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UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 

Motionären föreslår ett antal principer som bör gälla för ett skatteutjämningssystem: ge staten 

hela ansvaret; ge kommunerna en biljett till självbestämmande; låt mottagarkommunerna sätta 

sin egen agenda. 

 

2.1 Att partistämman ger partistyrelsen i uppdrag att utifrån ovanstående tankegångar 

formulera förslag till ett nytt skatteutjämningsprogram som tar sin utgångspunkt i 

Centerpartiets idéer om tillväxt i hela landet.  

Motionsyttrande:  

För Centerpartiet är det kommunala skatteutjämningssystemet en hörnsten i vår strävan att ge 

förutsättningar för en likvärdig och god grundservice i hela Sverige, utjämna skillnader i 

skattekraft och medverka till kostnadsutjämning. Den folkomflyttning och urbanisering som 

äger rum gör att utjämningssystemet spelar en allt viktigare roll som garant för jämbördig 

service runt om i vårt avlånga land. Centerpartiet ställde sig, i likhet med alla övriga partier i 

riksdagen, bakom Utjämningskommitténs slutbetänkande från april 2011. Förslaget bereds för 

närvarande i regeringskansliet och en proposition kommer hösten 2013.   

Skatteutjämningssystemet har sedan dess tillkomst varit föremål för flera utredningar och 

förändringar genom åren. Något som är en naturlig följd av reformer inom olika politikområden 

liksom förändringar i samhället. Centerpartiets syn på skatteutjämningssystemet är att det ska 

skapa likvärdiga förutsättningar i hela landet och vår syn på vilka principer som är bärande 

systemet har tydliggjorts under arbetet med Utjämningskommitténs förslag. 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     2.1  

 

ÅTERFÖRING SAMT DECENTRALISERING AV SKATTE- OCH AVGIFTSBASER TILL 

KOMMUNER/REGIONER, INFÖRANDET AV GRUVSKATT OCH FONDERING AV MEDEL MOTION 

NR 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 

 

2.2  Att Centerpartiet verkar för att införa lokal avkastning/beskattning på utvinning 

av naturresurser. 
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2.3 Att energiskatten på all småskalig och förnyelsebar energi som produceras ute i 

kommunerna ska tillfalla den kommun där energin produceras. 

2.4 Att Centerpartiet utreder vilka andra typer av fastigheter (än dagens) som borde 

omfattas av en kommunal fastighetsavgift istället för en statlig skatt, och genom 

detta bidra till en hållbar utveckling i hela landet.  

2.5 Att kommunerna får möjlighet att nedsätta fastighetsavgiften. 

2.6 Att kommunala och regionala avgifter inrättas för råvaruutvinning som kommer 

markägare, kommuner och regioner till godo där utvinningen av Sveriges 

rikedomar sker. 

2.7.1 Att staten utreder frågan om gruvskatt på all exploatering över och under jord. 

2.7.2 Att utredning sker hur en sådan (gruvskatt) kan återföras till regionen. 

2.7.3 Att möjligheten för staten att gå in med kapital när etableringar av 

(gruvverksamhet) sker utreds.  

2.8 Att utifrån det ovan sagda föreslår vi att partistämman beslutar att Centerpartiet 

ska föreslå en gruvskatt på minst 5 % av produktionsvärdet införs i Sverige. 

2.9 Att en gruvskatt införs. För att hitta rätt nivå kan man jämföra med hur andra 

länder har infört liknande skatter. 

2.10 Att Centerpartiet ska verka för att regeringen ser över möjligheten att återföra 

vindkraftsmedel och återkommer snarast med besked till kommunerna hur man 

ska hantera frågan. 

2.11 Att ta ställning för att fastighetsskatten på vattenkrafts- och 

vindkraftsanläggningar snarast överförs till berörda kommuner/regioner. 

2.12 Att arbeta för en decentralisering av skatte/avgiftsbaser för att ge de 

kommuner/regioner bättre möjligheter att växa och utvecklas.  

2.13 Att Centerpartiet ska verka för att kommuner själva får avgöra nivån på den 

kommunala fastighetsavgiften.  
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Motionsyttrande:  

Centerpartiet anser att mer kan och behöver göras för att stärka de lokala samhällena.  Ingrepp i 

naturen sker av många olika anledningar. Gruvor, vägar och elledningar är några exempel. Detta 

innebär att det är komplicerat att avgöra var gränsen ska dras mellan vilken typ av ingrepp i 

naturen som ska beskattas. Motionärens förslag om en gruvskatt riskerar att minska 

investeringsviljan och därmed sysselsättningen på landsbygden.  Det är viktigt att komma ihåg 

att gruvnäringen bidrar till lokalsamhället genom att dess anställda betalar skatt och att företagen 

betalar bolagsskatt. Dessutom skapas arbetstillfällen genom kringnäringar. Centerpartiet vill inte 

öka skattetrycket på jobb och företagande.  

En viktig utgångspunkt vid markbrytning är att företagen ska betala för att återställa den mark 

som exploateras. Miljöbalken innehåller grundläggande principer om att det är förorenaren som 

betalar. När ett företag får tillstånd för brytning (koncession) så ställs idag krav på att finansiella 

resurser ska säkras för att återställa gruvan efter brytningen. Detta är ett krav för att tillstånd ges 

att bryta. Men vi behöver därutöver stärka markägarperspektivet i förhållande till gruvnäringen, 

detta gäller särskilt information och krav på arbetsplaner i samband med prospektering. Nyligen 

presenterade regeringen den svenska gruv- och mineralstrategin. Strategin innehåller 20 

åtgärder, vars syfte är att Sverige ska ha kvar sin position som EU:s ledande gruv- och 

mineralland. Strategin ska medverka till att skapa hållbar tillväxt i hela landet och att 

expansionen av gruvnäringen ska ske i samklang med miljö och de näringar som finns runt 

gruvindustrin.  

Företag som investerar i gruv- och mineralutvinning betalar skatt precis som alla andra företag i 

Sverige. Företagen gör massiva investeringar och betalar en mineralersättning till markägare och 

till stat. Intäkterna från gruvnäringen till statskassan var 2011 tolv miljarder kronor. Mer kan 

och behöver göras för att stärka de lokala samhällena, men en kraftigt höjd skatt på 

mineralutvinning är fel väg att gå, i synnerhet som efterfrågan på mineraler är känslig för 

plötsliga förändringar i den globala konjunkturen. Vi vill däremot se över mineralavgiften i syfte 

att den i framtiden helt ska tillfalla markägaren.  

Staten har olika instrument för att bistå och underlätta vid nyetableringar av näringsverksamhet 

till exempel statliga riskkapitalbolag. Utgångspunkten måste vara att statens stöd ska vara 

generellt och transparent. Därmed ska inte staten gå in med särskilt riktat kapital vid 

nyetableringar av gruvverksamhet. 
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Fastighetsskatten är i de flesta länder redan lokal eller regional. Sverige är avvikande genom att 

låta den vara, delvis, nationell. Ett undantag i närtid är den tidigare fastighetsskatten på bostäder 

i småhus, ägarlägenheter och hyreshus som år 2008 övergick i en kommunal fastighetsavgift. 

Centerpartiet vill nu gå vidare och regionalisera fler delar av den statliga fastighetsskatten i syfte 

att stärka den regionala beslutsnivån och regionernas möjligheter att föra en tillväxtfrämjande 

politik utifrån sina egna förutsättningar genom att regionalisera fastighetsskatten på 

industrifastigheter respektive på elproducerande fastigheter.  

För att undvika att komplicera skattesystemet bör själva nivåerna på fastighetsskatten förbli 

gemensamma, och beslut om dessa fattas gemensamt för hela landet. Eftersom frågan om 

regionaliserade skattebaser är mycket teknisk behöver den bli föremål för en statlig utredning, 

vilken tar sin utgångspunkt i en regionalisering av fastighetsskatten på industriella och 

elproducerande fastigheter.  

För Centerpartiet är det kommunala skatteutjämningssystemet en hörnsten i vår strävan att ge 

förutsättningar för en likvärdig och god grundservice i hela Sverige, utjämna skillnader i 

skattekraft och medverka till kostnadsutjämning. Centerpartiet står bakom 

finansieringsprincipen som innebär att nya uppgifter som åläggs kommunerna ska kompenseras. 

Principen gäller åt båda håll. Om riksdagen fattar ett beslut som innebär att ansvar lyfts bort från 

kommunerna ska även detta neutraliseras finansiellt. Den finansiella regleringen sker genom 

förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Det som omfattas av principen är 

enbart statligt beslutade åtgärder som direkt tar sikte på den kommunala verksamheten. Enligt 

finansieringsprincipen ska åtgärder som inte tar sikte på men ändå ger ekonomiska effekter på 

kommunerna beaktas vid bedömningen av det skattefinansierade utrymmet som finns i samband 

med att statsbidragen ska fastställas. 

Partistämman beslutade att bifalla följande att-satser: 

att stärka markägarperspektivet i förhållande till gruvnäringen. 

att en översyn sker i syfte att förändra mineralavgiften inom dess nuvarande ram så att den 

del som idag tillfaller staten istället går till markägaren. 
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Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

2.2 

2.3  

2.4 

2.5 

2.6 

2.7.1  

2.7.2 

2.7.3 

2.8 

2.9 

2.10 

2.13 

 

Partistämman beslutade att anse övriga att-satser i detta avsnitt besvarade: 

2.11 

2.12 

 

ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING OCH DELTIDSARBETE MOTION NR 2.14, 2.15, 2.16 

2.14.1 Att Centerpartiet arbetar för a-kasseregler som uppmuntrar till och gör det 

möjligt att arbeta så mycket som man kan. 

2.14.2 Att nuvarande regler om 75-dagarsersättning vid deltid slopas. 

2.15 Att Centerpartiet på alla nivåer verkar för att ta bort den deltidsnorm som idag 

råder inom vård och omsorg. 
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2.16.1  Att Centerpartiet ska verka för en minskad användning av delade turer inom 

offentlig sektor. 

2.16.2 Att Centerpartiet ska verka för att de som arbetar delade turer ges en skälig 

kompensation. 

Motionsyttrande:  

Centerpartiets arbetslinje består bland annat av en stark arbetslöshetsförsäkring som ska 

signalera tydligare incitament för att arbeta men också innebära en grundtrygghet på 

arbetsmarknaden. Av denna anledning vill vi höja nivån på a-kassan under de tre första 

månaderna av arbetslösheten, via höjt tak eller ersättningsnivå. Den här höjningen ska 

kombineras med en snabbare avtrappning i ersättningsnivåerna för att förstärka drivkrafterna 

till arbete. Stora reformer som denna tar tid, och vi arbetar långsiktigt för den här frågan i 

regeringen. Vi måste också ta hänsyn till det arbete som pågår i den parlamentariska 

socialförsäkringsutredningen.   

Centerpartiet är medvetet om att den nya a-kassaersättningen om 75-dagarsersättning i samband 

med deltidsarbete inte är optimal. För ofrivilligt deltidsarbetande kan den vara direkt 

hämmande för att göra kortare inhopp som ofta kan vara det som leder till möjligheten att arbeta 

heltid. Syftet med den nya reformen var att komma åt det som var satt i system från arbetsgivares 

sida, nämligen att erbjuda deltider och för anställda att stämpla upp till heltid, och det under 

väldigt långa tider. Centerpartiet vill att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en stark 

omställningsförsäkring och inte en permanent inkomstkälla. Trots att vi inser att det finns en 

baksida med denna reform är inte ett avskaffande en framkomlig lösning, eftersom det då är 

troligt att de tidigare problemen med utnyttjande av ersättningen kommer tillbaka. Av denna 

anledning anser vi att det fortfarande bör finnas en begränsning. Detta, i kombination med att 

deltidsarbetslösa också ska ha rätt att ta del av den jobbpeng som vi vill införa, förstärker 

jobbskaparlinjen.  

För Centerpartiet är det en självklarhet att kunna försörja sig på sin lön, oavsett kön. Möjligheten 

till att arbeta heltid ska vara lika viktig inom yrken som domineras såväl av kvinnor som av män. 

Precis som motionären skriver ska heltid vara grunden och deltid en möjlighet. Att kräva heltid 

som norm är dock problematiskt då olika arbetsgivare (kommuner och landsting) har olika 

förutsättningar och möjligheter. Centerpartiet vill dock verka för att uppmana alla arbetsgivare 

att andelen heltidsjobb ska öka och att kommuner, landsting och regioner ska organisera sitt 

arbete så att fler ges möjlighet att arbeta heltid. Vi välkomnar det nya avtal som Kommunal och 
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SKL nyligen ingick där en minimering av de så kallade delade turerna är ett viktigt resultat för 

de anställda. Vidare förstår vi att mycket av problematiken är en schemateknisk fråga vilken 

måste lösas genom att anställa mer personal och organisera arbetet på ett annat sätt. Centerpartiet 

ska vara pådrivande i kommuner och landsting för att den ofrivilliga deltidsarbetstagaren ska få 

möjlighet att arbeta i högre utsträckning. Dock är det viktigt att beakta att det finns de som vill 

och kan, och således frivilligt arbetar deltid, och deras rätt ska givetvis fortfarande vara intakt.       

Det är inte politikens uppgift att påverka lönebildningen, men däremot verkar Centerpartiet för 

att uppmana arbetsmarknadens parter att ta sitt ansvar och att ge sina anställda en skälig 

kompensation.  

Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats:er 

2.15 Att Centerpartiet på alla nivåer verkar för att ta bort den deltidsnorm som idag 

råder inom vård och omsorg. 

2.16.1  Att Centerpartiet ska verka för en minskad användning av delade turer inom 

offentlig sektor. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

2.14.2   

2.16.2   

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

2.14.1  

 

ALLMÄN OBLIGATORISK ARBETSLÖSHETSKASSA OCH GRUNDTRYGGHET MOTION NR 2.17, 2.18, 

2.19, 2.20 

Motion 2.18 yrkar att Centerpartiet ska föreslå genomförandet av en allmän obligatorisk 

arbetslöshetskassa.  

2.17 Att Centerpartiet jobbar för införandet av en allmän och obligatorisk 

arbetslöshetsförsäkring i Sverige. 
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2.18 Att partistyrelsen tillstyrker denna motion och att den överlämnas till 

partistämman i Karlstad för behandling och godkännande för att vi i riksdag och 

regering skall verka enligt motionens förverkligande.  

2.19 Att Centerpartiet ska verka för att staten ska börja beskriva a-kassan som en 

grundtrygghetsförsäkring.  

2.20.1  Att Centerpartiets arbetslivsförsäkring inkluderar en allmän sjukförsäkring, en 

allmän arbetslöshetsförsäkring och en allmän arbetsskadeförsäkring för alla som 

förvärvsarbetar. 

2.20.2 Att arbetslivsförsäkringen kan tecknas för intervallet mellan två och fyra 

basbelopp med valfri fackförening eller försäkringsbolag i fri konkurrens på en 

öppen marknad på samma sätt som den obligatoriska trafikförsäkringen.  

Motionsyttrande:  

Den frivilliga statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringen infördes den 1 januari 1935. I Sverige 

regleras arbetslöshetsförsäkringen i lag. Försäkringen sköts av 29 arbetslöshetskassor, varav de 

flesta enbart vänder sig till anställda. En del av dessa vänder sig även till företagare och vissa 

enbart till företagare. I Sverige inrättades också en allmän arbetslöshetskassa 1998, 

arbetslöshetskassan Alfa, som vänder sig till både löntagare och företagare. Oftast är 

arbetslöshetskassorna inrättade av fackliga organisationer.  

Arbetslöshetsersättningen får som mest utgöra 80 procent av medlemmens tidigare lön. Dock har 

ersättningen ett maxtak vilket gör att få i realiteten når upp till 80 procent. Därför har också en 

marknad för kompletterande försäkringar växt fram – både från privata företag och fackliga 

organisationer. För att få ersättning ska personen stå till arbetsmarknadens förfogande samt 

kunna ta ett arbete om i snitt 17 timmar i veckan samt minst tre timmar per dag. Vidare måste 

man ha varit medlem i en erkänd a-kassa i minst 12 månader.  

Själva tanken med arbetslöshetsförsäkringen är att den ska vara en omställningsförsäkring – från 

ett jobb till ett annat. Samtidigt innebär dagens arbetsmarknad att personer med tillfälliga och 

kortare anställningar kan ha svårt att uppfylla arbetsvillkoret. Vidare har uppmärksammats de 

problem som studerande möter när de går från studier till att aktivt söka arbete.  

En principiell fråga har varit huruvida arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ska slås 

samman. Det har funnits argument både för och emot detta. I Centerpartiets idéprogram fastslås 

att ”Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en allmän och tydlig omställningsförsäkring” med syfte 
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att både uppmuntra till rörlighet och säkra tryggheten. Sjukförsäkringen beskrivs i 

idéprogrammet som en försäkring som ger ekonomisk trygghet och ska vara inriktad på 

rehabilitering och att människor så snabbt som möjligt kan återgå i arbete. Vi ska ha en 

sjukförsäkring som snabbt kan täcka upp de inkomstförluster människor gör när de på grund av 

sjukdom eller skada har en nedsatt arbetsförmåga och därför inte kan arbeta fullt ut. 

Idéprogrammet beskriver således två olika försäkringsbehov som svårligen kan slås ihop. 

Centerpartiets uppfattning är att den som är arbetslös respektive sjuk många gånger har både 

olika behov och livssituationer. En sjukförsäkring som bland annat ska ge en svårt cancersjuk 

människa trygghet under den sista tiden i livet måste konstrueras på ett helt annat sätt än den 

arbetslöshetsförsäkring som ska se till att en arbetslös 21-åring så snart som möjligt hittar ett nytt 

jobb. Av denna anledning är inte en sammanslagen försäkring motiverad och 

arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen bör även i framtiden vara åtskilda. 

Det är ett faktum att arbetslöshetsförsäkringen för allt fler har fått rollen av en 

grundtrygghetsförsäkring. Samtidigt finns det en risk i och med detta att legitimiteten för 

försäkringen minskas. För att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en 

omställningsförsäkring bör den ge ett verkligt skydd mot inkomstbortfall. Det är särskilt viktigt i 

början av arbetslöshetsperioden. Centerpartiet vill därför höja nivån på a-kassan under de tre 

första månaderna av arbetslösheten, via höjt tak eller ersättningsnivå. Den här höjningen ska 

kombineras med en snabbare avtrappning i ersättningsnivåerna för att förstärka drivkrafterna 

till arbete. Centerpartiet är därför tveksamt till att omvandla arbetslöshetsförsäkringen till en 

renodlad grundtrygghetsförsäkring.  

Arbetslöshetsförsäkringen ses idag över i anslutning till socialförsäkringsutredningens arbete. 

Centerpartiet anser att försäkringen även i framtiden ska ha arbets- och grundvillkor för att 

undvika en utformning liknande ”medborgarlön”. Den bör vidare i sin utformning vara allmän 

för att på det sättet omfatta personer som idag har svårt att uppfylla grundvillkoren med tanke 

på hur dagens arbetsmarknad ser ut. Alla bör omfattas av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, 

med ett statligt alternativ för dem som inte önskar ansluta sig till fackföreningarnas eller 

fristående a-kassor. 

Partistämman beslutade att bifalla följande att-satser: 

 att arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ska vara två separata försäkringar. 

 att arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och omfatta alla som har kvalificerat sig.  
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Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

2.17 

2.18   

2.19   

2.20.1   

2.20.2   

 

ANSVARET FÖR ARBETSLÖSA OCH ARBETSMARKNADSINSATSER MOTION NR 2.21, 2.22 

2.21 Att man utreder möjligheten att föra över medel och ansvar för 

arbetsmarknadsåtgärder till kommunerna.  

2.22.1 Att Centerpartiet tar ett nytt grepp för att skapa kontakten mellan företagare och 

arbetssökande via en Jobb och praktikplats – koordinatorer riktat till små och 

medelstora företag, en extern service till företagare och arbetssökande, som 

samarbetar med Arbetsförmedlingen och förmedlar kontakter mellan 

företagaren och arbetssökande i realtid. En extern koordinator tjänst som bedrivs 

i privat regi och som finansieras via projektmedel likt jobbcoach-system och 

nyanländarlots-system med aktörer som är företag förankrade i 

näringslivskretsar.   

2.22.2 Att partistämman antar förslaget om att införa Jobb och praktikplats – 

koordinatorer riktat till små och medelstora företag en extern service till 

Företagare och Arbetssökande Arbetsförmedlingen, som samarbetar med 

arbetsförmedlingen och förmedlar kontakter mellan företagaren och 

arbetssökande, vilket ger företag i landet en möjlighet att i tider som nu få 

avlastning och möjlighet att lära upp specifik arbetskunskap och samtidigt 

erbjuda praktikplats för en person som idag står utanför arbetsmarknaden och 

som på sikt kan ge en möjlighet till anställning om förutsättningar finns. 

2.22.3 Att partistämman antar förslaget om Jobb och praktikplats – koordinatorer som 

arbetar med att etablera en långsiktig kontakt och gör en kontinuerlig 
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avstämning, antecknar behovsmall från företaget, initierar möte med AF:s 

kandidater och gör en uppföljning efter praktiktidens slut. Samarbete sker med 

Arbetsförmedlingen som förmedlar kandidater. 

2.22.4 Att partistämman antar förslaget som ger nya möjligheter för många ungdomar 

och arbetssökande som idag saknar arbetsintyg att visa upp för lediga tjänster. 

Det praktikplatssystem (och om möjlighet visstidsjobb) som nu föreslås, ger 

ungdomar och arbetssökande en möjlighet till arbetspraktik för 3-6 månader att 

visa upp färdigheter, lära nya saker och en dokumentation för kommande 

arbetsplatsansökningar som innebär ett praktikplatsintyg som beskriver 

arbetsuppgifter och hur personen har uppfyllt arbetsuppgifter. Ett 

värdedokument som har betydelse för kommande arbetsansökningar vilket 

många saknar idag. 

Motionsyttrande:  

Centerpartiet är positiv till bättre samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, och 

delar i övrigt motionärernas insikt om att mer måste göras för att minska arbetslösheten, 

förbättra kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden. Däremot ser inte vi att 

lösningen är att Arbetsförmedlingen, som redan är en trögrörlig och byråkratisk koloss, ska få än 

mer uppdrag. Dessutom är myndighetens överskott inte så enkelt att omfördela. Överskottet 

styrs av ett komplext regelverk och merparten av detta behåller Arbetsförmedlingen, ett så kallat 

omfattande anslagssparande.  

Mycket talar för att matchningen i Sverige försämrats och att långtidsarbetslösheten är ett 

växande problem. Samtidigt har ansvarig myndighet blivit sämre på sin kärnuppgift att förmedla 

arbeten. Dagens system med både en stor offentlig och många privata aktörer är svårnavigerat 

för alla inblandade. Vi vill konkurrensutsätta den arbetsförmedlande delen av 

Arbetsförmedlingen och ge privata aktörer rätten att arbetsförmedla på lika villkor. Detta 

kommer att skapa incitament för arbetsförmedlingar att nischa sig på olika branscher, 

geografiska områden och behov.  

Vidare är ett förslag om yrkesintroduktionsanställningar snart på plats och en utredning om 

utbildningsanställning föreslår en anställningsform som ska innehålla utbildning (se motion 

3.13). Om båda dessa genomförs är det en stor framgång för Centerpartiet och något vi har jobbat 

hårt för länge. Dessa förslag, i kombination med en jobbpeng, är stora och viktiga steg för att 

sänka trösklarna och skapa fler vägar mot en hållbar arbetsmarknad. 
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Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

2.21   

2.22.1   

2.22.2  

2.22.3  

2.22.4  

 

INGÅNGSLÖNER, EKONOMISK HÅLLBARHET OCH SYSSELSÄTTNING MOTION NR 2.23, 2.24 

2.23 Att det behövs ett golv för ingångslöner så att en heltidsinkomst efter skatt inte 

understiger studielån och studiebidrag för heltidsstuderande studenter.  

2.24 Att Centerpartiet överger gamla tankar om att ytterligare sänka lönerna för att få 

ner arbetslösheten, då denna metod uppenbarligen inte fungerar, för att istället 

inrikta sig på att leda debatten om en ny ekonomisk hållbar modell som sätter ett 

tak för hur mycket mer en medarbetare får tjäna i förhållande till en annan.  

Motionsyttrande:  

Det är inte politikens uppgift att ge sig in lönebildningen, den ska arbetsmarknadens parter 

själva sköta. Centerpartiet kan verka för att uppmärksamma parterna på att de också måste ta ett 

ansvar för arbetslösheten, och inte bara för att deras medlemmar ska få högre löner. Av denna 

anledning välkomnar vi att flera branschförbund redan har tecknat yrkesintroduktionsavtal (IF 

Metall, Handels, Kommunal m.fl.). Det är också mycket bra att regeringens förslag om 

yrkesintroduktionsanställningar snart blir verklighet. Det är dock viktigt att återigen betona att 

det är och ska förbli arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen.  

Vidare finns det forskning som visar att det är ytterst få som blir fast i låga löner under en längre 

period. (Enligt ”Fakta om löner och arbetstider”, Svenskt Näringsliv, 2011, så hade 60 procent av 

dem som befann sig i den lägsta inkomstdecilen lämnat den redan året därpå, och fem år senare 

var det 90 procent som tagit sig ur den.) Vidare finns det mycket forskning som visar på 

sambandet mellan nivån på de lägsta lönerna och arbetslösheten bland unga, bland annat att en 

tioprocentig höjning av minimilönen leder till minskning av arbetsgraden bland unga med en till 

tre procent.  

Enligt OECD är en av de främsta orsakerna till den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige de 

höga ingångslönerna. Om kostnaderna för att anställa minskar kommer fler företag ha råd att 
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anställa en till person. På så sätt skapas fler jobb och arbetslösheten sjunker. Inget annat OECD-

land har så sammanpressad lönestruktur som Sverige. Det leder till att en arbetsgivare 

naturligtvis hellre anställer en person med lång arbetslivserfarenhet till liknande lön än en person 

med kort erfarenhet. När såväl forskning som sunt förnuft visar att de höga ingångslönerna 

stänger människor ute från arbetsmarknaden kan inte lösningen vara att införa en löneregelring 

som resulterar i högre lägstalöner.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

2.23   

2.24  

 

TRYGGHETSSYSTEM FÖR FÖRETAGARE OCH TJÄNSTLEDIGHET FÖR ATT STARTA EGET MOTION 

NR 2.25, 2.26 

2.25 Att regelsystemet avseende rätten att behålla sitt företag trots arbetslöshet eller 

sjukdom ska ses över.  

2.26 Att Centerpartiet ska arbeta för att den som vill starta eget har en valmöjlighet 

mellan sex månaders tjänstledighet på heltid eller tolv månader på halvtid.    

Motionsyttrande:  

En av Centerpartiets viktigaste prioriteringar är att stärka företagsklimatet för att öka 

incitamenten att starta, driva och utveckla företag i hela Sverige. En naturlig förutsättning för 

detta är att trygghetssystemen för företagare förbättras. Centerpartiet och Alliansen har 

genomfört reformer inom sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för att 

göra det mer rättvist att vara företagare och för att fler ska våga satsa. Regeringen har tillsatt en 

utredning i frågan och 2008 lämnades betänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 

2008:89). 

Med hänvisning till betänkandet föreslog regeringen i budgetpropositionen ett antal reformer för 

att trygga företagsklimatet. Bland annat föreslogs att det skulle bli enklare att göra uppehåll i 

näringsverksamheten och få arbetslöshetsersättning. Dessvärre är detta en av de punkter som inte 

blivit genomförda. Centerpartiet är fortsatt drivande i regeringen för att det ska bli tryggare för 

den som vill bli företagare, för den som är företagare och för den som vill anställa. 



Centerpartiets partistämma 2013 
Slutprotokoll – Jobb och ekonomisk politik - motioner 
 
 

15 
 

Motion 2.26 tar upp en mycket angelägen fråga för Centerpartiet, nämligen möjligheten för 

entreprenörer att våga satsa på sin företagsidé. För Centerpartiet är den enskilda människans 

initiativkraft, företagsamhet och ansvarskänsla grunden för ekonomiska framsteg. Vi har slagit 

fast i vårt idéprogram att Centerpartiet ska stå för en politik som bejakar entreprenörskap och 

gör det möjligt för människor att förverkliga sina drömmar.  

Med detta sagt är det också viktigt att se till företagens och arbetsgivarnas villkor och 

förutsättningar att bedriva en väl fungerande verksamhet. En lagstadgad rätt till tjänstledighet 

på halvtid i tolv månader skulle troligtvis (enligt lagstiftningen) innebära en väsentlig olägenhet 

för arbetsgivaren. Av denna anledning är lagstadgad rätt till tolv månaders tjänstledighet på 

halvtid inget som Centerpartiet avser driva. Däremot har vi inget emot om medarbetaren och 

arbetsgivaren kommer överens om andra lösningar än de som ledighetslagarna och 

kollektivavtalet tillåter.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

2.26   

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

2.25   

 

EN BÄTTRE ARBETSMARKNAD OCH ÄLDRES ARBETSLIVSERFARENHET MOTION NR 2.27, 2.28 

2.27.1 Att Centerpartiet ska stärka valfriheten för den enskilde att under olika 

livsperioder arbeta mer eller mindre utifrån egna behov och förutsättningar. 

2.27.2  Att Centerpartiet ska stärka flexibiliteten och rörligheten för 

arbetsgivare. 

2.27.3 Att lagstiftning, arbetsregler, tids- och planeringsperioder ska utformas så att de 

skapar trygghet och säkerhet vid anställning och uppsägning. 

2.27.4 Att Centerpartiet ska ta fram ett program för ”En fri arbetsmarknad för 

livsbalans och flexibilitet” inför valet 2014.  

2.28.1 Att Centerpartiet ställer sig bakom förslaget att ta tillvara på pensionärers 

kunskap och arbetslivserfarenhet genom att kunna erbjuda dem olika avlönade 

uppdrag. 
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2.28.2 Att Centerpartiet föreslår att skatten på de avlönade uppdragen för pensionärer 

går oavkortat till vård och omsorg för äldre.  

Motionsyttrande:  

Motionären berör en mycket angelägen fråga, nämligen att vi har möjlighet och lust att arbeta 

olika mycket under olika perioder i livet. Att stärka valfriheten för arbetstagaren och stärka 

flexibiliteten för arbetsgivaren är dock intressen som kan stå i konflikt med varandra och inget 

som bör ske genom lagstiftning. Vi anser att detta är en fråga mellan arbetstagare och 

arbetsgivare och ramarna och möjligheterna för detta ska anges i enskilda anställningsavtal.  

Centerpartiet delar motionärens uppfattning att arbetsrätten är omodern och behöver 

reformeras. Lagen om anställningsskydd (LAS) hämmar rörligheten på arbetsmarknaden. Så 

som regelverket ser ut idag är det bara antal år i anställning som ger trygghet, inte kompetens, 

dvs. den baserar sig på en fiktiv trygghet. Centerpartiet är det parti som på allvar vill utmana en 

förlegad struktur och genom att låta kompetens väga tyngre än anställningsår i 

turordningsreglerna får vi en mer flexibel arbetsmarknad som ökar incitamenten att byta jobb. 

Således ökar valfriheten för arbetstagarna. Centerpartiet anser dock inte att tryggheten på 

arbetsmarknaden ska vara avhängigt de arbetsrättsliga reglerna. Trygghet är något som skapas 

av ett livskraftigt och välmående företagande och näringsliv som fungerar väl i en global 

konkurrens. Det är inte lagar som skapar trygghet utan ett konkurrenskraftigt näringsliv.    

I Centerpartiet pågår ett ständigt utvecklingsarbete med nya idéer och förslag som syftar till att 

göra arbetsmarknaden mer hållbar. I samband med kommundagarna presenterade vår 

partiledare ett nytt jobbpaket med fler lärlingsplatser till introduktionslöner; införandet av en 

jobbpeng; sänkta arbetsgivaravgifter; och slopandet av den andra sjuklöneveckan för småföretag. 

Att ta fram ytterligare program parallellt med detta arbete anses inte relevant.  

Centerpartiet instämmer i att det finns en mycket stor och gedigen kompetens hos våra 

pensionärer som borde tas tillvara på ett bättre sätt. Vi tycker också att det är positivt att de som 

har möjlighet och vill arbeta längre än 65 också gör det. Incitament för att arbeta längre finns 

redan i form av reducerade arbetsgivaravgifter för ålderspensionärer och jobbskatteavdragen. I 

Sverige kan man börja plocka ut de inkomstgrundade delarna av sin ålderspension från det att 

man fyllt 61 år, men någon övre åldergräns finns inte. Det betyder att man kan fortsätta att jobba 

hur länge man vill, bara man är överens med sin arbetsgivare. Den gräns som finns är att efter 67 

år ändras formerna för anställningen så att den tidsbegränsas. Utöver detta anser vi att det bör 

vara arbetsgivarnas efterfrågan som styr vilka som anställs och inte. Vidare fungerar inte vårt 
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skattesystem på så sätt att skatten ska vikas för vissa särskilda grupper, och tycker inte heller det 

bör göras så i framtiden.   

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

2.27.1  

2.27.2  

2.27.3  

2.27.4  

2.28.1  

2.28.2   

 

SYSSELSÄTTNING OCH SATSA PÅ RIKTIGA JOBB MOTION NR 2.29, 2.30 

2.29 Att Centerpartiet ska initiera en inventering av dagens import och peka ut 

områden/produkter som är lämpliga för tillverkning i Sverige. 

2.30 Att Centerpartiet tar initiativ till rejält ökade satsningar i de offentliga 

investeringarna, främst inom området transportinfrastruktur.  

Motionsyttrande:   

I likhet med distriktsstämman delar vi motionärens uppfattning att Sverige har fördelar i och 

med vår högutbildade arbetskraft i kombination med våra natur- och energitillgångar. Vidare 

ska Centerpartiet verka för att staten ska ge så bra förutsättningar som möjligt för företag att 

startas, drivas och utvecklas inom alla olika branscher. Vi ska främja företagandet genom 

utbildning, god samverkan med forskning, välutvecklad infrastruktur och goda 

anställningsvillkor.  

Själva grunden för ekonomisk tillväxt och en lång, stark välståndsutveckling för en liten öppen 

ekonomi som Sverige är ett fritt utbyte av varor och tjänster med omvärlden. Skulle Sverige 

förorda och driva protektionistiska krav och stoppa import av en rad varor så kommer våra 

handelspartners svara med samma mynt och vi kommer rasera precis de förutsättningar som gör 

att små och växande företag på mindre orter kan konkurrera på världsmarknaden och skapa 

sysselsättning. Grunden för att företag kan utvecklas och näringslivet stärkas i hela Sverige är att 

staten inte planekonomiskt pekar ut och reglerar vem som ska producera vad. En utveckling i 

den riktningen vore förödande för den svenska ekonomins utveckling under krisen, i synnerhet 

för små företag som är beroende av tillgång till marknaden. 
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Centerpartiet delar den oro som motion 2.30 ger uttryck för gällande Sveriges höga arbetslöshet 

och att mycket mer återstår att göra för att skapa ökad hållbar tillväxt och sysselsättning i hela 

landet. Sverige behöver investera mer i infrastruktur för att ta igen decennier av 

underinvesteringar. 

I regeringens infrastrukturproposition som presenterades i oktober 2012 satsas 522 miljarder 

kronor under perioden 2014–2025. Detta innebär en kraftigt utökad ram i förhållande till 

tidigare riksdagsbeslut och motsvarar en ambitionsökning med närmare 20 procent i jämförbara 

priser. Dessa ökade satsningar svarar upp mot problemen i transportsystemet och mot 

medborgarnas och näringslivets behov. Satsningarna ger utrymme för både omfattande 

nyinvesteringar och en stor ökning av järnvägs- och vägunderhållet.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

2.29  

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

2.30   

 

FÖRETAGSETABLERING OCH KAPITALFÖRSÖRJNING MOTION NR 2.31, 2.32, 2.33 

2.31 Att man snarast utreder en regelförändring för Vinnova och Innovationsbron så 

att även privata innovatörer kan söka kapital. 

2.32  Att man snarast utreder hur man kan stödja de privata 

innovatörerna. 

2.33 Att man utreder möjligheten att samla alla företag som sysslar med 

etableringsfrågor under ett tak, lämpligtvis en mer aktiv Arbetsförmedling. 

Motionsyttrande:  

För Centerpartiet är företagande grunden för Sveriges välstånd och framåtskridande. Arbetet 

med att stärka näringslivsklimatet och entreprenörskap står högt på Centerpartiets agenda. 

Sedan Alliansen tillträdde 2006 har en rad olika insatser genomförts för att öka intresset för att 

starta och driva företag men också för att förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling i 

befintliga företag. Utöver detta har en rad reformer genomförts för att stärka efterfrågan, 
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etablerings- och tillväxtmöjligheter för företag inom tjänstesektorn men också för att öppna upp 

möjligheter till företagande i sektorer där dessa tidigare varit begränsade.  

Ett väl fungerande system för kapitalförsörjning och rådgivning är avgörande för start och 

tillväxt i företag. Flera av våra myndigheter arbetar med tillväxtfrämjande insatser och de gör det 

utifrån sina specialkompetenser. Ett av tre målområden för Tillväxtverkets verksamhet är att 

främja företags tillväxt. VINNOVA har ett flertal program och insatser som syftar till att främja 

innovation, affärsutveckling och tillväxt i företag. I januari slogs Almi och Innovationsbron 

samman. Resultatet är en effektiv verksamhet som är lättillgänglig för alla företagare, 

entreprenörer och innovatörer. Målet är att skapa tillväxt och förnyelse genom att erbjuda 

tjänster i företagandets alla faser, från tidig idéfas till företag i tillväxt. Sammanslagningen ökar 

tydligheten för företagen som i fortsättningen får en aktör att vända sig till istället för två. 

På webbportalen Verksamt.se finns sedan i början av mars information samlat på ett ställe om 

finansieringsmöjligheter från knappt 20 olika statliga aktörer. Detta gör det enklare att hitta den 

aktör, det stöd eller bidrag som kan vara aktuellt för det enskilda företaget. Informationen är 

sökbar utifrån olika kategorier beroende på i vilket skede företaget befinner sig i eller syftet med 

finansieringen. Denna tjänst kommer att vidareutvecklas under 2013. Vidare är fortsatt 

förenkling för företagande något som prioriteras högt av regeringen. Sverige ligger långt fram i 

arbetet med att förenkla för företagarna jämfört med de flesta andra länder, men mer kan göras. 

Idag tvingas svenska företagare varje år lämna in över 90 miljoner blanketter till minst 70 olika 

myndigheter. ”En dörr in” är en elektronisk tjänst på verksamt.se och regeringens målsättning är 

att grundläggande uppgifter om företaget och dess verksamhet bara ska behöva lämnas en gång 

och till ett ställe. Syftet är att kraftigt reducera den administrativa bördan för företagen och 

underlätta kontakten med myndigheterna.       

Att som motionären föreslår slå samman alla dessa aktörer skulle inte vara resurseffektivt och 

skulle snarare motverka respektive aktörs nisch- och specialiseringsmöjligheter. Att signalera 

företagsetableringar som arbetsmarknadsåtgärder ligger inte heller i linje med Centerpartiets 

politik.   

Tillgången till kapital för privata innovatörer är en viktig fråga för Centerpartiet och något vi 

ständigt arbetar med att förbättra. Därför ser vi gärna en utveckling av det arbete som bedrivs 

inom ramen för ALMI när det gäller stöd till privata innovatörer.  En av de bärande idéerna i 

sammanslagningen av Almi och Innovationsbron var att stärka finansiering i tidiga skeden. 

Andra exempel på kapitalförsörjning och rådgivning är mentorskapsprogrammet och ökade 

medel till insatser inom såddfinansiering via Almi och Innovationsbron. Såddfinansiering 
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innebär offentlig finansiering av produktutveckling med tillväxt- och 

kommersialiseringspotential som kan sökas av såväl små och medelstora företag som oberoende 

entreprenörer, innovatörer och forskare. Vidare finns investeringsmöjligheter hos affärsänglar 

och affärsängelnätverk. Dessa nätverk kan vara en betydelsefull matchningskanal mellan 

entreprenörer som söker kapital och privatpersoner med intresse för att investera i företag.   

Ytterligare en åtgärd som förstärker förutsättningarna för entreprenörer är regeringens förslag 

om ett investeraravdrag. Innovativa och växande företag är viktiga för att skapa arbetstillfällen 

och tillväxt i Sverige och investeraravdraget syftar till att öka tillgången på kapital i dessa företag 

underlättas. Detta är en stor och viktig framgång för Centerpartiet och alla som anser att ett 

starkt näringsliv och ett bra företagsklimat är grunden för Sveriges välstånd. Med 

investeraravdraget får fysiska personer som investerar i företag dra av halva investeringen i sin 

deklaration. För oss centerpartister, som tror på att de nya jobben finns hos de små och växande 

företagen, är ett investeraravdrag ett stort kliv framåt i arbetet med att skapa ett hållbart 

företagsklimat i hela Sverige.   

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

2.31 

2.33  

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

2.32  

 

OMFÖRDELNING AV INNOVATIONSSTÖD OCH MIKROKREDITER FÖR KVINNORS FÖRETAGANDE 

MOTION NR 2.34, 2.35 

2.34  Att omfördela innovationsstöden så att de i större utsträckning kan användas  

inom tjänsteutveckling och mindre företag.  

2.35.1 Att Centerpartiet verkar för att ett smidigt och redan från början regelförenklat 

system för mikrokrediter införs för att främja kvinnors innovationer och 

företagande. 

2.35.2 Att detta system för mikrokrediter etableras i samverkan med kvinnors 

resurscentra, Winnet, runtom i Sverige. 
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Motionsyttrande:  

Centerpartiet delar motionärens syn att det finns en stor tillväxtpotential i tjänsteföretag och 

mindre företag samt att det är viktigt att innovationsstöden även når dessa grupper av företag.  

I dag rymmer innovationsstödssystemet en mångfald av aktörer. Här finns både centrala aktörer 

och lokala initiativ. Här finns affärsänglar som erbjuder sin affärskompetens och som är villiga 

att göra investeringar. Olika fonder erbjuder kapital. Inkubatorerna kan bistå med rådgivning 

och skapa kontakter med investerare.  

I den nationella innovationsstrategin, som regeringen antog i slutet av 2012, anges inriktningen 

för den samlade svenska innovationspolitiken fram till 2020. Där betonas att det är i de små och 

medelstora företagen som stora delar av den framtida jobbtillväxten kommer att ske. Strategin 

anger även en riktning och ett antal målbilder som syftar till att underlätta för små och 

medelstora företag att växa. Flera av åtgärdsförslagen har bäring på såväl mindre företag som 

tjänsteföretag.  

En central aktör i innovationsstödssystemet är Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Sedan 

2006 har de fått flera uppdrag från regeringen som sätter fokus på små och medelstora företag 

och tjänster. I Vinnovas regleringsbrev står det bland annat att de ska redovisa hur myndigheten 

förbättrar sina insatser för små och medelstora företag, inklusive små och medelstora företags 

internationalisering, samt myndighetens samlade insatser för dessa aktörer. Ett resultat av den 

styrningen är att ett av Vinnovas strategiska områden syftar till att just stimulera och stödja 

innovationsdriven tillväxt i små och medelstora företag. År 2012 betalade myndigheten ut över 

270 miljoner kronor till över 500 projekt.  

Vid sidan om insatser för små och medelstora företag fokuserar regeringen i allt högre grad sin 

innovationspolitik utifrån de stora samhällsutmaningarna, exempelvis klimatförändringarna och 

en åldrande befolkning. Genom att försöka finna lösningar på dessa utmaningar möjliggörs såväl 

innovationer som exportmöjligheter. Det här tankesättet bejakas av Centerpartiet och 

förhoppningsvis kan det öppna vägen för tjänsteinnovationer på ett helt nytt sätt i framtiden.  

Det är också värt att framhålla det som Centerpartiet redan drivit igenom såsom förslaget om ett 

investeraravdrag samt innovationscheckar med syfte att stärka små- och medelstora företags 

konkurrenskraft och förbättra deras innovationsförmåga. Vidare ska också nämnas att OECD:s 

översyn av det svenska innovationsklimatet konstaterar att Sverige ligger i den absoluta 

världstoppen och ger ett mycket positivt omdöme när det gäller innovationsförmåga och 

innovationsklimat. Samtidigt poängterar OECD att Sverige inte kan luta sig tillbaka i en snabbt 
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föränderlig värld som hela tiden skapar nya utmaningar, utan uppmanar Sverige till att fortsätta 

vara pionjär i innovationspolitiken.     

Motion 2.35 tar upp ett viktigt ämne som grundas på det faktum att kvinnor fortfarande är 

underrepresenterade i förhållande till män när det gäller att driva företag. Knappt en fjärdedel 

av alla företag drivs i dag av en kvinna. Av den anledningen är det angeläget att regeringen 

fortsätter att främja kvinnors företagande genom olika insatser, bland annat genom det program 

för kvinnors företagande som Tillväxtverket driver sedan 2007 och som tillkommit mycket tack 

vare Centerpartiet.  

Samtidigt som arbetet med att främja kvinnors företagande kräver långsiktighet och uthållighet 

är det viktigt att påminnas om den övergripande målsättningen med insatserna, som är att 

kvinnors företagande så småningom blir en del av den ordinarie rådgivningen och finansieringen 

i myndigheternas verksamhet.  

Knappt tio procent av alla företag som drivs av kvinnor uppger i dag att tillgången till lån och 

krediter är ett hinder för företagets utveckling och tillväxt. Det är en något högre andel än bland 

män. Samtidigt konstaterar Centerpartiet att tillgången till lån och krediter generellt är ett större 

hinder för kvinnor som har företag med anställda än för kvinnor med företag utan anställda. 

I dag erbjuder Almi mikrolån för företag med mindre kapitalbehov upp till 250 000 kronor. 

Myndigheten kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet och baserar sin kreditbedömning 

huvudsakligen på företagets affärsidés möjligheter. År 2012 beviljade Almi mikrolån för över 

200 miljoner kronor. 36-39 procent av antalet lån och det totala beloppet medel beviljades till 

kvinnor. Det ska sättas i relation till att andelen nya företag som startades av kvinnor år 2010 

uppgick till 32 procent.  

 

Centerpartiet vill framförallt styra myndigheter genom deras regleringsbrev. I Almis 

ägaranvisning är målbilden att Almis utlåning avseende antal lån till kvinnor (och invandrare) 

ska vara högre än den procentuella andel som gäller för nyföretagandet bland dessa grupper. I 

det fall inte regleringsbreven underlättar och stimulerar etableringen av nya företag i gruppen 

kvinnor avser Centerpartiet att verka för mikrokrediter för kvinnors företagande. 
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Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats: 

2.35.1        Att Centerpartiet verkar för att ett smidigt och redan från början regelförenklat 

system för mikrokrediter införs för att främja kvinnors innovationer och 

företagande. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

2.35.2  

 

Partistämman beslutade att anse följande att-satser besvarade: 

     2.34  

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRENKLA FÖR FÖRSKOLEFÖRETAGARE OCH SAMORDNA SMÅFÖRETAGENS 

REGELVERK MOTION NR 2.36, 2.37 

2.36.1 Att Centerpartiet ska verka för att förenkla startprocessen för förskoleföretagare.  

2.36.2 Att Centerpartiet ska driva frågan om att utreda vad som händer om inte 

kommuner kan hålla löften gentemot entreprenörer, t.ex. fristående förskolor. 

2.37.1 Att Centerpartiet ska verka för att kommunförbundet Stockholms län och 

regioners kommuner bildar ett regelsamordningsråd som får till uppgift att 

samordna de regelverk som berör småföretag. 

2.37.2 Att Centerpartiet ska verka för att småföretagen helt ska undantas från förslaget 

om ”Månadsrapporteringen”.   

Motionsyttrande:  

För Centerpartiet är företagande grunden för Sveriges välstånd och framåtskridande. Arbetet 

med att stärka näringslivsklimatet och entreprenörskap står högt på Centerpartiets agenda. 

Sedan Alliansen tillträdde 2006 har en rad olika insatser genomförts för att öka intresset för att 

starta och driva företag men också för att förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling i 

befintliga företag. Utöver detta har en rad reformer genomförts för att stärka efterfrågan, 

etablerings- och tillväxtmöjligheter för företag inom tjänstesektorn men också för att öppna upp 
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möjligheter till företagande i sektorer där dessa tidigare varit begränsade. Detta arbete omfattar 

givetvis alla typer av företagande, även förskoleföretagare. 

Vad gäller avtal mellan kommuner och förskoleföretagare gäller den civilrättsliga principen att 

alla ingångna avtal ska hållas. Frågan kräver därmed ingen utredning. Angående samordning av 

småföretagens regelverk delar Centerpartiet motionärens åsikt att det är viktigt att förbättra 

klimatet för de mindre företagen. Det är i de små företagen som jobbtillväxten sker. För 

Centerpartiet är företagande grunden för Sveriges välstånd och framåtskridande. Arbetet med 

att stärka näringslivsklimatet och entreprenörskap står högt på Centerpartiets agenda. Sedan 

Alliansen tillträdde 2006 har en rad olika insatser genomförts för att öka intresset för att starta 

och driva företag men också för att förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling i 

befintliga företag. Däremot är det inte en fråga för Centerpartiet på riksnivå att driva en 

samordning av regeltillämpningen i Stockholms län, detta måste vara ett regionalt och/eller 

kommunalt initiativ.  

Gällande månadsrapportering har regeringen sedan början av året att ta hänsyn till ett 

tillkännagivande i riksdagen från de fyra oppositionspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 

Vänstern och Sverigedemokraterna om att införa personalliggare och månadsrapportering för 

byggbranschen. Byggbranschens företrädare och fackliga organisationer har gemensamt 

deklarerat att de vill ha månadsrapporteringen som ett redskap för att få bort fusket inom 

branschen. Men för att andra branscher ska bli aktuella måste förslaget definitivt förenklas. 

Vidare måste utredningens förslag om uppgiftsinlämnande radikalt minskas för att inte de 

administrativa bördorna som främst de allra små företagen skulle drabbas av blir för stora. 

Glädjande är att Centerpartiet tillsvidare lyckats stoppa ett förslag som bygger på bristfällig 

analys. I förhandlingarna om vårpropositionen lyckades Centerpartiet få in kravet om att 

förslaget om månadsuppgifter kräver ytterligare analys och frågan kommer att beredas vidare i 

regeringskansliet. 

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

2.36.2   

2.37.1  

 

Partistämman beslutade att anse följande att-satser besvarade: 

2.36.1 

2.37.2    
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SÄNKT SKATT FÖR SMÅFÖRETAG MOTION NR 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 

2.38   Att man utreder möjligheten att halvera arbetsgivaravgiften för 

småföretag. 

2.39  Att Centerpartiet verkar för att dubblera grundavdraget för 

företagare. 

2.40.1  Att alla företag får en halverad arbetsgivaravgift för heltidsanställda nummer två 

och tre. 

2.40.2 Att denna möjlighet endast kan utnyttjas en gång inom en koncern eller offentlig 

verksamhet med många majoritetsägda delar.  

2.41 Att Centerpartiet ska utreda konsekvenserna av ett förhöjt grundavdrag upp till 

existensminimum, särskilt på ett höjt grundavdrags effekter och vilja/möjlighet 

att starta företag, på transfereringar (byråkratin) på konkurrenskraften inom 

låglönesektorer jämfört med andra jämförbara europeiska länder och på 

ungdomars möjligheter att skaffa sig nödvändig arbetslivserfarenhet.  

2.42.1  Att Centerpartiet verkar för ett återinförande av systemet med rabatt på 

arbetsgivaravgiften. 

2.42.2 Att målet är; att denna rabatt skall ge samma arbetsgivaravgift som för anställda 

och ungdomar (15,49 %) och omfatta företagaren och 2-3 anställda, samt 

2.42.3    Att Centerpartiet avstår från att driva krav om generella sänkningar av  

     arbetsgivaravgiften.  

2.43.1 Att det måste till en sänkning av alla avgifter för företag på utflyttningsorter, för 

att människor skall kunna bo kvar och behålla all den kunskap som finns uti 

landet som snart kan vara ett minne blott om inget görs. 

2.43.2 Att sänka eller ta bort företagsbeskattningen och sänka arbetsgivaravgiften för 

den som vill leva och driva företag utanför storstaden i hela landet, då först tror 

jag att vi får till en vändning.  

2.44 Att arbetsgivareavgiften sänks (med 2,91 procentenheter) på normalarbetstid 1800 

tim/år och höjs på övertid och bonusar inom ramen för samma totala 

arbetsgivareavgift, eller enklare med en nationell medellön som brytpunkt. 
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Motionsyttrande:  

Centerpartiet delar fullt ut ambitionerna som uttrycks av flera motionärer att kostnaderna för att 

skapa jobb i små och växande företag måste minska, bland annat genom lägre 

arbetsgivaravgifter. I Centerpartiet menar vi att företagande, i hela landet dvs. oavsett geografisk 

placering, måste underlättas mer. Särskilt villkoren för småföretagen behöver förbättras. Det 

handlar ytterst om att värna arbetstillfällen, att nya jobb växer fram och att välfärden säkras. Då 

är det viktigt att skatten på arbete i form av arbetsgivaravgiften inte hindrar företagen från att 

anställa.  

Kostnaden att anställa måste med andra ord sänkas successivt, både generellt och mer riktat, med 

maximal effekt på sysselsättningen givet vad budgetutrymmet medger. När det gäller att sänka 

kostnaderna för företag via ett föreslaget förhöjt grundavdrag finner Centerpartiet tidigare 

partistämmors beslut om sänkt arbetsgivaravgift som den väg partiet vill gå för att uppnå samma 

syfte, även om alla modeller bör fortsätta att diskuteras för att öka möjligheterna till 

självförsörjning genom egenföretagande.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

     2.38  

     2.39  

     2.40  

     2.41  

     2.42  

     2.43  

     2.44  

 

LÄGRE SKATT MOTION NR 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 

2.45  Att Centerpartiet ska verka för att de med lägst löner ska slippa betala 

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

2.46 Att Centerpartiet verkar för att långsiktigt avskaffa den statliga inkomstskatten 

när reformutrymme för det ges.  
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2.47 Att Centerpartiet ska utreda hur skattesystemet kan bli enklare att förstå, enklare 

att göra rätt i och hur det kan bidra till mindre byråkrati. 

2.48 Att Centern bör ta fram en plan samt förslag över hur beskattningen kan minskas.  

Motionsyttrande:  

De skattepolitiska insatser som Centerpartiet i regeringsställning drivit igenom för att göra det 

mer lönsamt att arbeta är mycket viktiga. Tack vare jobbskatteavdraget har arbetsutbudet höjts, 

samtidigt som framförallt låg- och medelinkomsttagare behåller mer av sina intjänade pengar i 

plånboken. Samtidigt som Centerpartiet även fortsatt vill sänka skatten, när statsfinanserna 

tillåter, särskilt riktat till låg- och medelinkomsttagare, vill vi verka för en mindre brant 

skatteskala, i linje med andemeningen i det som motionärerna föreslår. För närvarande arbetar 

Centerpartiet dessutom med att se över hur skattetrycket kan minska, samt hur skattesystemet 

kan förenklas.  

Centerpartiet vill att det ska bli än mer lönsamt att utbilda sig, driva företag och göra karriär. 

Alltför höga marginalskatter är både orättvisa för individen och skadliga för samhället. 

Internationellt sett lönar det sig mycket dåligt att satsa på högre utbildning i Sverige idag. 

Räknar man in utebliven arbetsinkomst, marginalskatter och studieskulder är det bara i 

Danmark som högre utbildning ekonomiskt lönar sig sämre. I Centerpartiet ser vi vikten av att 

råda bot på detta genom att gradvis fortsätta sänka skattetrycket på sikt för att också höja vår 

konkurrenskraft. 

En vanlig missuppfattning är att det enbart är en liten rik elit i Sverige som drabbas av höga 

marginalskatter. I många fall handlar det tvärtom om vanliga löntagare. Centerpartiet vill ha ett 

samhälle som premierar, och inte straffar, t.ex. undersköterskan som vidareutbildar sig till 

barnmorska eller läraren som blir rektor på skolan. 

Med en mindre brant skatteskala höjer vi istället Sveriges attraktionskraft för högutbildad 

ambitiös arbetskraft, inhemsk såväl som från andra länder. Det är angeläget att ge ekonomiska 

drivkrafter så att fler ska vilja utveckla sin fulla potential genom att vidareutbilda sig eller klättra 

på karriärstegen.  
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Partistämman beslutade att anse följande att-satser besvarade: 

     2.45  

     2.46  

     2.47  

     2.48  

DIFFERENTIERAD SKATT FÖR FÖRETAGARE MOTION NR 2.49 

2.49.1 Att Stockholmscentern tittar närmare på och initierar ett arbete för en övergång 

till det system i skatteskala som England arbetar efter, där skattesatser baseras på 

den vinst som företaget uppnår och som gradvis ökar successiv med vinst och där 

en nollsummeskatt ges till de allra minst vinstgenererande företagen och som på 

detta vis ger företagen en möjlighet att själva skapa kapital för företaget och 

möjlighet att anställa fler. 

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

hela landets företagare med systemet för företagsbeskattning. 

Motionsyttrande:  

Motionärens förslag är intressant och Centerpartiet ställer sig positiv till motionens andemening 

om att förbättra företagsklimatet. Däremot är förslaget inte alldeles enkelt att översätta in i det 

svenska systemet som skiljer sig från det brittiska utan att undersöka förväntade effekter och hur 

en reform samvarierar med andra institutionella förutsättningar för företagandet. Samtidigt vill 

Centerpartiet verka för så få fragmenteringar i dagens skattesystem som möjligt. Detta förslag 

skulle innebära ytterligare avsteg från den principen. Därför kan Centerpartiet inte rakt av 

initiera ett arbete för övergång till ett bolagsskattesystem som föreslås i motionen. För 

närvarande pågår däremot ett internt arbete inom Centerpartiet där bl.a. nya reformer för ett 

förenklat och lönsammare företagsklimat ingår i linje med motionens andemening.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

     2.49  
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FÖRENKLAD SKATTEREDOVISNING FÖR FÖRETAG MOTION NR 2.50 

2.50 Att Riksstämman bör uppdra åt partistyrelsen att verka för att inordna 

arbetsgivaravgifterna i systemet för egenavgifter och därmed även i 

preliminärskatten för anställda så som anförts ovan. 

Motionsyttrande:  

För närvarande pågår ett arbete inom regeringen med att se över ett förslag om 

månadsredovisningar för företagen. Regeringen har sedan i januari att ta hänsyn till ett 

tillkännagivande i riksdagen från de fyra oppositionspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 

Vänstern och Sverigedemokraterna, om att införa personalliggare och månadsrapportering för 

byggbranschen.  

Byggbranschens företrädare och fackliga organisationer har gemensamt deklarerat att de vill ha 

månadsrapporteringen som ett redskap för att få bort fusket inom branschen. Men för att andra 

branscher ska bli aktuella måste förslaget definitivt förenklas. Vidare måste utredningens förslag 

om uppgiftsinlämnande radikalt minskas för att inte de administrativa bördorna som främst de 

allra minsta företagen skulle drabbas av. Glädjande är att Centerpartiet lyckats stoppa ett förslag 

som bygger på bristfällig analys. I förhandlingarna om vårpropositionen lyckades Centerpartiet 

få in kravet om att förslaget om månadsuppgifter kräver ytterligare analys och frågan kommer 

att beredas vidare i regeringskansliet. Centerpartiet vill avvakta den analysen innan det går att ta 

ställning till ytterligare förändringar, såsom motionären föreslår. 

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

     2.50  

 

BEGRÄNSNING AV INTERNRÄNTESATSEN MOTION NR 3.1 

3.1 Att man snarast utreder möjligheten att begränsa internräntesatsen till 1% över 

reporäntan. 

Motionsyttrande:  

Det är viktigt att företag betalar sina skatter, det gäller inte minst de som verkar i välfärdsektorn. 

På samma sätt är det viktigt att kommuner, landsting och hela den offentliga sektorn har hög 

skattemoral och agerar som föredömen. 
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För att skydda skattebasen införde riksdagen vid årsskiftet en ny lagstiftning som i korthet 

innebär att ränteutgifter för interna lån aldrig får dras av om mottagaren av räntan har sin 

hemvist i ett så kallat skatteparadis. Därmed begränsas möjligheten för skattedrivna upplägg 

med så kallade räntesnurror. Centerpartiet följer noga utvecklingen efter införandet av det nya 

regelverket för interna lån och är inte främmande för att driva på för ytterligare åtgärder om 

utvecklingen inte går i önskvärd riktning. 

Partistämman beslutade att avslå följande motion: 

     3.1    

 

OFFENTLIG UPPHANDLING MOTION NR 3.2, 3.3 

3.2 Att Centerpartiet aktivt arbetar för att gränsen för offentlig upphandling ska höjas. 

3.3 Att undantag från LOU – Lagen om offentlig upphandling – tillämpas för inköp 

av livsmedel till kommunala skolor och vårdinrättningar. 

Motionsyttrande:  

Både kommuner och företagare anser att lagen om offentlig upphandling är komplicerad. 

Osäkerhet kring upphandling gör att kraven ofta är för strikta även för små upphandlingar, 

vilket missgynnar mindre aktörer. Centerpartiet vill därför förenkla regelverket för att på så sätt 

öka konkurrensen och effektiviteten. Det skulle ta tillvara entreprenörskapet och bidra till en 

större mångfald på marknaden. Vidare måste kommunerna bli bättre på att utnyttja möjligheten 

att ställa krav som står i proportion till de upphandlade beloppen.  

Den så kallade upphandlingsutredningen har nyligen presenterat sitt slutbetänkande till 

regeringen. I denna finns förslaget att det i LOU respektive LUF införs olika 

direktupphandlingsgränser, en för varor och tjänster samt en annan högre gräns för bygg-

entreprenader. Förslaget är att gränserna ändras till 600 000 kronor för varor och tjänster som 

omfattas av LOU; 1 200 000 kronor för byggentreprenader som omfattas av LOU; 1 000 000 

kronor för varor och tjänster som omfattas av LUF, samt 1 600 000 kronor för 

byggentreprenader som omfattas av LUF. Centerpartiet kommer i den fortsatta 

lagstiftningskedjan att bejaka upphandlingsutredningens förslag avseende höjda gränser för 

direktupphandling. 
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För Centerpartiet är det viktigt att den mat som serveras till barn, äldre och sjuka inom den 

offentliga sektorn är nyttig och god, men också att den präglas av matglädje. Måltiden är så 

mycket mer än ett näringsintag. Kommunpolitiker har ett stort ansvar. Bland annat genom att 

det finns kunnig, utbildad och engagerad personal som jobbar med maten. Men inte minst har 

man ett ansvar när det gäller den kommunala upphandlingen av maten. Många 

kommunpolitiker upplever att lagen om offentlig upphandling är krånglig. Detta har dessvärre 

lett till att alltför många folkvalda har överlåtit åt en anonym tjänstemannaorganisation att sköta 

inköpen, med lågt pris som enda krav. Många tror att offentlig upphandling bara handlar om att 

den som erbjuder lägst pris vinner upphandlingen. Så behöver det inte alls vara. Upphandling 

handlar om att sätta upp en rad krav över det som exempelvis en kommunpolitiker vill köpa. 

Denne kan således själv styra många av de krav som ställs på det som ska köpas in. Men det är 

inte rimligt att vi från staten ställer krav höga krav på miljö och djurskydd men våra kommuner 

och landsting inte köper in med samma höga krav. Därför måste det bli enklare att ställa krav på 

djuromsorg och miljöhänsyn vid upphandling.   

Reglerna om offentlig upphandling finns till för att garantera att konsumenternas och 

skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet, att den offentliga sektorns totala 

kostnader hålls nere och att kostnadsmedvetenheten främjas i staten och i kommunerna. En 

sådan strikt inriktning främjar även konkurrens på lika villkor och motverkar riskerna för 

korruption. Samtidigt är det också viktigt att det finns möjlighet att exempelvis ta hänsyn till 

väldefinierade sociala och miljömässiga faktorer vid offentliga upphandlingar. Det bör dock 

göras utan att undergräva upphandlingsreglernas uppgift att skydda skattebetalarnas intresse av 

ett effektivt resursanvändande och kostnadsmedvetenhet inom den offentliga förvaltningen. Den 

så kallade Upphandlingsutredningen som våren 2013 lämnade sitt slutbetänkande har lämnat 

förslag som förbättrar förutsättningarna att bl.a. delta i offentlig upphandling. Centerpartiet 

anser att det i den fortsatta lagstiftningskedjan är viktigt att bejaka upphandlingsutredningens 

förslag som förenklar möjligheten att ställa krav på kvalitet. 

Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats: 

     3.2  Att Centerpartiet aktivt arbetar för att gränsen för offentlig upphandling ska höjas. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

     3.3  
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FÖRÄNDRINGAR AV AP-FONDERNA MOTION NR 3.4 

3.4.1 Att AP-fondernas förbjuds att satsa kapital i riskfonder och även inte ha 

investeringar i detsamma.  

3.4.2 Att en sammanslagning av AP-fonderna bör utredas.  

Motionsyttrande:  

Det är viktigt att utveckla AP-fondernas verksamhet. Den så kallade buffertkapitalutredningen 

överlämnande hösten 2012 sitt betänkande vilket nu behandlas i ”pensionsgruppen”, bestående 

av Allianspartierna och Socialdemokraterna. Förslaget reducerar antalet fonder till tre med en 

pensionsreservstyrelse som huvudman.  

Centerpartiets utgångspunkt när direktiven för utredningen togs fram var att en koncentration 

av AP-fonderna till en enhetlig fond inte är önskvärd. Av kostnadsskäl kan det finnas anledning 

att reducera antalet fonder men det är viktigt att olika AP-fonder kan arbeta med olika uppdrag. 

Antalet fonder är inte skrivet i sten men Centerpartiet anser att mångfald är viktig för att 

säkerställa en riskspridning. Det är även viktigt att det finns fortsatt möjlighet att investera i 

onoterade bolag, via fonder, för att främja företagande, jobbskapande och tillväxt i hela landet.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

     3.4.1  

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.4.2  

 

STATSFÖRVALTNINGENS BUDGET SAMT MYNDIGHETER OCH DERAS UPPDRAG MOTION NR 3.5, 

3.6 

3.5 Att Centerpartiet ska verka för att statsförvaltningens budget får ett låst 

kostnadstak.  

3.6.1 Att Centerpartiet ska verka för en inventering med tydlig redovisning av samtliga 

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

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

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

att hindra att kostnaderna för myndigheternas byråkrati ökar. 

Motionsyttrande:  

Förekomsten och utvecklingen av mål för att se till att finanspolitiken är transparent och 

långsiktigt hållbar är ett centralt verktyg i den ekonomiska politiken. Det nuvarande 

finanspolitiska ramverket består av ett antal principer som finanspolitiken utformas efter. Vissa 

av principerna regleras av lag medan andra utgår från praxis som gradvis utvecklats sedan den 

statsfinansiella krisen på 1990-talet. Det budgetpolitiska ramverket är en central del av det 

finanspolitiska ramverket. Detta innehåller såväl ett överskottsmål för hela den offentliga 

sektorn, som ett utgiftstak för staten. Huvudlinjen är att utgiftsökningar inom ett utgiftsområde 

ska följas av utgiftsminskningar inom samma utgiftsområde.  

Myndigheternas uppdrag är att med hög kvalitet utföra sina uppgifter. Det kräver ett tydligt 

fokus på kärnverksamheten, en förmåga till fortlöpande omställning och en ständigt pågående 

effektivisering. Många betydande reformer är genomförda i statsförvaltningen och det ger en god 

grund att stå på. För att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i 

statsförvaltningen har regeringen exempelvis beslutat att inrätta myndigheten Statens 

servicecenter. Ett resultat är att storleken på den offentliga sektorn har minskat som andel av 

bruttonationalprodukten. 

Centerpartiet värnar det finanspolitiska ramverket och överskottsmålet. Syftet med det 

finanspolitiska ramverket är att det ska vara en övergripande styråra för politiken. Men, sättet att 

bedriva finanspolitik kan behöva utvecklas över tiden i takt med att nya erfarenheter nås och 

politiken får nya förutsättningar. Det kan också bli aktuellt att komplettera det finanspolitiska 

ramverket med andra delar av finanspolitiken. Centerpartiet anser inte att det i nuläget är 

önskvärt att gå i en riktning där ytterligare mål sätts varigenom respektive utgiftsområde i 

statsbudgeten får ett låst kostnadstak.  

Att det finns en redovisning av respektive myndighets uppdrag och budget är en central del för 

styrningen av statsförvaltningen liksom en avgörande demokratisk aspekt. Redan idag finns ett 

statligt myndighetsregister som Statistiska centralbyrån har i uppdrag att förvalta. Via detta 

myndighetsregister är såväl regleringsbrev som budget åtkomligt. 
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Svensk statsförvaltning är mångfacetterad och innehåller myndigheter av olika storlekar och 

med olikartade uppdrag. Inom statsförvaltningen ryms myndigheter som handlägger ärenden, 

erbjuder tjänster, utför tillsyn, bedriver forskning och mycket annat. Myndigheterna arbetar 

ständigt för att möta medborgarnas och det omgivande samhällets behov. Centerpartiet är en 

tydlig röst för en effektivare statsförvaltning. Men, att såväl nya som befintliga myndigheter ska 

behäftas med en presumtion om nedläggning efter sex år via en solnedgångsklausul anser 

Centerpartiet inte är i linje med en effektiv och demokratisk statsförvaltning. Myndigheter 

såsom exempelvis Regeringskansliet och Försvarsmakten kan ej bli föremål för en diskussion om 

nedläggning. En solnedgångsklausul av befintliga myndigheter skulle leda till komplicerade 

gränsdragningsproblem.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser:  

     3.5 

     3.6.2 

     3.6.3 

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.6.1  

 

MARKNADSEKONOMISKA REFORMER FÖR HÅLLBARHET OCH GRÖN TILLVÄXT MOTION NR 3.7  

3.7 Att Centerpartiet inför valet 2014 tar fram ett handlingsprogram för Hållbar 

Marknadsekonomi för Grön Tillväxt.  

Motionsyttrande:  

Det har kanske aldrig tidigare varit så tydligt som nu vilken påverkan människan har på jorden, 

men det har heller aldrig varit så tydligt att lösningen ligger i våra egna händer. Genom att 

kraftfullt ta oss an våra miljöproblem kan vi samtidigt hantera viktiga ekonomiska utmaningar.   

En långsiktigt hållbar ekonomi tillvaratar och använder resurserna på ett hållbart och effektivt 

sätt. Den skapar nya gröna arbetstillfällen och framtidstro genom ett helhetstänkande där 

miljöperspektivet integreras i resten av samhället. En hållbar ekonomi uppmuntrar utveckling, 

tar till vara på kreativitet och säkerställer att vi kan lämna över en värld i balans till våra barn och 



Centerpartiets partistämma 2013 
Slutprotokoll – Jobb och ekonomisk politik - motioner 
 
 

35 
 

barnbarn. Det är vägen till ett hållbart samhälle. Centerpartiet kommer i god tid inför valet 2014 

att presentera förslag som tydlig markerar vår politik för en grön ekonomi och tillväxt. 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.7   

 

EN OFFENTLIG RESULTATUTJÄMNINGSFOND MOTION NR 3.8 

3.8.1 Att alla icke offentliga leverantörer av offentligt lagstiftade samhällstjänster skall 

avsätta rimliga medel för att klara driftskostnader under period med förluster för 

att minska risken för att skattekollektivet tvingas stå för stora 

omställningskostnader i samband med en konkurs. 

3.8.2 Att ett rimligt antal år skall erbjudas för att bygga upp fonderade medel så att inte 

denna avsättning hindrar småföretagare och ideella organisationer från att erbjuda 

sina tjänster till det offentliga. 

3.8.3 Att avsatta medel till del får utnyttjas för kompetensutveckling av verksamhetens 

pedagogiska, omvårdande eller vårande personal.  

Motionsyttrande:  

Lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihet är exempel på två verktyg som öppnar 

upp för den mångfald och konkurrens med en effektivare verksamhet som motionären 

beskriver. Detta är en utveckling som Centerpartiet bejakar och vill utveckla. Samtidigt är det 

viktigt att värna skattebetalarnas pengar och inte diskriminera företag eller olika verksamheter.  

Genom lagen om offentlig upphandling finns tydliga riktlinjer för hur en upphandling ska gå till 

och vilka krav upphandlaren kan, bör och ska ställa till en leverantör. Enligt LOU och LUF skall 

den upphandlande myndigheten först kvalificera anbudsgivaren innan den utvärderar anbudet 

mot utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlaget. Kvalificering av en anbudsgivare avser 

egenskaper i anbudsgivarens företag, t.ex. företagets ekonomi. Redan idag finns således krav på 

anbudsgivarens ekonomi.  

Centerpartiet har tydligt tagit ställning för att minska regelkrånglet och för att underlätta för de 

små företagen att delta i offentliga upphandlingar. Vi kan konstatera att regelverken inom lagen 

för offentlig upphandling behöver förenkla för företagen att delta, inte försvåra. Att kräva att alla 
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företag ska avsätta medel till en resultatutjämningsfond, skulle enligt Centerpartiets mening 

innebära ytterligare hinder för framförallt små företag att leverera offentlig finansierade tjänster 

liksom ett mer komplext regelverk. Enligt motionärens förslag skall rimliga medel avsättas. 

Detta skulle riskera att bli en mycket komplicerad fråga. Exempelvis skiljer sig ekonomin och 

komplexiteten avsevärt vad gäller att bygga en ny järnväg eller en ny motorväg jämfört med att 

exempelvis leverera mjölk till en förskola. Samtidigt sker upphandling såväl via myndigheter 

som via kommuner vilket skulle försvåra införandet av en fond ytterligare då frågan om vad det 

offentliga är varierar.  Längden på de avtal som undertecknas vid offentlig upphandling varierar 

stort. Det kan handla om flera år ner till enbart ett enskilt år. Därmed skulle det på generell basis 

inte finnas utrymme för att bygga upp fonderade medel.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

     3.8.2 

     3.8.3  

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.8.1 

 

RIKSBANKENS ANSVAR FÖR INFLATION OCH ARBETSLÖSHET MOTION NR 3.9 

3.9.1 Att Sveriges riksbank får ett bredare uppdrag. 

3.9.2 Att utöver inflationsmålet även sänka arbetslösheten. 

Motionsyttrande:  

Den höga arbetslösheten och särskilt den alltför höga ungdomsarbetslösheten är några av de 

viktigaste politiska frågorna. Det offentliga har olika medel till sitt förfogande för att söka 

påverka arbetslösheten och sysselsättningen genom olika verktyg. Genom utbildningssatsningar 

och reformer av befintliga strukturer, t.ex. genom att ändra villkoren för arbetsförmedlingen i 

Sverige, förbättra företagens villkor med mera. Utöver detta påverkar givetvis penningpolitiken 

arbetslösheten. 
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Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att upprätthålla ett fast penningvärde. Enligt 

den penningpolitiska strategin ska penningpolitiken också stödja målen för den allmänna 

ekonomiska politiken i syfte att uppnå en hållbar tillväxt och hög sysselsättning. Riksdagen har 

gett Riksbanken en självständig ställning. Det innebär att Riksbankens direktion fattar de 

penningpolitiska besluten utan politisk påverkan, inom de ramar lagstiftaren satt. Det 

motionären efterlyser ingår redan i direktiven för riksbankens uppdrag och Centerpartiet står 

bakom nuvarande riksbankslag. 

Partistämman beslutade att anse följande att-satser besvarade: 

     3.9.1 

     3.9.2  

 

SKAPANDET AV EN SÄRSKILD MINERALFOND MOTION NR 3.10, 3.11 

3.10 Att Centerpartiet verkar för att mineralersättningen till staten höjs till en mer 

rimlig nivå. Så att samhällsnyttan kan bli större än idag av våra mineraltillgångar. 

En ersättning som förutom att täcka samhällets kostnader även ger en vinst för 

staten. En vinst som i likhet med den norska statens oljefond kan fonderas för en 

långsiktig utveckling av det svenska samhället. 

3.11 Att uppdra till partistyrelse och riksdagsgrupp att verka för att en särskild 

mineralfond skapas och tillförs resurser i enlighet med vad som i motionen anförs. 

Motionsyttrande:  

Företag som investerar i gruv- och mineralutvinning gör massiva investeringar och de betalar en 

mineralersättning till markägare och till staten. Därtill betalar företagen bolagsskatt och de 

anställda betalar inkomstskatt. Intäkterna från gruvnäringen till statskassan 2011 var 12 

miljarder kronor. Mer kan och behöver göras för att stärka de lokala samhällena, men en kraftigt 

höjd skatt på mineralutvinning är inte någon lösning på de utmaningar dessa samhällen står 

inför. Däremot vill Centerpartiet att den mineralersättning som idag delas mellan stat och 

markägare i sin helhet går till markägaren.  

Centerpartiet ser också positivt på att återvinning av uttjänt metall och mineral ökar. Detta är en 

viktig åtgärd för att minska gruvnäringens påverkan på miljön. I Sverige finns en lång och 

framgångsrik tradition att bygga vidare på, detta vill Centerpartiet främja.  
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Partistämman beslutade att bifalla följande att-satser:  

    att utveckla cirkulerande system av mineral utifrån principen vagga till vagga.  

    att arbeta för innovativa lösningar där cirkulerande mineral kan bli en industri med   

      möjlighet till nya arbetstillfällen.  

 

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

     3.10 

     3.11 

 

SOCIALA UNGDOMSKOOPERATIV OCH UNGDOMSARBETSLÖSHET MOTION NR 3.12, 3.13 

Motion 3.13 föreslår ett 10-månaders program för hur arbetslösa ungdomar ska bli 

anställningsbara.  

3.12 Att Coompanion får uppdrag att starta sociala ungdomskooperativ i syfte att lindra 

ungdomsarbetslösheten. 

3.13 Att förslaget ”Gör arbetslösa ungdomar anställningsbara” utreds samt att en 

arbetsgrupp tillsätts för ev. genomförande. 

Motionsyttrande:  

Centerpartiet instämmer i motionärernas uppfattning att ungdomsarbetslösheten i Sverige 

befinner sig på en oacceptabelt hög nivå och är förödande för både de arbetslösa och samhället i 

stort. Det krävs en rad åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten till en hållbar nivå, och 

Centerpartiet har en konkret handlingsplan där vi bland annat föreslår att utbildningssystemet 

måste erbjuda mer kontakt med arbetslivet, att det ska bli fortsatt enklare och billigare att 

anställa unga, att förbättra företagsklimatet och att en jobbpeng införs. Mycket av detta har 

Centerpartiet redan fått gehör för i regeringen och vi ser nu att flera av våra förslag blir 

verklighet. Med detta sagt är vi givetvis tacksamma för alla konstruktiva förslag som syftar till att 

lösa ungdomsarbetslösheten, och exemplet i Hudiksvall är ett föredöme.  
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När det gäller samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna sker 

detta inom ramen för Samordningsförbunden. Centerpartiet stöder Samordningsförbunden och 

all annan verksamhet som sker samordnat mellan våra myndigheter och kommuner som syftar 

till att minska arbetslösheten och bryta utanförskapet.  

Centerpartiet ser positivt på att fler kommuner uppmuntrar till sociala arbetskooperativ och 

andra samverkansformer.   

Vidare kan vi konstatera att flera andra av Centerpartiets förslag nu blir regeringspolitik.  

Yrkesintroduktionsanställningar är ett av resultaten av de så kallade trepartssamtalen mellan 

regeringen och arbetsmarknadens parter. Detta förslag handlar om att underlätta övergången 

från utbildning till anställning för unga människor och innebär att staten ger företagen 

ekonomiskt stöd i två steg, dels genom lönesubventioner och dels genom ett handledarstöd som 

möjliggör för företagen att ge en anställd kompletterande utbildning.  

I regeringens budgetproposition för 2013 fanns också ett ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor 

för fler vägar till jobb för unga. Denna innehåller många förslag som stärker kopplingen mellan 

skola och arbetsliv, bland annat satsningar på lärlingsprogram, gymnasiala yrkesutbildningar och 

en förstärkning av nystartsjobben. Vidare innehåller vårpropositionen satsningar på utbildnings- 

och praktikplatser, bland annat ökas antalet platser inom yrkesvux med 7000 platser 2013 och 

7000 platser 2014.  

Slutligen finns en utredning om utbildningsanställning där den föreslagna anställningsformen 

ska innehålla utbildning. Utredningens förhoppning är att utbildningsanställning kan vara en 

pusselbit för att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och för mindre företag 

att anställa.   

Centerpartiet arbetar ständigt med nya idéer och förslag som syftar till att göra ungdomar mer 

anställningsbara och driver denna linje hårt i regeringskansliet. Vi bedömer således att förslagen i 

motion 3.13 redan arbetas med på flera sätt.      

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

     3.13  
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Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.12  

 

VOLONTÄR ETT MERVÄRDE I DITT CV MOTION NR 3.14 

3.14 Att frivilligt volontärarbete ska vara meriterande vid ansökan till vidareutbildning 

och offentliga anställningar.  

Motionsyttrande:  

Centerpartiet tycker att ideellt arbete är oerhört värdefullt och beundransvärt och ser detta 

frivilliga arbete som en naturlig del i samhället. Centerpartister har i alla tider varit bärare av det 

frivilliga arbetet och för Centerpartiet är det en självklarhet att på olika sätt underlätta, stödja 

och förenkla för det ideella engagemanget.  

Att ange volontärarbete i sitt CV, oavsett om det handlar om engagemang i barnens 

fotbollsklubb, i bostadsrättsföreningen, i hjälporganisationer eller dylikt, uppfattas redan som en 

merit på arbetsmarkanden och för offentliga anställningar.  

För vidareutbildning görs en åtskillnad mellan meritvärde och behörighet. Meritvärde handlar 

om urvalet och baseras på antingen gymnasiebetyg, högskoleprov, akademiska poäng eller 

akademiska poäng i relation till specifik yrkeslivserfarenhet. Att ideellt arbete skulle ge ett högre 

meritvärde vid ansökan till högskola eller universitet är således inte möjligt. Ur ett 

behörighetshänseende är det dock en möjlighet då man prövar alla meriter som en sökande har. 

Har du exempelvis inte den grundläggande eller särskilda behörigheten till den sökta 

utbildningen kan du ansöka om att få dina samlade kunskaper bedömda för behörighet. I det 

hänseendet är tanken att ideellt arbete ger möjlighet till behörighet en intressant tanke, och det 

finns all anledning att fundera över hur det skulle bedömas och för vilken typ av volontärarbete 

det skulle gälla. Tanken att yrkesval kan vara betjänta av viss yrkeserfarenhet inför ansökan till 

utbildning är väl värd att beakta. Dock fordras det fler överväganden och en mer djupgående 

analys innan ett förslag kan presenteras.       

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

     3.14   
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SÄNKT ARBETSTID TILL 6 TIM/DAG MOTION NR 3.15 

3.15.1 Att Centerpartiet aktivt börjar driva frågan om sänkt arbetstid till sex timmar/dag. 

3.15.2 Att Centerpartiet, helst tillsammans med övriga allianspartier, tillsätter en 

förutsättningslös utredning om konsekvenser, positiva och negativa, av en 

arbetstidsförkortning till 6 tim/dag.    

Motionsyttrande:  

Centerpartiet förstår motionärens intention att det behövs krafttag för att minska arbetslösheten 

och förbättra kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden. Däremot ser vi 

inte att lösningen är att införa en 30-timmarsvecka. Idén om att fler ska vara med och dela på en 

begränsad och tämligen konstant mängd arbete bygger på den felaktiga tanken om allas 

utbytbarhet. Tanken att bara plocka bort någon från det löpande bandet och ersätta denne med 

någon annan. Det låter sig inte göras med dagens allt mer specialiserade och kunskapsintensiva 

arbetsmarknad. Det har dessutom visat sig i de länder där det trots allt genomförts vara extremt 

kostsamt och negativt för BNP-utvecklingen och sysselsättningen.  

Centerpartiet driver istället en hållbar arbetslinje med utgångspunkt i fortsatt sänkta 

arbetsgivaravgifter, införandet av en jobbpeng, arbeta för att skapa fler lärlingsplatser till 

introduktionslöner, slopa andra sjuklöneveckan i småföretagen, en reformering av 

turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) och en allmän a-kassa med höjt tak de 

första tre månaderna.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

     3.15.1  

     3.15.2   

 

RÄTTVISARE SKATTEAVDRAG MOTION NR 3.16, 3.17, 3.18 

3.16 Att Centerpartiet verkar för att rättvisare system för arbetsresor med bil införs.   

3.17.1 Att Centerpartiet verkar för att reseavdraget för arbetspendling lyfts i nivå med  

den kostnadsutveckling som skett under de senaste åren.  

3.17.2 Att Centerpartiet arbetar fram och i riksdagen driver frågan om en modell för 

successiv höjning av reseavdraget vid arbetspendling.   
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3.18.1 Att Centerpartiet ska arbeta för att införa kilometerbaserade, fordonsneutrala,  

  reseavdrag   

3.18.2 Att Centerpartiet ska arbeta för att införa fordonsneutral milersättning. 

Motionsyttrande:  

För att stimulera innovationer och investeringar i framtidens bilar behövs det styrmedel som är 

kostnadseffektiva, långsiktiga och teknikneutrala. Dessa ska syfta till att styra utvecklingen mot 

en fossiloberoende fordonspark. Reseavdraget infördes för resor till och från arbetet och 

tjänsteresor. Reseavdraget infördes primärt för att öka människors möjligheter att ta arbeten på 

längre avstånd. Centerpartiet konstaterar att det främsta styrmedel som vi idag har för 

människor som har långt att resa på landsbygden är reseavdraget. Landsbygdsfokuset har dock 

urholkats i takt med att priserna för bilåkning i storstadsområdena har ökat alltmer. En stor 

majoritet av avdragen görs numera i storstadsområden där kollektivtrafiken är god.  

Centerpartiet vill arbeta för att regelverket kring reseavdraget, inom den utgiftsram som staten 

har idag, utreds där hänsyn tas till miljö samt villkor i områden där kollektivtrafiken är 

begränsad. Inriktningen ska också vara att ett nytt avdrag i högre grad ska vara transparent och 

lättkontrollerat. Vidare vill Centerpartiet driva frågan om att ta fram en modell för en successiv 

höjning av reseavdraget, samt att reseavdraget för arbetspendling lyfts i nivå med den 

kostnadsutveckling som skett under de senaste åren. 

Reseavdrag och andra avdrag under inkomst av tjänst är så kallade kostnader för inkomsternas 

förvärvande. För dessa är utgångspunkten att de är en förutsättning för att kunna ha det jobb och 

den inkomst som man tjänat in. Är det så att man inte får lika högt procentuellt värde på sitt 

avdrag som man har procent i marginalskatt, förlorar man på att anstränga sig för att få högre 

inkomst, till exempel genom att ta ett jobb med högre inkomst men som innebär att man måste 

resa längre och få högre resekostnader. Principen är att ingen ska förlora i nettoinkomst på att 

man har kostnader för att ta sig till och från arbetet. 

Centerpartiet anser denna princip riktig och rättvis. Centerpartiets ambition vad gäller bilresor 

handlar om att göra det billigare att köra miljövänligt och dyrare att smutsa ner. Vid rätt val bör 

resekostnaderna kunna hållas nere även vid längre sträckor.  

Centerpartiets politik för omställning handlar om att med skatter som styrmedel premiera t.ex. 

renare drivmedel och miljövänligare fordon för ett hållbart samhälle.  
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Partistämman beslutade att bifalla följande att-satser: 

     3.16  att Centerpartiet verkar för att rättvisare system för arbetsresor med bil införs.   

     3.17.1 att Centerpartiet verkar för att reseavdraget för arbetspendling lyfts i nivå med  

den kostnadsutveckling som skett under de senaste åren. 

    3.17.2 att Centerpartiet arbetar fram och i riksdagen driver frågan om en modell för 

successiv höjning av reseavdraget vid arbetspendling.   

   att regelverket kring reseavdragen utreds med hänsyn till miljö samt villkor i områden där    

   kollektivtrafiken är begränsad.  

 

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats:  

     3.18 

 

REDOVISNINGSPERIOD FÖR MOMS MOTION NR 3.19 

3.19 Att inte flytta momsredovisningsperioderna för de som redovisar på årsbasis. 

Motionsyttrande:  

Förslaget om förändrad tidpunkt för momsredovisning för de som redovisar sin moms på 

årsbasis kommer från EU-kommissionens grönbok med förslag om ett nytt momssystem. Inom 

Centerpartiet är vi väl medvetna om att det skulle skapa onödigt merarbete för närmare en halv 

miljon småföretagare och har därför varit mycket pådrivande för ett svenskt undantag från EU:s 

momsregler, vad gäller de företag som redovisar sin årsmoms i samband med årsbokslutet och 

deklarationen. I och med detta verkar det kunna bli möjligt att undanta de som inte har några 

gränsöverskridande transaktioner, vilket motsvarar runt 80% av de aktuella företagen. Det gör 

arbetsbelastningen också mer rimlig för alla revisorer som nu kan prioritera de 20% av företagen 

vars redovisningar måste vara klara före den 26 februari, för att sedan fortsätta med övriga i 

vanlig ordning.  

Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats:  

     3.19  Att inte flytta momsredovisningsperioderna för de som redovisar på årsbasis. 
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HUS-AVDRAG MOTION NR 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 

3.20 Att riksorganisationen arbetar för att det införs statlig finansierad skattereduktion 

för medlemmar i samfälligheter. 

3.21 Att Centerpartiet ska verka för att regeringen möjliggör för föräldrar att betala för 

RUT-tjänster till förmån för sina barn. 

3.22 Att Centerpartiet verkar för att införa miljö-rot enligt ovan. 

3.23 Att avdrag på skatten motsvarande ROT och RUT avdragen införs för alternativa 

hälsobefrämjande behandlingar. 

3.24  Att det införs ett ”rotavdrag” för småföretag enligt intentioner ovan. Låt Jämtland 

bli ett försökslän.  

3.25 Att Centerpartiet tar initiativ till att ett ROT-avdrag för installation av 

mätutrustning för energi och värme i flerbostadshus utreds. 

Motionsyttrande:  

RUT- avdraget och permanentandet av ROT-avdraget (tillsammans benämnt HUS-avdrag) är 

två framgångsrika reformer som Centerpartiet bidrog till att genomföra under förra 

mandatperioden. Centerpartiet ser värdet av HUS-avdragen och är inte främmande för nya 

möjligheter till skattesänkningar på tjänster som vänder sig till privatpersoner, eller utvidgade 

gränsdragningar inom befintliga system. Men detta måste ske i takt med vad det statsfinansiella 

läget medger och utifrån vilken mån det bidrar till att skapa fler vita jobb på arbetsmarknaden.  

Samtidigt är det viktigt att hålla isär system som riktar sig till privatpersoners nyttjande av 

tjänster som. t.ex. HUS-avdrag till att också omfatta avdrag för företag eller andra 

organisationsformer. Utvecklingen för exempelvis småföretag ska i första hand ske inom ramen 

för befintliga stödsystem gällande företag. Vad gäller vägsamfälligheters fördelning av 

ekonomiskt ansvar på de enskilda hushållen och respektive kommuns medverkan, så ser det 

väldigt olika ut i olika delar av landet. Att inrymma en skattereducering för detta inom ROT-

reformen anser Centerpartiet mindre lämpligt.   

Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats: 

     att fortsätta utveckla HUS-avdraget. 
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Partistämman beslutade att avslå följande att-satser:  

     3.20  

     3.21  

     3.23  

     3.24  

     3.25  

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.22  

 

MOMS MOTION NR 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 

3.26 Att momsen på frukt, grönsaker och rotfrukter slopas för att främja en hållbar 

folkhälsa.  

3.27 Att Centerpartiet arbetar för att ändra momssatsen på aktiviteter och evenemang 

som finns inom besöksnäringen.  

 3.28.1 Att matmomsen slopas på vissa nyttiga, näringsrika basvaror.  

3.28.2  Att matmomsen på övriga matvaror övergår till ursprungliga 25 %.  

 3.29.1  Att Centerpartiet ska verka för att Sverige ska ha en enhetlig momssats.  

3.29.2  Att nivån på en enhetlig momsstats väljs så att momsuttaget från den som lever på  

  försörjningsstöd hålls väsentligt oförändrat. 

3.29.3  Att om en enhetlig momssats leder till totalt ökat momsuttag, andra skatter 

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

3.30  Att distriktsstämman i Stockholms län bifaller motionen och att motionen 

översänds till partistämman (motionen handlar om sänkt moms för att använda 

bilpooler, där motionärerna vill differentiera momsen för bilpooler genom sänkt 

moms till 6 % för bilar som uppfyller kraven för miljöbilsdefinitionen).  
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3.31  Att Centerpartiet omgående agerar för att rätta till denna orättvisa. (motionen 

handlar om att motionären vill sänka momsen på glasögon till 6 %) 

3.32.1 Att Centerpartiet verkar för att momsen på bilpooler jämställs med andra 

kollektiva transportmedel. 

Motionsyttrande:  

Momssystemet är harmoniserat inom EU. Detta innebär att alla länder följer samma EU-direktiv 

om moms i sin nationella rätt. Sverige deltar i att kontinuerligt utveckla momsdirektivet genom 

förhandlingar och möten i Bryssel. EU-kommissionen har lagt fram en grönbok med förslag om 

ett nytt momssystem, vilket påverkar hela det svenska momssystemet.  

Idag tillämpas tre momsnivåer, vilket också är det antal vi begränsas till av EU-lagstiftningen. 

Momssänkningarna som genomförts är Centerpartiet positivt till och har i många fall varit 

pådrivande för. Givet detta, samt EU regler vi har att förhålla oss till, ser Centerpartiet inte 

någon framkomlig väg att införa en fjärde momsnivå. När det gäller matmomsen är det till stor 

del Centerpartiets förtjänst att den sänktes till 12%, dvs. den andra momsnivån inom dagens 

indelning. Detta vill vi värna för att fortsatt gynna framförallt låg- och medelinkomsttagare, 

barnfamiljer och pensionärers livsmedelskonsumtion.  

Inom EU finns vissa kategorier av verksamheter som det är tillåtet för medlemsländerna att 

reducera momsen för. Det gäller att nya tillkommande förslag inryms i dessa kategorier och ser i 

dagsläge att nuvarande gränsdragningar är att föredra. Centerpartiet föredrar också 

helhetslösningar framför enskilda verksamheter som innebär nya gränsdragningsproblem.  

Centerpartiet vill att bra miljöval premieras och tror på morötter snarare än piskor. För att inte 

handla i strid med EU-lagstiftningen, eller krångla till dagens skattessystem än mer, är det 

viktigt att undvika särlösningar. Därför anser Centerpartiet att det är angeläget att se över hur 

skatter och andra ekonomiska styrmedel kan anpassas i ett helhetsperspektiv för hållbara miljö- 

och klimatlösningar.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser:  

     3.26  

     3.27  

     3.28  
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     3.29  

     3.31  

     3.32  

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.30  

 

SKATT FÖR PENSIONÄRER MOTION NR 3.33 OCH 3.34 

3.33 Att Centern initierar riktade skattesänkningar för pensionärer med en pension 

understigande 10 000 kronor per månad.  

3.34  Att Centerstämman beslutar att Centerpartiet ska ha som mål att 

inkomstbeskattningen under nästa mandatperiod ska ändras så att 

pensionsinkomst och löneinkomst beskattas lika. 

Motionsyttrande:  

Centerpartiet har i regeringsställning varit med och sänkt skatten för pensionärer i fyra steg 

genom höjt grundavdrag för de som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Utformningen gör 

att de med lägst inkomster gynnas mest. För en garantipensionär betyder de sammanlagt fyra 

skattesänkningarna cirka 7 000 kr mer per år i plånboken, medan en pensionär med exempelvis 

150 000 kr i inkomst får en skattesänkning med ca 7 400 kr per år vid en genomsnittlig 

kommunalskattesats. Centerpartiet vill verka för att ingen pensionär ska ha mindre kvar av sin 

pension än att man klarar sin försörjning då bostadskostnad och skatt är betald. I detta 

sammanhang utgör bostadsbidraget en viktig del i pensionärens ekonomi, då boendekostnaderna 

varierar stort över landet och inte är relaterade till individers pensionsinkomster. Centerpartiet 

har även medverkat till att bostadsbidraget har höjts sedan regeringsskiftet 2006. 

Dagens pensionssystem är till större delen en form av fördelningssystem mellan generationer, där 

de som arbetar betalar till dagens pensionärer. Pensionssystemet består av en mängd 

sammanflätade system: inkomstpension, premiepension, tjänstepension, garantipension och 

eventuellt eget pensionssparande. Därutöver är pensionerna också kopplade till 
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sysselsättningsgraden. Pensionerna påverkas med andra ord av att det, tack vare 

jobbskatteavdraget, lönar sig bättre att arbeta för folk i arbetsför ålder. 

Om pension hade varit uppskjuten lön skulle vi var och en i princip ha ett eget bankkonto där 

vars och ens pengar sattes in. Då skulle pensionen vara enskild egendom och våra efterlevande 

skulle få ta del av det som fanns kvar, om det fanns något kvar, eller kanske rentav behöva betala 

in ytterligare om pensionären blev något äldre än vad som förväntades. I och med att dagens 

system inte är uppbyggt på detta vis är det inte möjligt att betrakta pension som uppskjuten lön, 

knuten till en individ. 

Pensionärer som är 65 + och väljer att arbeta omfattas redan idag av ett utökat jobbskatteavdrag, 

som är större än för andra förvärvsarbetare. Utöver det har pensionärer fått flera 

skattesänkningar i form av förhöjt grundavdrag på sina pensionsinkomster. För Centerpartiet är 

det ur ett fördelningspolitiskt perspektiv särskilt angeläget att stärka den ekonomiska situationen 

för landets garantipensionärer. 

Centerpartiet anser att jobbskatteavdraget är en viktig reform för i synnerhet fler i arbete. 

Ett hinder för ökad sysselsättning är att det inte lönar sig tillräckligt att gå från bidrag till arbete, 

eller att arbeta mer. Att likställa beskattning såsom motionären i motion 1.77 anför skulle 

motverka reformens positiva effekt på sysselsättningen och pensionernas utveckling, vilket även 

fastslogs av Centerpartiets stämma i Åre 2011.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser:  

     3.33  

     3.34  

 

OBUNDEN REVISION MOTION NR 3.35 

3.35 Att man snarast utreder möjligheten att skattemyndigheten får vara den instans 

som godkänner eller förkastar företagens förslag på revisionsbyrå.  

Motionsyttrande:  

Reglerna som motionären föreslår finns redan idag. De ingår i god revisionssed och ska ingå i 

företagets etiska regler.  
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Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.35  

 

SYNLIGGÖR SKATTERNA MOTION NR 3.36, 3.37 

3.36.1 Att Centerpartiet söker ett brett politiskt stöd för att ändra skatteuppbördssystemet 

till ett skattekonto för alla, istället för källskatt.  

3.36.2 Centerpartiet utarbetar en plan för att identifiera och synliggöra de dolda 

skatterna.  

3.37  Centerpartiet verkar för att lönebeskeden i offentlig sektor ska omfatta storleken 

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

Motionsyttrande:  

Att ändra i skatteuppbördessystemet anser Centerpartiet inte aktuellt då det finns risk för att 

skatter då inte kommer samhället till del i tid. Individen känner idag inte till sin faktiska 

skattebörda på arbete, dvs. både inkomstskatten och arbetsgivaravgiften tillsammans. Detta är i 

sig rätt intressant med tanke på att individer oftast vet på ett ungefär hur mycket de lägger på 

exempelvis varor de inhandlar osv. När det gäller det svenska skattesystemet har individer dock 

oftast nöjt sig med att skatt på arbete dras, utan någon större inblick i med hur mycket totalt eller 

hur uppdelningen av skatterna i realiteten faller ut. 

Centerpartiet vill öka transparensen i skattesystemet och göra det enklare för individer att se hur 

mycket av exempelvis deras lön som faktiskt beskattas. Tydliggörande av skatter leder till ökad 

kunskap, legitimitet och effektivitet av skatterna. Exempelvis visar forskning att positiva effekter 

av jobbskatteavdraget kan öka än mer när individens kunskap växer om att denne får behålla 

mer i plånboken. Därför ser Centerpartiet positivt på förslaget att arbeta fram en plan för att 

identifiera och synliggöra dolda skatter. Ett sätt att synliggöra skatter kan vara att 

arbetsgivaravgifterna skrivs ut på lönebeskeden, dvs. lönen anges brutto och sedan redovisas de 

skatter och avgifter som dras ifrån bruttolönen. Här skulle offentliga arbetsgivare kunna vara 

föregångare. 

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats:  

     3.36.1 
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Partistämman beslutade att anse följande att-satser besvarade: 

     3.36.2   

     3.37  

SOCIAL SPONSRING MOTION NR 3.38 

3.38 Att Centerpartiet driver frågan om avdragsrätt för social sponsring. 

Motionsyttrande:  

Centerpartiet delar tanken att samhället aktivt ska arbeta för att på olika sätt gynna det ideella 

föreningslivet, där social sponsring kan vara en väg att gå. 

Motionärerna hänvisar i huvudsak till sponsring av idrottsrörelsen. Social sponsring kan även 

handla om kulturföreningar och andra ideella föreningar.  

Redan idag är det möjligt för företag att göra avdrag vid sponsring under förutsättning att 

företaget får en motprestation, t.ex. i form av reklamplats, specialarrangemang eller fribiljetter.  

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.38  

 

AVDRAG AV REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHETER I AVFOLKNINGSBYGDER MOTION 

NR 3.39 

3.39  Att Centerpartiet verkar för att avdragsrätten för gods och stora hus utvidgas till 

att omfatta bostadshus i stödområde 1 som är byggda före 1950 och är på minst 80 

kvm. 

Motionsyttrande:  

Motionären tar upp problemet med att f.d. bostadshus står och förfaller i avfolkningsbygder. Det 

kan finnas skäl att se över beskattningen vid reparationer av bostadshus för permanent boende i 

avfolkningsbygder och definierade stödområden. En investering för att skapa en skälig 

boendestandard kan vara svår att finansiera genom banklån, då varaktiga och ofta nödvändiga 

reparationer i många fall överträffar fastighetens marknadsvärde och därför inte leder till något 

ekonomiskt mervärde vid försäljning. Men motionärens intentioner handlar om fastigheter som 
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inte tjänar som permanent bostad varken nu eller efter den tilltänkta upprustningen vilket gör 

förslaget om skatteavdrag svårare att prioritera.  

Många lokaler som används kommersiellt står idag tomma och förfaller. Det kan vara allt från 

den gamla matbutiken till det nedlagda bruket. Idag saknas tyvärr ofta, men inte alltid, en 

drivkraft för att nyttja dessa fastigheter.  För att skapa incitament att rusta upp de kommersiella 

lokaler som idag förfaller är ett verktyg ett tidsbegränsat slopande av fastighetsskatten.  

Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats: 

     att fastighetsskatten slopas i upp till tio år vid upprustning av kommersiella fastigheter på  

     landsbygden som stått oanvända i mer än ett år.  

 

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats:  

     3.39  

 

REAVINSTBESKATTNING MOTION NR 3.40 

3.40 Att ta bort reavinstbeskattning för aktier som har ägts i 3 år eller längre. Detta 

skulle kunna innebära en morot för aktieägare att stödja företag på längre sikt, 

vilket jag tror vore till gagn för stora delar av industrin, kanske speciellt till dem 

som producerar råmaterial som kostar mycket när det gäller att investera i 

anläggningar och maskiner.  

Motionsyttrande:  

Centerpartiet vill att det svenska skattesystemet understödjer eget ägande och premiera 

exempelvis långsiktigt aktieinnehav. Centerpartiet vill ha skatter som stimulerar till breddat 

kapitalägande och som får fart på vårt näringsliv. Svenska företag måste kunna stå 

konkurrenskraftiga, samtidigt som vi behåller och också attraherar kapital och investeringar. 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.40  
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TONNAGESSKATT MOTION NR 3.41 

3.41 Att tonnageskatt snarast införs i Sverige.    

Motionsyttrande:  

Centerpartiet har länge jobbat för ett införande av tonnageskatt i Sverige. Det finns många 

vinster med en handelsflotta med svenskt befäl under svensk flagg som införandet av 

tonnageskatt skulle innebära. Det skulle bl.a. bli lättare att behålla och utveckla kompetensen 

inom skeppsbyggnad och sjöfart, att erbjuda jobb åt alla de ungdomar som söker sig till våra 

sjöbefälsskolor och att kunna bidra i miljö- och säkerhetsarbetet. Idag är nämligen utflaggningen 

av svenska fartyg är ett stort problem för den svenska sjöfarten. Den internationella 

konkurrensen är stenhård och tonnageskatten anses vara ett sätt att stoppa utflaggningen av 

svenska fartyg. På så vis skulle vi också stärka vår konkurrenskraft gentemot de flesta andra 

sjöfartsländer i EU som har ett system med tonnageskatt.  

Frågan om tonnageskatt har utretts och remissbehandlats tidigare, utan framgång. En ny 

utredning har tillsatts av regeringen som beräknas vara klar i slutet av 2014 som Centerpartiet 

inväntar.  

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.41  

 

FÖRETAGENS RÄTTSSÄKERHET I SKATTEPROCESSER MOTION NR 3.42 

3.42 Att Centerpartiet verkar för ytterligare åtgärder för att stärka rättssäkerheten i 

skatteprocessen.   

Motionsyttrande:  

Företagarna levererar in en betydande del av landets skatteintäkter. Det är de som investerar i 

framtidens jobb och de måste givetvis behandlas på ett rättvist och rättssäkert sätt. Centerpartiet 

har sedan länge verkat för stärkt rättssäkerhet för företagare och varit pådrivande till att 

regeringen tillsätter en fördjupad utredning inom fem delområden vad gäller rättssäkerhet för 

skattebetalare.   I propositionen för den nya Skatteförfarandelagen, som är en sammanslagning 

av en rad redan befintliga lagar, föreslår Regeringen bl.a. utredningar angående skattetillägg, 

tredjemannarevision och ersättning till ombud. Redan i och med den samordning som sker 

genom Skatteförfarandelagen kommer parallella regelverk och lagar som kolliderar med 
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varandra att kunna undvikas.  Centerpartiet räknar också med att sammanslagningen i sig bör 

kunna leda till förenklingar för den skattskyldige och minskningar av den administrativa 

bördan.  

Glädjande är att det även i regeringens budgetproposition för 2013 återfinns ett 

rättssäkerhetspaket. Centerpartiet kommer att följa detta viktiga arbete och även fortsatt verka 

för att stärka rättssäkerheten för landets företagare. Så länge någon företagare upplever sig 

rättslös i skatteprocesser återstår det att göra mer. För Centerpartiet är detta en viktig fråga då 

Centerpartiet värnar företagandet i landet och för att fler ska våga ta steget att bli företagare. 

Därför följer Centerpartiet nogsamt utvecklingen med att stärka rättssäkerheten i 

skatteprocesser.  

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.42  

 

RISKKAPITALISTERS SKATTEFLYKT MOTION NR 3.43 

3.43.1 Att Centerpartiet för en debatt där riskkapitalister inte misstänkliggörs. 

3.43.2 Att summor som förs utomlands för att beskattas används i argumentationen till 

att sänka skatter med lika mycket för företagare i Sverige. 

3.43.3 Att motionen sänds vidare till partistyrelsen som medlemsinitiativ.  

Motionsyttrande:  

Centerpartiet ser positivt på riskkapitalister. Den debatt som förts har handlat om flytten av 

pengar för att åstadkomma vinster vid ränteavdrag och kan betraktas som ren skatteplanering 

utan att riktas mot någon verklig verksamhet. De händelser som skapat stora rubriker i media 

har handlat om stora företags sätt att utnyttja Sveriges och andra länders regelverk för att uppnå 

oskäligt stora ränteavdrag och därigenom på ett lagligt men oetiskt sätt skatteplanera sig till egna 

vinster. Då detta sker inom skattefinansierad omsorgsverksamhet upplevs det än mer oetiskt. 

Kryphålet i lagstiftningen har åtgärdats men har anledning att följas upp avseende Skatteverkets 

starka inflytande på vad som ska betraktas som skäliga interna räntenivåer.  

Centerpartiet anser det angeläget att sådan skatteplanering förhindras, dels för att undvika 

skatteflykt och värna den svenska skattebasen. På så vis höjs också förtroendekapitalet för de 
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riskkapitalister som rör sig inom regelverkens ramar och bidrar till att stimulera svensk ekonomi 

på ett positivt sätt.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats:  

     3.43  

 

SKATT I FLERA KOMMUNER MOTION NR 3.44 

3.44.1  Att ägare till fastigheter ska betala kommunalskatt i de kommuner där 

fastigheterna finns. 

3.44.2  Att det ska vara möjligt att betala kommunalskatt i flera kommuner  

Motionsyttrande:  

Idag kan individer beskattas både på kommunal och statlig nivå vad gäller skatt på arbete. Den 

kommunala skatten på arbete vars nivåer respektive kommun själv beslutar om, tas enbart ut i en 

kommun dvs. den som man är folkbokförd i. Denna ordning värnar Centerpartiet. Individen 

kan också beskattas med statlig skatt på sin förvärvsinkomst beroende på nivån denna ligger på. 

Vad gäller fastigheter tas idag en kommunal fastighetsavgift ut som tillfaller kommunerna.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser:  

     3.44  

 

SKATTEAVDRAG FÖR FLER OCH VÄXANDE FÖRETAG MOTION NR 3.45 

3.45 Att ett skatteavdrag avsett att förmå privatsparande att i högre grad än idag bidra 

till den lokala försörjningen av riskkapital införs. 

Motionsyttrande:  

Centerpartiet ser det som angeläget att företagen kan växa och stärkas med mer eget kapital. 

Därför är det glädjande att regeringen föreslagit att ett investeraravdrag ska införas från och med 

september 2013 som är i linje med motionens andemening. Investeraravdraget kommer att 

möjliggöra för privatpersoner som satsar pengar i mindre bolag vid starten eller när bolaget ger 

ut nya aktier att få skatterabatt genom att dra av skatten på halva anskaffningsutgiften. 
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Småföretagare har oftast inte tillgång till riskkapital varför detta är en viktig framgång för 

landets småföretagare. Ett investeraravdrag kan ses som en bra riskpremie för de riskfyllda 

investeringar företagen gör och för att stimulera satsningar som kan skapa nya jobb. 

Centerpartiet välkomnar därför denna möjlighet. 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

     3.45  

 

PATENTSTÖD, FÖRETAGS NAMNSKYDD, UTVECKLAD UPPHOVSRÄTT MOTION 3.46, 3.47, 3.48 

3.46 Att man snarast utreder möjligheten att staten försvarar ett patent vid behov. 

3.47 Att Centerpartiet arbetar för sänkta kostnader för enskilda firmors namnskydd i 

hela landet. 

3.48.1 Att Centerpartiet ska verka för att upphovsrättslagen förändras så att endast den 

ideella rättigheten skyddas i lag samt att övriga rättigheter och villkor knutna till 

kreativa skapelser får regleras på avtalrättsenlig väg genom ett licenssystem med en 

tidsgräns på maximalt 5 år. 

3.48.2 Att Centerpartiet ska verka för att kasettskatten avskaffas.  

Motionsyttrande:  

Motionären problematiserar svårigheten för små företag eller enskilda personer att försvara sina 

immaterialrättsliga rättigheter. Man kan ha en förståelse för denna problematik, men en tvist 

mellan två personer/företag är en civilrättslig process som staten inte har med att göra. I en tvist 

kan det visa sig att patentet inte alls överträtts, och att staten då ovillkorligt har ställt sig på 

patentinnehavarens sida blir mycket märkligt. Det som komplicerar den civilrättsliga processen 

är om parterna har olika ekonomiska resurser, där den mindre parten oftast inte har råd att driva 

prövningen av patentöverträdelser i domstol. Det är också viktigt att komma ihåg att mycket av 

den utveckling som sker bygger på vidareutveckling av befintliga uppfinningar och kunskaper.  

Många svenska entreprenörer bygger sin framgång på forskning och innovationer. Ett adekvat 

immaterialrättsligt skydd är avgörande för att företagen ska våga satsa stora resurser på att forska 

fram och utveckla nya produkter och tjänster. Centerpartiet vill tillsätta en 

upphovsrättskommission som ska se över hur upphovsrätten kan förändras för att anpassas till 
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dagens läge. Det måste ske en modernisering, men vi vill dock inte i dagsläget binda oss för vad 

en sådan kommission bör komma fram till.   

Precis som motion 3.47 nämner har Centerpartiet i regeringsställning genomfört flera åtgärder 

för att göra det enklare, mindre kostsamt och mer lönsamt att starta och driva företag. 

Jobbskatteavdraget samt sänkningarna av arbetsgivaravgifterna innebär en kraftig sänkning av 

skatt och avgifter på företagen. Den borttagna förmögenhetsskatten har förbättrat 

förutsättningarna för investeringar i svenska företag. 3.12-reglerna, dvs. beskattningsreglerna för 

delägare i fåmansföretag, har reformerats och gjorts mer förmånliga för företag med få anställda. 

Arbetet med att sänka företagens kostnader innebär ett brett grepp som berör en rad områden, 

både materiella, finansiella och administrativa kostnader.   

Vi är dock inte nöjda med de här framstegen. Först när Sverige har världens bästa företagsklimat 

är vi nöjda. Centerpartiet vill fortsätta regelförenklingsarbetet och vi arbetar vidare med frågan 

om enskilda firmors kostnad för registrering. 

Kassettavgiften, eller privatkopieringsersättningen som den egentligen heter, har Centerpartiet 

varit motståndare till i många år. Vi anser att upphovsrättskommissionen även bör titta på hur 

kassettavgiften kan avskaffas.   

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

     3.46  

     3.48.1  

 

Partistämman beslutade att anse följande att-satser besvarade: 

      3.47 

      3.48.2 

 

TURISTNÄRING - SKAPA ATTRAKTIVARE VILLKOR FÖR HUSBILSTURISTER MOTION NR 3.49  

3.49.1 Att Centerpartiet verkar för att det skapas fler attraktiva och strategiska ställplatser 

och parkeringsplatser för husbilar i våra svenska kommuner. 
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3.49.2 Att Centerpartiet på olika sätt verkar för en turistorganisation för husbilar i 

Norden med samma struktur som France Passion.  

Motionsyttrande:  

Precis som motionären antyder är turistnäringen en viktig utvecklingsfaktor för framtiden, inte 

minst ur ett landsbygdsperspektiv. Motionären beskriver tydligt hur människors turistvanor kan 

förändras över tiden, och att turistandet består av så mycket mer än bara av ett attraktivt 

besöksmål. Att kunna erbjuda ett trevligt bemötande, effektiva transporter och komfortabelt 

boende är också viktiga faktorer för hur en turist uppfattar en destination. 

Att det skapas fler attraktiva och strategiska hållplatser och parkeringsplatser för husbilar är 

primärt en fråga för lokal nivå. De kommuner som har som ambition att locka fler 

husbilsturister i framtiden bör överväga att utveckla dessa tjänster. Centerpartiet är generellt 

positiv till att tillgängligheten för husbilsturister förbättras.  

På senare år har svensk besöksnäring utvecklats mycket positivt och har kommit att bli en av 

våra nya basnäringar. Företagen finns i hela landet och skapar jobb till mer än 160 000 personer. 

Att bilda nätverk för turistföretag och -organisationer verksamma på landsbygden ligger i 

näringens eget intresse. Politiken bör dock fortsatt främja samverkan och kunskapsbildning.  

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

         3.49 

 

STATLIGA VATTENFALL AB MOTION NR 3.50  

3.50 Att partistämman beslutar att Centerpartiet skall agera för att Vattenfall AB:s 

svenska vattenkrafttillgångar förs över till ett särskilt bolag med avsikten att 

behålla dessa tillgångar i svenska statens ägo.  

Motionsyttrande:  

Vattenfall ska vara ett ledande bolag i arbetet mot omställningen till ett hållbart energisystem. 

Den svenska vattenkraften är en naturtillgång av stort strategiskt värde. Idag innehåller 

Vattenfall en mängd olika verksamheter såväl i Sverige som utomlands. Genom att som 

motionären föreslår placera vattenkraften i ett eget bolag skulle vi kunna säkerställa dessa 

naturtillgångar. Centerpartiet har föreslagit att staten ska sälja delar av Vattenfall och investera 
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vinsten i nya energilösningar och gröna jobb i Sverige. Också i Alliansens valmanifest för 2010-

2014 öppnar regeringen upp för andra delägare, exempelvis AP-fonderna eller andra långsiktigt 

ansvarsfulla ägare. Centerpartiet anser dock att staten fortsättningsvis ska vara majoritetsägare i 

Vattenfall. I samband med en delförsäljning av Vattenfall ska fortsatt kontroll av 

vattenkraftstillgångarna säkras. I praktiken har Vattenfall själva rört sig mot den modell som 

motionären förespråkar. Vid bolagets halvårsbokslut i juli 2013 meddelade Vattenfall att en 

uppdelning kommer att ske av bolaget i en nordisk och en europeisk del. Den nya organisationen 

träder i kraft from januari 2014. Uppdelningen möjliggör framtida försäljning av europeiska 

delar samtidigt som den nordiska delen och vattenkraften säkras i statlig ägo. 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

         3.50  

 

UTRED KONSEKVENSERNA AV DET KONTANTLÖSA SAMHÄLLET MOTION NR 3.51 

3.51 Att Centerpartiet ska verka för att initiera en utredning som belyser det 

kontantlösa samhället med fokus på småföretagarvillkoren samt riskerna med 

spårbarheten för den personliga integriteten. 

Motionsyttrande:  

De svenska bankerna drar drastiskt ned på antalet kontor där man kan ta ut och sätta in pengar  

över disk. Samtidigt som minskad kontanthantering är önskvärt bland annat ur 

säkerhetssynpunkt finns det många som fortfarande vill betala med kontanter.  

Det är ett problem och det är beklagligt att personer kommer i kläm till följd av minskad 

kontanthantering. Vi ser också att detta får komplikationer för små företag som inte har så 

många kundbetalningar att det motiverar införskaffandet av en kortterminal. Samtidigt är det 

också kostsamt för företagen att hantera kontanter, då avgifter för mottagande av dagskassor är 

höga och dessutom tar många banker inte längre emot dagskassor. När det gäller kostnaderna 

för nuvarande kortterminaler bestäms dessa i avtal mellan två parter och således ingen fråga för 

politiken att reglera. Däremot talar mycket för att företag i samverkan exempelvis inom 

Företagarna har goda förutsättningar att pressa ner dessa typer av kostnader.  

Utvecklingen har gått framåt under ett antal år. Förr var det vanligt att lantbrevbäraren skötte 

viss kontanthantering. Idag erbjuder många livsmedelsbutiker möjligheten att ta ut kontanter i 
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kassan, vilket även minskar deras egen sedelhållning, och även bankomater inne eller utanför 

butiken. När det gäller elektroniska betalningar sker det en snabb utveckling av system som via 

mobiltelefonen enkelt klarar överföring av pengar mellan två parter. Det utvecklas också system 

där man som konsument kan betala i butiken med hjälp av en app. Detta innebär att behovet av 

betalningsterminaler så småningom troligen fasas ut till förmån för teknik där betalningarna kan 

ske utan nuvarande betal- och kreditkortssystem. Om denna utveckling kan standardiseras är det 

mycket som talar för att det blir både säkrare och billigare system än dagens system med 

kortterminaler. Detta är en bra utveckling. Centerpartiet har som målsättning att minska 

kontanthanteringen i samhället.    

Med anledning av den så kallade ”Panaxiahärvan” ska regeringen utreda frågan om 

kontanthanteringen. Dock är det inte tänkt att denna ska inbegripa att det blir allt svårare att 

betala med och få tag på kontanter. Ett helt elektroniskt system är också sårbart vid till exempel 

långvariga strömavbrott. Centerpartiet fortsätter att följa utvecklingen kring bankernas 

kontanthantering och mer generellt möjligheten att stärka konsumenternas ställning på 

finansmarknaderna. 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

         3.51  

 

UPPLÖS KORSÄGANDET MELLAN DE STÖRSTA ELPRODUCENTERNA I SVERIGE MOTION NR 3.52 

3.52 Att korsägandet mellan Vattenfall, Eon och Fortum genom lag förbjuds. 

Motionsyttrande:  

Den svenska energiproduktionen domineras av bolagen Vattenfall AB, Eon AB och Fortum AB, 

vilka samtliga är korsdelsägare i Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals produktionsenheter. 

Centerpartiet anser också, i likhet med motionären, att korsägandet mellan de tre dominerande 

elbolagen är bekymmersamt utifrån ett konkurrensperspektiv. Konkurrensverket och 

Alliansregeringen har påtalat problemet med att Sveriges tre stora elbolag, och därmed tre 

konkurrenter, samtidigt korsäger varandras reaktorer. Centerpartiet anser att ägandet bör delas 

upp så att inget kärnkraftverk ägs av mer än ett energibolag och vill om möjligt undanröja varje 

misstanke om att samägandet kan utnyttjas för att snedvrida konkurrensen.  
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Regeringen utsåg 2010 en förhandlingsman som förde inledande samtal med bolagen men tyvärr 

gav det aldrig något resultat, då förhandlaren ansåg att det saknades förutsättningar för att nå en 

godtagbar lösning. Detta innebär att förtroendefrågan kring samägandet kvarstår och att detta är 

något de berörda energibolagen förväntas arbeta vidare med. För att motverka riskerna med 

samägandet har energibolagen beslutat om gemensamma branschetiska regler för hantering av 

information och ökad insyn i kärnkraftsbolagens styrelser. Detta arbete rapporteras kontinuerligt 

till Energimarknadsinspektionen.  

Centerpartiets uppfattning är att regeringen noga bör följa detta arbete utifrån ett 

konkurrensperspektiv. Sveriges viktiga och nödvändiga industri har inte råd med fortsatta 

prishöjningar på energiproduktionen om inte prissättningen garanterat sker under sunda 

konkurrensförutsättningar. 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

         3.52 

 

ECAT MOTION NR 3.53 

3.53 Att Sverige ordentligt undersöker om det finns någon användning av den nya 

mystiska teknik som går under namnet ”Ecat”. 

Motionsyttrande:  

Centerpartiet anser inte att det är statens roll att tycka till om enskilda innovationer och 

entreprenörers verksamheter. Om Ecat skulle visa sig vara en framgångsrik energiuppfinning så 

är det Energimyndighetens ansvar att analysera och utreda kvalitén i denna. Detta underlag 

utgör sedan beslutsunderlag till regeringen samt underlag till myndighetens arbete med 

exempelvis forskningsfinansiering, förnybar energi och försörjningstrygghet. Det är vidare 

Energimyndigheten, i egenskap av expert på området, som ansvarar för fördelning av statens 

medel för att nå Sveriges mål för effektivare energianvändning och en växande andel förnybar 

energi. Detta är en beprövad och framgångsrik ordning som vi inte avser ändra.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

         3.53  
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TILLÅT FÖRSÄLJNING AV ETANOL MOTION 3.54  

3.54.1 Att försäljning av rent etanolbränsle tillåts genom att den befintliga 

denatureringen isobutanol och MTBE/ETBE godkänns som fullständig 

denaturering. 

3.54.2 Att kravet på andel förnyelsebar inblandning i det ”förnyelsebara” drivmedlet som 

ska tillhandahållas enligt pumplagen höjs från 50 % till 100 %. 

3.54.3 Att konvertering till ren etanoldrift tillåts enligt ett enkelt och logiskt regelverk. 

Motionsyttrande:  

Centerpartiet delar motionärens ambitioner om att främja en ökad användning av förnybara 

bränslen i transportsektorn. Som motionären lyfter fram är etanol, då den framställs på ett 

hållbart sätt, ett bränsle med goda miljöegenskaper. 

Idag säljs etanol för fordon främst i form av E85 (med 85 procent etanol) för flexifuelfordon och 

ED95 (med 95 procent etanol) för tunga fordon. Att sälja E100 (ren etanol) kräver som 

motionären skriver någon form av denaturering. Vad som är en fullständigt godkänd 

denaturering finns angivet i EU-kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 

november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol 

för att erhålla punktskattebefrielse. Ur denna bestämmelse följer också hur alkoholen ska 

beskattas. För närvarande ligger frågan hos Folkhälsoinstitutet som måste få en framställan från 

regeringen om att finna en form av denaturering kompatibel med EU:s krav. På sikt kräver en 

omställning till en helt fossilfri fordonsflotta att även etanol har en minimal inblandning av 

fossilbränsle. Dock finns idag i princip varken tillgång på fordon eller intresse i branschen, 

frågan ligger längre fram i tiden. 

Pumplagen kräver minst 50 procent förnyelsebar andel i det "förnyelsebara" bränsle som enligt 

lagen ska tillhandahållas. Idag utgör de förnybara drivmedlen i Sverige en andel om ca åtta 

procent. Detta är mer än en fördubbling sedan Alliansregeringen tillträdde. Av dessa förnybara 

drivmedel är en majoritet dock låginblandade. Andelen rena eller höginblandade bränslen är 

avsevärt lägre. Med hjälp av styrmedel som koldioxidskatt, kvotplikt för biodrivmedel och 

skattebefrielse på höginblandade bränslen bidrar Centerpartiet och Alliansen till att öka 

användningen av förnybara drivmedel i transportsektorn. Att som motionären föreslår ställa 

krav på 100 procent förnybar andel i pumplagen, utan att vare sig fordon eller bränslen finns 

tillgängliga, skulle tyvärr inte gynna den positiva utveckling vi ser idag. Fokus måste vara att 

gradvis öka låginblandningen av förnybara bränslen i bensin och diesel, och att gradvis främja 
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utvecklingen och användningen av höginblandade förnybara bränslen. Efterkonvertering av 

bilar är idag tillåten sedan 2008 från drift med motorbensin eller dieselbränsle till drift med ett 

alternativt motorbränsle (konverteringssatser) och kan godkännas i fråga om avgasrening. Det 

finns inget i regelverket som förbjuder efterkonvertering för ett fordon att drivas av E100. 

Däremot måste efterkonverterade fordon kunna uppfylla de avgasreningskrav som gäller. Då 

E100 inte är ett certifierat bränsle går det emellertid inte att avgascertifiera E100-bilar. 

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

     3.54.2  

 

     Partistämman beslutade att anse följande att-satser besvarade: 

     3.54.1  

     3.54.3  

 

 

 

 

 

 

 

 


