bland annatTaxiförbundet spridit 4564 

en felaktig bild av gällande samåkningsappar, utan vara ett innovativt och entreprenörsdrivet 4565 

komplement till befintliga och etablerade företag. I Belgien har en liknande lagstiftning och 4566 

skattereform framgångsrikts införts, vilket underlättat för många nyanlända och utsatta 4567 

personer att komma i arbete. 4568 
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 4569 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4570 

att Centerpartiet aktivt verkar för behovet av en särskild lagstiftning och arbetsrätt för 4571 

delningsekonomin. 4572 

att Centerpartiet aktivt verkar för en skattereform som förenklar för uppdragstagare inom 4573 

delningsekonomin att redovisa inkomster av flera jobb samt att ett avdragsfritt tak sätts till 4574 

50000 kronor. 4575 

 4576 

Distriktets yttrande: 4577 

Inget distriktsyttrande har inkommit  4578 

  4579 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4580 

1.62 Konkurrenskraft för svenska bolag 4581 

Centerpartiets Ungdomsförbund 4582 

 4583 

Almi invest och Vinnova är båda två statligt ägda och de investerade pengarna kommer från 4584 

skattepengar. Endast 5% av Almis investeringar inom tech-branschen går till bolag med 4585 

kvinnliga ägare. Detta är oroväckande och speglar inte alls vårt samhälle. Staten bör inte 4586 

använda skattepengar till riskkapital eftersom det medför alltid en risk och att det är bättre att 4587 

det är upp till de privata investerarna att stå för riskkapital. Om ändå det ska finnas statliga 4588 

myndigheter som sysslar med riskkapital ska staten åtminstone se till att detta fördelas jämt 4589 

och att båda bolag med kvinnliga och manliga ägare har möjlighet till riskkapital.  4590 

Det finns många andra sätt att se till att svenska företag uppnår konkurrenskraft och kan växa 4591 

på den internationella marknaden. Ett exempel är att minska regelbördan, lätta på 4592 

skattetrycket och se till att kompetensförsörjningen förenklas. Förutom det måste Sverige 4593 

ligga i framkant när det kommer till digitalisering, innovation och AI för att kunna vara 4594 

konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Därför måste lagstiftningen också följa 4595 

med i den snabba föränderliga värld som globalisering och digitalisering innebär. Ett sätt är 4596 

att inför sandboxing för nya branscher som växer fram, likt Storbritannien gjort med fintech-4597 

branschen de senaste åren. En sandbox gör det möjligt för bolag att vara fri från lagstiftning 4598 

men att vara under bevakning av myndigheter för att sedan på bästa möjliga vis kunna 4599 

lagstifta på ett hållbart och effektivt sätt för branschen. Så skapar staten förutsättningar för 4600 

nya innovativa bolag att skapas och växa och möjligheten för nästa Spotify eller Klarna att 4601 

grundas just i Sverige ökar ännu mer. 4602 

 4603 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4604 

att Centerpartiet verkar för att införa sandboxing för nya innovativa branscher som är under 4605 

framväxt. 4606 

att Centerpartiet verkar för att statligt riskkapital fasas ut. 4607 

att Centerpartiet verkar för att det statliga investeringsstödet och statligt riskkapital ska 4608 

fördelar jämnare mellan könen fram tills dess utfasning skett. 4609 

 4610 

  4611 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4612 

1.63 Företagande och regelbördor 4613 

Centerpartiets Ungdomsförbund 4614 

 4615 

Om Centerpartiet vill vara småföretagarnas parti är det dags att vi tar företagarnas utmaningar 4616 

på allvar. Sveriges företagare står för stora utmaningar som såklart varierar från bransch till 4617 

bransch men flera gemensamma nämnare finns det för många av Sveriges företag. En av de 4618 

mest utmanande uppgifterna Sveriges småföretagare står inför är den ökade regelbördan. I 4619 

genomsnitt lägger företagare 10 timmar i veckan på att hantera administration i sitt företag. 4620 

Det kan handla om rapportering, skatteregler, arbetsgivarskyldigheter, miljöregler, 4621 

arbetsmiljöregler, tillstånd, inspektioner och tillsyn som tillsammans skapar mycket 4622 

administrativ börda för företagare. 4623 

För att komma till bukt med regelbördan bör Centerpartiet driva på för krafttag emot 4624 

ytterligare detaljregleringar och se till att regelbördan minskas kraftigt. Den bästa lösningen 4625 

vore självklart att släppa näringsidkare och marknader så fria som möjligt men det är ett 4626 

långsiktigt mål som inte hjälper företagarna idag. Därför anser CUF att en ombudsperson 4627 

emot regelkrångel ska införas. Dennes roll ska vara att föra dessa företags talan och verka för 4628 

att deras tyngd av regelkrångel blir så liten som möjligt. 4629 

 4630 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4631 

att Centerpartiet verkar för en presumtion emot gold plating, för att förhindra att Sverige 4632 

överpresterar när ny EU-lagstiftning ska implementeras på nationell nivå. 4633 

att Centerpartiet verkar för att all ny lagstiftning som berör företagare ska inneha en 4634 

tidsbegränsning och att lagstiftningen ska utvärderas efter tidsperioden utefter hur det 4635 

påverkar regelbördan för företagen. 4636 

att Centerpartiet verkar för att införa en tidsmässig maxgräns för handläggning i statlig och 4637 

kommunal förvaltning. Följs inte maxgränsen godkänns ärendet automatiskt av förvaltningen. 4638 

att Centerpartiet verkar för att införa en ombudsperson emot regelkrågel. 4639 

att Centerpartiet verkar för att alla myndigheter ska digitaliseras och kommunicera med 4640 

företag på ett så effektivt sätt som möjligt. 4641 

 4642 

  4643 

  4644 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4645 

1.64 En ekonomi för alla 4646 

Centerstudenter 4647 

 4648 

Inledning 4649 

Arbete och företagande är grundläggande för att ett samhälle ska fungera och utvecklas. Slit 4650 

och nya innovationer kommer ofta till i en strävan att förbättra sin egen situation, men 4651 

vinsterna kommer alla till del. Genom såväl skatteinbetalningar till det allmänna, som genom 4652 

bättre och billigare varor och tjänster till konsumenterna, bidrar innovation och arbete till 4653 

samhällets utveckling. Utan de miljontals människor som varje dag går till jobbet i Sverige 4654 

skulle vi inte ha något samhälle. Ett gott företagsklimat där både människor och idéer kan 4655 

utvecklas ligger därför i allas intresse. 4656 

Den ekonomiska politikens syfte 4657 

En fungerande ekonomi kännetecknas av att vinsterna tillfaller dem som arbetar hårt och 4658 

skapar stora värden, inte den som har bäst kontakt med politiker eller möjlighet att stänga ute 4659 

konkurrenter genom höga trösklar. Politiken måste därför alltid vara vaksam för vilket 4660 

samhälle man skapar med sina regleringar. Att lyssna på näringslivet är viktigt, men vad som 4661 

är bäst för företagen är inte alltid bäst för landet. På engelska kallas det att man ska vara pro 4662 

market, not pro business. 4663 

En stor del av den ekonomiska politiken handlar om skatter. Även om dessa ibland används i 4664 

styrande syfte, såsom miljöskatter, så är det övergripande målet att finansiera de offentliga 4665 

åtagandena. Att ta in skatt är dock inte gratis. Utöver administration så skapar skatter stora 4666 

kostnader genom sänkta drivkrafter till arbete och innovation. Offentliga utgifter måste 4667 

motiveras ordentligt. Den ekonomiska politikens övergripande mål måste därför vara två: att 4668 

ta in och spendera de skattepengar som det offentliga behöver på ett ansvarsfullt sätt, samt att 4669 

skapa så rättvisa regler som möjligt för arbetare och företagare. Politikernas uppgift är att 4670 

förvalta det gemensamma och skapa förutsättningar för en fungerande marknad, inte att stötta 4671 

enskilda företag eller satsa på vissa branscher. 4672 

Centerpartiets ekonomiska politik borde präglas av att alla människor ska ha möjlighet att 4673 

bidra och lyckas. Att alla, oavsett bakgrund, har möjlighet att genom sitt egna arbete ta 4674 

makten över sitt liv och sin ekonomi. Sverige har idag kommit en bit på den vägen, men 4675 

mycket arbete återstår. 4676 

Ett skattesystem för alla 4677 

Den ekonomiska politiken ska uppmuntra till arbete och företagande. Det innebär inte att alla 4678 

förslag som gynnar företagare är bra. Lägger man ihop effekten av Centerpartiets mest 4679 

profilerade förslag träder en inte så smickrande bild fram. RUT, ROT, sänkt skatt genom 4680 

3:12-reglerna, grön bilbonus, sänkt reavinstskatt samt nej till fastighets-, arvs och gåvoskatt, 4681 

summerar ihop till en politik som gynnar den som äger sitt boende, köper dyra miljöbilar, har 4682 

råd med både renoveringar och städhjälp och har lyckats bolagisera sin inkomst. Med dagens 4683 

regler för fåmansföretag är skatten enbart 20 procent. Samtidigt möter den som arbetar hårt 4684 
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som anställd skatter på över 60 procent. Det är orättvist och uppmuntrar varken till arbete 4685 

eller ansträngning. 4686 

ROT-avdraget infördes som en krisåtgärd under finanskrisen. Det finns inga ekonomiska 4687 

argument för varför staten ska subventionera renoveringar. Avdraget bör därför avskaffas. 4688 

RUT-avdraget är lite bättre då det skapar arbetstillfällen i en grupp som har svårt att komma 4689 

in på arbetsmarknaden, samtidigt som det frigör tid för mer produktiva personer. Utöver enkla 4690 

sysslor knutna till just hemmet finns det dock ingen anledning att subventionera en viss 4691 

bransch på det här sättet. Därför bör Centerpartiet motsätta sig ytterligare breddningar. 4692 

Att små företag är ovärderliga för Sverige innebär inte att alla förslag som gynnar den som 4693 

har ett eget företag är bra. Idag tas mer än 60 procent av all utdelning genom 3:12-reglerna ut 4694 

av den rikaste procenten i landet. De stora vinnarna med dagens regler är inte småföretagare 4695 

som försöker bygga något nytt, utan partners på stora byråer samt konsulter som fakturerar 4696 

istället för att ta ut lön. Istället för snedvridande regelförenklingar borde skatten på arbete 4697 

sänkas och den statliga inkomstskatten avskaffas helt. Genom att avskaffa den statliga 4698 

inkomstskatten så minskar också företagens behov av 3:12-reglerna. 4699 

Fokus för Centerpartiet i den kommande skattereformen borde vara att utjämna skillnader 4700 

mellan olika typer av inkomster, och att lappa igen hålen i skattesystemet. Vi måste också 4701 

driva på för en hållbar fördelningsprofil av skattesystemet. 4702 

Sluta gynna specifika branscher 4703 

Politiken i Sverige präglas idag av förslag utformade för att vara bra utspel, men som 4704 

sammantaget försvårar skattesystemet och gynnar specifika grupper. Sänkt moms på sådant 4705 

ens egna väljare gillar, världens kanske högsta moms på resten, är bara ett exempel. 4706 

Politikens uppgift är inte att gynna specifika branscher, bara för att de gillas av de egna 4707 

väljarna. Det främst förekommande sättet på vilket partierna försöker gynna sina egna väljare 4708 

är genom momssänkningar. Dessa har många problem.  4709 

Till att börja med skapar olika momsnivåer svåra gränsdragningar, vilka i sin tur leder till nya 4710 

krav på sänkningar. Börjar man med att sänka skatten på muséer med hänvisning till dessa 4711 

som kulturinstitutioner, blir djurparkerna arga. När de tillslut får igenom sitt förslag på 4712 

sänkning kommer nöjesparkerna att klaga. Och så fortsätter det. Momssänkningar har 4713 

dessutom ofta en dålig fördelningsprofil. Restauranger, naturguider och djurparker används 4714 

antagligen mer av personer med höga inkomster än av personer med låga eller inga inkomster 4715 

alls. Centerpartiet borde därför verka för en rättvis och enhetlig moms på alla varor. På sikt 4716 

borde momsen även breddas för att kunna täcka in så många varor som möjligt. 4717 

Finanssektorn är en annan sektor som borde beskattas betydligt hårdare. Bankerna agerar idag 4718 

på en marknad med mycket låg konkurrens, samtidigt som kunderna har en mycket låg 4719 

kunskapsnivå. Resultatet är fantasivinster år efter år. Bara de fyra storbankerna gör årligen en 4720 

vinst på 100 miljarder. Det är pengar de tjänar på hutlösa avgifter i sina fonder och mycket 4721 

stora marginaler på bolånen. Dessutom står staten idag för en stor del av risken. Centerpartiet 4722 

bör därför vara för ett ökat skatteuttag från finanssektorn. 4723 

En ekonomi för alla 4724 
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Ska Centerpartiet på riktigt bli ett liberalt mittenparti måste vi våga ompröva gamla sanningar 4725 

och driva en ekonomisk politik som skapar en hållbar helhet. Vänstern har inte lösningen på 4726 

de problem Sverige står inför, men om vi inte ens erkänner att problemen finns så vinner de 4727 

på walk-over. Vi behöver skapa en ekonomi där arbete och slit lönar sig, och där alla deltar på 4728 

lika villkor. Politiken ska gynnar den som arbetar, inte den som har. 4729 

Centerpartiet ska vara ett parti för fria marknader och en ekonomi som fungerar för alla. 4730 

 4731 

Därför yrkar Centerstudenter att: 4732 

● Centerpartiets ekonomiska politik ska utgå ifrån att skapa väl fungerande marknader som 4733 

präglas av konkurrens och lika villkor för alla. 4734 

● Centerpartiet ska verka för en ekonomisk politik som sänker trösklarna in på marknader, 4735 

främjar konkurrens och värnar konsumenternas intressen.  4736 

● Centerpartiet ska verka för ett enkelt och transparent skattesystem med få undantag. 4737 

● Centerpartiet ska prioritera breda skattesänkningar i skattepolitiken. 4738 

● Centerpartiet ska verka för en lägre beskattning av arbetsinkomster och mer likvärdig 4739 

beskattning av inkomst av kapital och inkomst av tjänst. 4740 

● Centerpartiet ska verka för att den statliga inkomstskatten avskaffas. 4741 

● Centerpartiet ska verka för att 3:12-reglerna skärps i syfte att hindra inkomstomvandling i 4742 

små och stora företag. 4743 

● Centerpartiet ska verka för att ROT-avdraget avskaffas. 4744 

● Centerpartiet motsätter sig utvidgningar av RUT-avdraget till nya tjänster och sektorer. 4745 

● Centerpartiet motsätter sig ytterligare höjningar av taket i RUT. 4746 

● Centerpartiet ska verka för att RUT-avdrag enbart får användas för enkla jobb i nära 4747 

anknytning till hemmet. 4748 

● Centerpartiet motsätter sig ytterligare momssänkningar riktat mot specifika branscher eller 4749 

näringar. 4750 

● Centerpartiet ska verka för en enhetlig moms på alla varor och tjänster. 4751 

● Centerpartiet ska verka för att momsen breddas till att omfatta så många varor som möjligt. 4752 

● Centerpartiet ska verka för ett större skatteuttag från finanssektorn. 4753 

● Centerpartiet ska verka för att en markskatt baserat på markens marknadsvärde införs. För 4754 

att hindra att enskilda hamnar i kläm bör skatten kunna skjutas upp av hushåll med mycket 4755 

låga inkomster. 4756 

● Centerpartiet ska verka för att ränteavdragen för privatpersoner fasas ut. 4757 

● Centerpartiet motsätter sig att reavinstskatten sänks. 4758 

 4759 

  4760 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4761 

1.65 Extrajobb för nyanlända 4762 

Camilla Ahlström, Stockholm 4763 

 4764 

För många nyanlända skolungdomar som går i förberedande språk-klasser tar det lång tid att 4765 

lära sig svenskan för att kunna söka vidare in på gymnasiet.Att parallellt med skolan ha ett 4766 

extra-jobb på helgen ökar exponeringen till svenska språket och eleven lär sig snabbare 4767 

svenska. Arbetsförmedlingen har ingen separat enhet för denna grupp där de kan söka extra-4768 

jobb. 4769 

 4770 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4771 

att om Arbetsförmedlingen skall kvarstå i sin nuvarande form etableras en egen enhet för just 4772 

unga i skolan som söker extrajobb. 4773 

att om en omorganisation/borttagande skall göras av den nuvarande Arbetsförmedlingen nya 4774 

strukturer etableras där denna grupps behov av en förmedling av extrajobb introduceras. 4775 

 4776 

Distriktets yttrande: 4777 

Inget distriktsyttrande har inkommit  4778 

  4779 



Kommitté 1 
Ekonomi 

 

169 
 

Kommitté 1 - Ekonomi 4780 

1.66 Start-coacher 4781 

Jörgen Dyssvold, Stockholm 4782 

 4783 

Sverige behöver fler företagare som skapar sysselsättning och inkomst, för sig själva och 4784 

andra. I det industrisamhälle och anställningsekonomi som vi är på väg att lämna bakom oss 4785 

var det några som skulle ta större delen av risken, starta företag och anställa många 4786 

människor, vilka erbjöds trygga tillsvidareanställningar, semester och andra förmåner. Det 4787 

nya tjänste- och kunskapssamhälle och uppdragsekonomi som vi är på väg in i kräver nya 4788 

lösningar. Det är inte sannolikt, eller ens bäst ur kvalitetssynpunkt, att det återigen kommer 4789 

några stora aktörer som erbjuder anställning till många. Trots detta handlar det mesta av 4790 

näringspolitiken idag om att få Sveriges småföretagare alla ska växa för att kunna anställa 4791 

fler. Det mest rättvisa samhället borde vara det där alla är med och delar på risk och resultat, 4792 

alltså där så många som det bara är möjligt får chansen att bli sin egen arbetsgivare. Fler 4793 

måste vilja och våga ta steget att starta eget företag och fler måste också få rätt förutsättningar 4794 

att lyckas.Många av Sveriges runt 800 000 s k solo-företagare är det för att de inte vill ha ett 4795 

chefs- och arbetsgivaransvar för andra. De är alltså inte intresserade av att växa i syfte att bli 4796 

arbetsgivare. Det innebär dock inte att dessa inte känner samhällsansvar och vill kunna bidra 4797 

på andra sätt till att fler jobb och företag växer fram. Att etablera ett program där man 4798 

erbjuder solo-företagare möjlighet att bli och under ett år agera som en slags start-coacher 4799 

skulle kunna ge goda resultat. En start-coach skulle vara en soloföretagare som delar med sig 4800 

av sin tid och erfarenheter för att coacha den som planerar eller precis startat sitt företag, för 4801 

att ge vägledning, goda råd med mera.Den som startar sitt första företag kan genom en start-4802 

coach få värdefulla råd och ett naturligt bollplank. Det skulle bidra till att fler vågade ta steget 4803 

att starta företag, att fler lyckas och risken för konkurs under det första året därmed minskar. 4804 

Från offentligt håll skulle man kunna etablera programmet med en matchnings-tjänst och ge 4805 

en ersättning till den som ställer upp som startcoach. 4806 

 4807 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4808 

att Centerpartiet utarbetar och presenterar ett förslag om hur soloföretagare kan bli start-4809 

coacher för att under ett år stödja en ny företagare. 4810 

 4811 

Distriktets yttrande: 4812 

Inget distriktsyttrande har inkommit  4813 

  4814 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4815 

1.67 Företagare i politiken 4816 

Björn Pettersson, Lindesberg Jonas Kleber, Lindesberg & Maria Comstedt, Örebro 4817 

 4818 

Dagens ersättningssystem missgynnar fåmansföretagare oavsett företagsform. Systemet 4819 

många kommuner och regioner/landsting använder, rekommenderas av SKL och grundar sig 4820 

på SGI – sjukpenninggrundande inkomst – och ersätter endast del av utebliven lön. Det är helt 4821 

rimligt att kostnaden för fåmansföretagen är större än den lön företagaren kanske deklarerar 4822 

för; utöver utebliven lön, behöver ersättningen även täcka sin andel av företagets och egna 4823 

fasta och uppkomna kostnader, förlorad semesterersättning samt kundförluster och förlorade 4824 

kunder i samband med politiska förtroendeuppdrag. 4825 

När täckning för fåmansföretagets kostnader uteblir med SGI som ersättningsgrundande 4826 

system, leder det till ”Ebberöds bank” för företagen. Vi har noterat fall där företagarna tycker, 4827 

att den tid det tar att söka ersättning, kostar mer än den tid man redan förlorat på det politiska 4828 

uppdraget och därför avstår och förlorar ersättning. Det bekymrar oss att flera 4829 

fåmansföretagare, som skulle behövas i politiken, på grund av dessa problem tackar nej till 4830 

politiska förtroendeuppdrag. 4831 

 4832 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4833 

att Centerpartiet tar initiativ till utformning av en enkel schablonmodell för ersättning för till 4834 

aktiva fåmansföretagare i samband med politiska förtroendeuppdrag. 4835 

att Centerpartiet verkar för en form av ersättning för utebliven arbetsinkomst till aktiva 4836 

fåmansföretagare, som utöver ersättning för utebliven arbetsinkomst (SGI), även tar hänsyn 4837 

till utebliven täckning för företagets kundförluster samt egna och företa 4838 

att Centerpartiet utarbetar en manual, som hjälper aktiva fåmansföretagare, att i olika 4839 

situationer på ett enkelt sätt förhandla och söka den ersättning för utebliven arbetsförtjänst, 4840 

som är möjlig att erhålla i samband med politiska förtroendeuppdrag. 4841 

 4842 

Distriktets yttrande: 4843 

Distriktsstyrelsen instämmer med motionärerna att det behövs mer företagare i politiken. 4844 

Förutom att få livspusslet att passa med de åtaganden som det innebär att både vara politiker 4845 

och företagare så är inte de ekonomiska förutsättningarna anpassade. Motionärerna ger en 4846 

tydlig bild av hur det är att vara förtroendevald företagare ur en ekonomisk synpunkt. Till det 4847 

ska läggas till att när SGI (sjuklönegrundande inkomst) används som beräkningsgrund, och 4848 

det gör många kommuner och regioner, får man bara ersättning för näringsdelen, vilket får till 4849 

följd ett moment 22 förfarande. Ju mer politisk aktiv, ju mindre i ersättning för förlorad 4850 

inkomst. 4851 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta: 4852 
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-Att bifalla motionen. 4853 

Distriktsstämman beslutade:  4854 

Att bifalla distriktsstyrelsens förslag till att besluta att bifalla motionen  4855 

  4856 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4857 

1.68 Kooperation 4858 

Tommy Bengtsson, Trelleborg 4859 

 4860 

Vårt samhälle måste utvecklas. Både landsbygd, glesbygd och större städer skall kunna 4861 

utvecklas. Det kooperativa ägandet har alltid varit ett alternativ på landsbygden och har skapat 4862 

möjligheter för hela landet att växa.Människor går tillsammans för att utveckla idéer samt 4863 

olika verksamheter.  Livsmedelsbutiker samt vårdinrättningar är bara några exempel. Det ger 4864 

möjlighet till tillväxt och arbetstillfällen. Den kooperativa företagen och de ekonomiska 4865 

föreningarna behandlas av statsmakten styvmoderligt jämnfört med företagsformen 4866 

aktiebolag.  Denna företagsform passar bra in på ungas synsätt som i allt högre grad 4867 

prioriterar engagemang, delaktighet samt vikten av långsiktig lönsamhet. Även etablerade 4868 

företag skulle få ökade möjligheter med denna företagsform. Enligt olika undersökningar så är 4869 

många företagare oroliga att deras företag kommer att läggas ner efter deras pensionsavgång. 4870 

Den kooperativa företagsformen kan vara ett komplement genom att anställda i företaget och 4871 

driva den vidare som ett personalägt kooperativ.  Kooperativt ägande har en stark historik och 4872 

har varit och är en betydelsefull faktor i samhällsekonomin. Denna företagsform i vårt land 4873 

omsätter över 400 miljarder och har över 100 tusen anställda samt över 10 miljoner 4874 

medlemmar.  Centerns medverkan är nödvändig för att ge rätt förutsättningar att vi får en 4875 

levande landsbygd och ger möjligheter till att få hela landet att växa. Vi önskar att Centern 4876 

arbetar förAtt ge samma förutsättningar för kooperativa företag och ekonomiska föreningar 4877 

som för andra typer av företag, när det gäller exempelvis tillgång till investeringskapital och 4878 

rådgivning. Att verka för ändamålsenlig associationsrätt och regelverk anpassade till 4879 

associationsform. Att genomföra kunskapshöjande insatser om den kooperativa 4880 

företagsformen, inte minst genom utbildningsväsendet. 4881 

 4882 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4883 

Att en statlig utredning tillsätts för hur stöd och nya finanseringsformer kan förbättras för att 4884 

underlätta personalövertagande av företag vid exempelvis generationsskifte eller 4885 

nedläggningar. 4886 

 4887 

Distriktets yttrande: 4888 

Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens andemening att skapa företagsformer och regler 4889 

som underlättar för de allra minsta företagen. Vad gäller utbildningsväsendet anser 4890 

Centerpartiet att det är viktigt med ett entreprenöriellt lärande och att väcka nyfikenheten hos 4891 

eleverna kring sin framtida försörjning och inte låsa sig vid en viss typ av företagande eller 4892 

anställningsform. Centerpartiet driver idag på i frågan om att 3:12-utredningens förslag om 4893 

generationsskiften genomförs direkt.  4894 

Distriktsstämman föreslår Partistämman 4895 

att bifalla motionen 4896 
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att ge samma förutsättningar för kooperativa företag och ekonomiska föreningar som för 4897 

andra former av företag när det gäller investeringar och rådgivning, 4898 

att verka för kunskapshöjande insatser om den kooperativa företagsformen. 4899 

  4900 

  4901 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4902 

1.69 Starta eget-bidrag 4903 

Gunnel Lindby. Mellersta kretsen på Gotland 4904 

 4905 

Motion starta eget-bidragCenterpartiet vill vara det parti som arbetar för företagens och 4906 

företagarnas goda villkor och vill uppmuntra till att starta nya företag. Det kan ibland vara 4907 

förenat med stora ekonomiska risker att gå från en anställning till att starta företag. Ett 4908 

nystartat företag genererar ofta så små intäkter att företagaren inte kan påräkna någon lön för 4909 

mödan. Som arbetssökande kan man få starta-eget-bidrag eller ”Stöd till start av 4910 

näringsverksamhet” som är den korrekta benämningen (Källa: Arbetsförmedlingen, se även 4911 

https://www.starta-eget.se/artikel.php?visa=starta-eget-bidrag). Något sådant stöd finns inte 4912 

till de som har en anställning eller som driver företag som en sidoverksamhet. För att få flera 4913 

att våga att starta företag yrkar jag på -          Att flera kategorier människor än arbetssökande 4914 

ska kunna få ett stöd till start av näringsverksamhet, ett s.k starta-eget-bidrag  Visby 2019-02-4915 

21Gunnel Lindby 4916 

 4917 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4918 

 4919 

Distriktets yttrande: 4920 

Motionen anses besvarad  4921 

  4922 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4923 

1.70 Social innovation 4924 

Eva von Wernstedt & Marcus Wangel, Stockholm 4925 

 4926 

Civilsamhället har genom åren medverkat till många samhällsinnovationer som vi idag tar för 4927 

givet, till exempel dagis, bibliotek och äldreomsorg. För att lösa framtidens 4928 

samhällsutmaningar behöver vi det civila samhällets kraft och lösningsförmåga. 4929 

Innovationskraften finns utanför de kommunala och statliga institutionerna och därför är det 4930 

av yttersta vikt att de ska stöttas och ge förutsättningar för att åstadkomma de 4931 

samhällsinnovationer som vi är i stort behov av. Det är också viktigt för sammanhållningen 4932 

och tryggheten i vårt samhälle då sociala innovatörer har en annan kontakt med samt kunskap 4933 

om de utmaningar som ska lösas. Idag ser vi en politisk vilja att stötta det civila samhället och 4934 

dess lösningar men regler och hinder som till exempel organisationsform och en oförmåga att 4935 

tänka utifrån de sociala entreprenörernas förutsättningar saknas. Nedan följer tre konkreta 4936 

exempel för att påvisa hur vi ser på social innovation när det kommer till kritan, och att vi 4937 

måste ändra på det ingrodda förhållningssättet. 4938 

1. It-guiden sammankopplar pensionärer i behov av kompetenshöjning inom IT med unga 4939 

invandrare som behöver stöd i det svenska språket. Mötena sker på bibliotek. Entreprenören 4940 

Gunilla Lundberg har lyckats ta IT-guiden till tretton kommuner med minimal stöttning av det 4941 

offentliga.  Problem: Då IT-guiden arbetar med två målgrupper med helt olika tjänstemän som 4942 

bär ansvar har det varit svårt att stötta ett gränsöverskridande projekt. Lundberg har tävlat i 4943 

Bryssel med sin idé, hon har engagerat flera tusen i sin modell men själv har hon levt på 4944 

existensminimum senaste åren. 4945 

2. Stiftelsen Läxhjälpen. När svenska skolor skickar tillbaka pengar till staten för icke utförd 4946 

läxhjälp har stiftelsen Läxhjälpen under tio års tid hjälpt över 5000 elever i 40 skolor i 4947 

utanförskapsområden vidare till gymnasiet, enbart med stöd av näringslivet. Stiftelsen hjälper 4948 

83 procent vidare till gymnasiet av de elever som får dess stöd. Entreprenörer och styrelsen 4949 

jobbar helt ideellt.  Problem: Då Läxhjälpen är en stiftelse får de inte ta del av kommunala 4950 

och statliga medel, och om inte det hade varit ett problem så hade upphandlingsreglerna 4951 

säkerligen blivit ett. Detta gör att drygt ytterligare 19000 elever kommer att gå ur grundskolan 4952 

utan fullständiga betyg i vår. 4953 

3. Entry-hub och We Link Sweden. Dessa har i samarbete med företag som Postnord, Saab, 4954 

ICA, Sodexo med flera fått människor långt ifrån arbetsmarknaden in i riktiga arbeten, utan 4955 

stödformer från arbetsförmedlingen. De har en innovativ och framgångsrik metod som 4956 

matchar människors förmåga och kompetenser med företagens behov. Entry-hub lyckades få 4957 

500000 kronor av Vinnova men har fått avslag till att få ytterligare medel trots väl 4958 

dokumenterade resultat då samverkanspartnerna också är kunder som de måste fakturera för 4959 

att överleva. 4960 

 4961 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4962 
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att Centerpartiet, under en period av stora utmaningar i Sverige, verkar för att omedelbart se 4963 

över de regler och hinder som finns för att stötta utmaningsdriven innovation utifrån de 4964 

sociala entreprenörernas möjlighet att verka. Man måste också öka deras 4965 

 4966 

Distriktets yttrande: 4967 

Inget distriktsyttrande har inkommit  4968 

  4969 
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Kommitté 1 - Ekonomi 4970 

1.71 Samhällshalvår 4971 

Okänt, Stockholm 4972 

 4973 

Sverige behöver fler rekryter till militärtjänsten och fler händer i vård och omsorg. Samtidigt 4974 

har vi många ungdomar som inte har jobb och som behöver komma in i samhället. Dessutom 4975 

vill vi i Sverige att fler snabbare skall lära sig svenska och vi vill minska klyftorna mellan 4976 

människor i vårt samhälle.Att alla ungdomar i Sverige med svenskt medborgarskap eller 4977 

uppehållstillstånd skulle göra en ”lumpen” i 6 månader i form av militär tjänstgöring alt 4978 

samhällstjänst som extra-händer som 4979 

vårdbiträden/förskolepersonal/lärarvikarier/äldreomsorg/omsorg funktionsnedsatta skulle ge 4980 

flera positiva effekter; fler från olika grupper i samhället möts på samma villkor, fler 4981 

exponeras för svenska språket fokuserat, fler får något på sitt cv och vi får fler händer i 4982 

militär, skola och omsorg. 4983 

 4984 

Jag/vi föreslår partistämman besluta 4985 

att en utredning startas för att undersöka de olika konsekvenserna av en sådan ”lumpen”; ett 4986 

helikopter-perspektiv runt ekonomisk helhet och påverkan på tid för människor att komma in 4987 

på arbetsmarknaden. 4988 

 4989 

Distriktets yttrande: 4990 

Inget distriktsyttrande har inkommit  4991 

 4992 


