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FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 

11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar för 

arbetsmarknadsfrågorna. 

11.2.1 Att Centerpartiet verkar för skapandet av ett sammanhållet trygghetssystem. 

11.2.2 Att Centerpartiet verkar för att Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, 

Pensionsmyndigheten, den bidragsprövande delen av Arbetsförmedlingen och den 

del av de kommunala socialkontoren som administrerar frågor om försörjningsstöd 

slås ihop till en myndighet med ett enhetligt regelverk. 

11.3.1 Att Centerpartiet verkar för att privata aktörer tar över Arbetsförmedlingens 

arbetsförmedlande tjänster.  

Motionsyttrande:  

Samhällets uppgift är att garantera alla medborgare en grundläggande ekonomisk försörjning 

vid sjukdom eller arbetslöshet som säkerställer de basala behoven. För den som på grund av 

sjukdom eller arbetslöshet inte kan försörja sig måste det finnas ett skyddsnät som fångar upp 

och säkrar försörjningen. För Centerpartiet är det angeläget att samhällets insatser bidrar till att 

stärka människor, ge ekonomiskt skydd vid oförmåga att arbeta och bidra till att varje individ så 

snart det bara går kan komma tillbaka till arbetsmarknaden. 

En principiell fråga har varit huruvida arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring ska slås 

samman. Det har funnits argument både för och emot detta. Arbetslöshetsförsäkringen ska enligt 

idéprogrammet vara en allmän och tydlig omställningsförsäkring. I en sådan kan krav ställas på 

den arbetslösa för att hon eller han så snart som möjligt ska återgå i egen försörjning. 

Sjukförsäkringen ska garantera en ekonomisk trygghet samt ge möjligheter att komma tillbaka 

till arbete efter sjukdom utifrån individens förutsättningar. Den som är arbetslös respektive sjuk 

har många gånger såväl olika livssituationer som behov. Centeraprtiet anser inte att en så 

omfattande sammanslagen försäkring i alla delar skulle fylla sitt syfte. Därför anser vi att 

arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring även i framtiden bör 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 
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början av arbetslöshetsperioden. Vi anser därför inte att arbetslöshetsförsäkringen ska omvandlas 

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.  

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten och 

Arbetsförmedlingen är statliga myndigheter som styrs av olika regelverk och har olika uppdrag. 

En sammanslagning av dessa skulle ge en mycket stor myndighet med ett spretigt uppdrag. 

Partistyrelsen anser därför att dagens uppdelning i flera myndigheter är att föredra framför en 

sammanslagning. Det är dock viktigt med en ökande samverkan mellan de olika myndigheterna, 

så att individer inte faller mellan systemen.  

Den statliga arbetsförmedlingen är, trots många kompetenta medarbetare och upprepade 

reformförsök, alltför ineffektiv. Den som är arbetssökande är beroende av Arbetsförmedlingen. 

Företagen, som däremot inte är hänvisade till Arbetsförmedlingen, väljer ofta andra vägar. När 

många nu söker arbete, samtidigt som det fortfarande finns många lediga platser, är det tydligt 

att Arbetsförmedlingen inte lever upp till de arbetssökandes eller beslutfattarnas förväntningar.  

Centerpartiet verkar för att den arbetssökande själv måste kunna välja vem som ska stå för hela 

den arbetsförmedlande insatsen, i enlighet med lagen om valfrihet. Arbetsförmedlingen får 

uppdraget att fastställa nivån på den arbetssökandes jobbpeng baserat på ålder, utbildning, 

yrkeserfarenhet och andra kompetenser. Den arbetssökande kan sedan välja den privata, 

kooperativa, ideella eller statliga förmedlare hon eller han anser ger de bästa förutsättningarna att 

få en anställning. Makten bör ligga hos den arbetssökande och hela åtgärdspaketet bör gå till den 

förmedlare som den arbetssökande valt. 

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

11.1 

11.2 
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Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

11.3 

 

INKOMSTBORTFALLSPRINCIPEN, MOTION 11.4 

11.4.1 Att Centerpartiet ska verka för att dagens trygghetssystem baserade på 

inkomstbortfallsprincipen ersätts med ett grundtrygghetssystem som individen sedan 

själv kan komplettera med personliga trygghetsförsäkringar. 

11.4.2 Att Centerpartiet verkar för att privata försäkringsalternativ ska ha samma 

förutsättningar från staten som de fackliga a-kassorna.  

Motionsyttrande:  

Centerpartiet verkar för att de allmänna försäkringarna inkluderande inkomstbortfallsprincipen 

ska stå för ett grundskydd, som individen därutöver ska kunna komplettera med privata 

försäkringar eller försäkringar som arbetsgivaren erbjuder. 

De fackliga arbetslöshetskassorna, som drivs som ekonomiska föreningar, finansieras idag till 

största delen av ett finansiellt stöd från staten. Att staten skulle involveras i privata 

försäkringsalternativs verksamheter ligger inte i linje med Centerpartiets politik kring 

företagande.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

11.4.2 

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

11.4.1 

 

FÖRBÄTTRAT TRYGGHETSSYSTEM FÖR FÖRETAGARE, MOTION 11.5, 11.6 

11.5.1 Att Centerpartiet skyndsamt verkar för att förbättra trygghetssystemen för de som 

driver fåmansägt aktiebolag, så att de blir av samma omfattning som för enskilda 

näringsidkare.  
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11.6.1 Att Centerpartiet arbetar aktivare med att öka kunskapen om företagsformen enskild 

firma. 

11.6.2 Att Centerpartiet arbetar för att företagare med enskild firma också har rättigheter 

att få vara sjuka på samma villkor som andra i samhället. 

11.6.3 Att Centerpartiet arbetar för att stärka rättigheterna för företagsformen enskild 

firma.  

Motionsyttrande:  

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen har regeringens uppdrag att överväga 

förändringar som kan leda till mer hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dessa 

förändringar ska bidra till långsiktigt ökad sysselsättning och därmed långsiktigt hållbara 

statsfinanser.  

Sjukförsäkringen ska ge god ekonomisk trygghet och utformas så att arbetslinjen understöds, det 

ska alltid löna sig att arbeta. Utredningens förslag ska utformas så att arbetslinjen understöds. 

Förslagen ska även utformas utifrån ett företagarperspektiv. Av direktiven för utredningen 

framgår att förslagen bör utformas så att de underlättar för individer att dels växla mellan olika 

anställningsformer och företagarformer, dels kunna kombinera dessa. 

Centerpartiet verkar för att det ska bli enklare, lättare och mer lönsamt att starta och driva 

företag. Regelverket bör likställas för alla företag av samma storlek, reglernas utformning ska 

inte väsentligen skilja sig åt beroende på om man driver aktiebolag, handelsbolag eller enskild 

firma.  

Inom ramen för socialförsäkringsutredningen verkar Centerpartiet för en förbättring i 

socialförsäkringarnas regelverk för dem som helt eller delvis står utanför försäkringen, vilket 

framför allt berör företagare och studenter.  

Partistämman beslutade att anse följande att-satser besvarade: 

11.5 

11.6 
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MÖJLIGHET TILL STUDIER I SAMBAND MED SJUKSKRIVNING, MOTION NR 11.7 

11.7.1 Att Centerpartiet arbetar för att ta bort hindren för sjukskrivna att kunna 

vidareutbilda sig även under den tid man är sjuk utan att bli av med ersättningen. 

Motionsyttrande:  

Sjukersättning kan den som är mellan 30 och 64 år beviljas om hon eller han har stadigvarande 

nedsatt arbetsförmåga, det som tidigare kallades sjukpension. Den som är under 30 år beviljas i 

stället aktivitetsersättning.  

Den som omfattas av de regler för sjukersättning som gällde fram till den 30 juni 2008 kan 

arbeta, studera eller engagera sig ideellt och ändå ha kvar rätten till sjukersättning, om hon eller 

han vill, orkar och kan. 

Den som omfattas av regler för sjukersättning som gäller från den 1 juli 2008 kan ansöka om att 

få sin sjukersättning vilande under den tid hon eller han studerar och i stället ansöka om 

studiestöd från Centrala studiestödsnämnden. Samma sak gäller den som uppbär 

aktivitetsersättning.  

Sjukpenning är den ersättning som utbetalas till en person som på grund av t ex sjukdom har en 

nedsatt arbetsförmåga och inte kan arbeta. Den första sjukdagen är en karensdag. Under dag två 

till fjorton under sjukperioden betalas sjuklön ut av arbetsgivaren. Från femtonde sjukdagen 

betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. Det är inte tillåtet att studera med sjukpenning.  

Statskontoret har 2006 i ett remissvar över rapporten Sjukpenning och studiestöd ställt sig 

tveksamma till förslaget att den som uppbär sjukpenning ska kunna studera, eftersom det 

innebär att ytterligare försörjningsvägar öppnas för att bedriva studier. Olika grupper kommer 

därmed att studera sida vid sida med olika förutsättningar, vilket Statskontoret anser skulle 

påverka förtroendet för studiestödssystemet. Det finns också en risk att personer börjar studera 

med felaktiga incitament.  

Regeringen gav 2011 Centrala studiestödsnämnden i uppdrag att se över bestämmelserna för 

sjukdom i samband med studier. CSN:s förslag innebär bl. a att studerande ska kunna prova på 

studier under sjukskrivning samt att en student ska kunna vara sjukskriven på hel- eller deltid. 

CSN har föreslagit förändringar i Studiestödsförordningen och att dessa förändringar ska träda i 

kraft den 1 juli 2014. Rapporten Uppdraget att se över bestämmelserna om studiemedel under 

sjukdom blir ett underlag till den parlamentariska sjukförsäkringsutredningen. Inom ramen för 
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utredningen verkar Centerpartiet för en förbättring i socialförsäkringarnas regelverk för dem 

som helt eller delvis står utanför försäkringen, vilket framför allt berör företagare och studenter. 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

11.7 

 

HÖJT TAK I SJUKFÖRSÄKRINGEN, MOTION NR 11.8 

11.8.1 Att man snarast höjer taket vid sjukskrivning efter en vecka till att 90% av 

arbetstagarna får en lön på 80% av sin arbetslön. 

Motionsyttrande:  

Den första dagen under sjukperioden är en karensdag, där arbetstagaren inte får någon 

ersättning. Under sjukperiodens dag två till fjorton ska arbetsgivaren betala ut sjuklön om 80 

procent av den normala lönen till arbetstagaren. Från den femtonde sjukdagen tar 

Försäkringskassan över ansvaret för den anställdes ersättning under sjukperioden. Normalnivån 

för sjukpenning är cirka 80 procent av den försäkrades årsinkomst, om årsinkomsten inte 

överstiger takbeloppet. För 2013 är takbeloppet 333 700 kronor, vilket motsvarar en månadslön 

om ca 27 800 kronor. Den som har en lägre årsinkomst än 10 700 kronor har inte rätt till 

sjukpenning.  

För Centerpartiet är en höjning av taket i sjukförsäkringen inte en prioriterad satsning. 

Centerpartiet verkar för en översyn av reglerna kring den sjukpenninggrundande inkomsten, 

SGI, med ett särskilt fokus på studenter, föräldralediga och företagare.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

11.8 

 

SOCIALA AVGIFTER OCH SJUKFÖRSÄKRINGSANSVAR, MOTIONERNA 11.9, 11.21  

11.9.1 Att istället för att införa ett femte jobbskatteavdrag sänka de sociala kostnaderna.  

11.21.1  Att Centerpartiet ska undersöka om det vore fördelaktigt att helt ersätta dagens 

arbetsgivaransvar för de två första sjuklöneveckorna med ett mer 

försäkringsliknande ansvar.  
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Motionsyttrande: 

För att få en hållbar arbetsmarknad i hela Sverige måste vi fokusera på dem som skapar jobben; 

företagarna. Centerpartiet föreslår bl. a. sänkta arbetsgivaravgifter, fler lärlingsplatser och 

jobbpeng för arbetssökande.  

En orsak till att svenska företag tvekar att göra nyrekryteringar är företagets skyldighet att betala 

sjuklön till anställda under de två första sjukveckorna. Sjuklöneansvaret för de två första 

sjukveckorna kan leda till mycket stora kostnader för företagen.  

Centerpartiet verkar för att staten återtar sjuklöneansvaret. I ett första steg vill vi slopa 

företagarnas sjuklöneansvar för den andra sjuklöneveckan. Detta kan leda till en rejäl 

kostnadssänkning för många mindre företag.  

Jobbskatteavdragen har varit viktiga i arbetet att fler människor ska komma i arbete. Med fler i 

arbete ökar skatteintäkterna och tillväxten, välfärden stärks och pensionerna utvecklas bättre. 

Centerpartiet verkar för att ett femte jobbskatteavdrag ska införas när ekonomin så tillåter.  

Den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen har uppdraget att föreslå ett 

långsiktigt hållbart socialförsäkringssystem. Utredningen ser över olika möjligheter och modeller 

för att förbättra socialförsäkringarna för såväl de försäkrade som företagen. Utredningen 

kommer bl. a. att utröna möjligheten till så kallade optout-lösningar, vilket ger företagaren 

möjligheten att välja bort t ex sjukförsäkringen och i stället välja privata alternativ.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

11.9 

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

11.21 

 

HÖJDA PENSIONER, MOTION NR 11.10, 11.11, 11.12, 11.13  

11.10.1 Att Centerpartiet aktivt driver frågan att införa en grundtrygghet för personer med 

mycket låga pensioner.  
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11.11.1 Att de lägsta ålderspensionsbeloppen höjs till att motsvara en idag skälig 

levnadsnivå. 

11.12.1 Att Centerpartiet ska verka för förändringar i pensionssystemen så att pensionerna 

kan få följsamhet med reallöneökningar inom löntagarkollektiven.  

11.13.1 Att Centerpartiet verkar för att grundbeloppet för garantipension höjs. 

Motionsyttrande: 

Vårt nuvarande pensionssystem infördes 1999. Systemet är ett fristående system, som helt ska 

finansieras med inbetalda pensionsavgifter. Grundregeln är att de utbetalda pensionerna ska följa 

den allmänna inkomstutvecklingen. Dessutom anpassas pensionerna till den ökande livslängden 

genom att pensionen beräknas utifrån den förväntade livslängden för varje årskull.  

Det nuvarande systemet är konstruerat för att kunna klara av framtida samhällsekonomiska och 

demografiska förändringar, som t ex ett ökat antal pensionärer i relation till antalet 

yrkesverksamma.  

För att systemet ska garantera stabilitet och långsiktig hållbarhet oavsett ekonomisk eller 

demografisk utveckling har systemet kompletterats med en balanseringsmekanism, den s.k. 

bromsen. Denna mekanism eliminerar risken för eventuella varaktiga underskott och garanterar 

en långsiktig finansiell stabilitet för pensionssystemet. De senaste årens ekonomiska utveckling 

har inneburit att pensionernas nivåer inte följt reallöneökningarna. För att pensionssystemet ska 

hålla långsiktigt över tid är detta en nödvändig åtgärd.  

Det nuvarande systemet har bidragit till att de svenska pensionärerna generellt har fått en bättre 

inkomstutveckling än om det tidigare ATP-systemet funnits kvar.  

Motionen 11.11 föreslår att de lägsta ålderspensionsbeloppen höjs till en idag skälig levnadsnivå. 

Enligt Socialstyrelsen kan inte skälig levnadsnivå knytas till ett specifikt belopp, utan ska beslutas 

från fall till fall. Enligt socialtjänstens riksnorm är skälig levnadsnivå 2 950 kr/mån för 

ensamstående eller 5 320 kronor per par för makar, där hyran läggs till utanför dessa belopp. 

Enligt Pensionsmyndigheten är skälig levnadsnivå den nedre gränsen för garantipension, som för 

ensamstående idag är 7 899 kr/mån för ensamstående och 7046 kr/månad för den som lever med 

make/maka eller sambo.  
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Av Centerpartiets idéprogram framgår att vi vill att pensionssystemet ska vara långsiktigt 

hållbart och säkerställa en god inkomstnivå för pensionärer över tid. Därför anser vi det viktigt 

att vårda pensionsöverenskommelsen över tid.  

Centerpartiet verkar för en höjning av garantipensionerna för de som har den lägsta pensionen.  

Partistämman beslutade att anse följande att-satser besvarade: 

11.10 

11.11 

11.12 

11.13 

 

FÖRÄNDRAD PENSIONSÅLDER, MOTION 11.14, 11.15  

11.14.1 Att Centerpartiet tar initiativ till ett nytt reviderat pensionssystem som tar alla nya 

fakta om förväntad livslängd i beaktande.  

11.15.1 Att pensionsåldern höjs till 75 år.  

11.15.2 Att individer som arbetar fram till 75 års ålder fortsätter att tillhöra 

socialförsäkringssystemet. 

11.15.3 Att den som är utsliten eller som tappat orken att jobba har rätten att gå i pension 

efter att personen fyllt 60 år.  

Motionsyttrande: 

En av de största utmaningarna för pensionssystemet handlar om demografi, människor lever allt 

längre samtidigt som minskande ålderskullar innebär att färre arbetstagare bidrar till 

pensionssystemet. I takt med att människor lever längre blir också möjligheten att vara kvar på 

arbetsmarknaden längre. Ett längre arbetsliv leder till fler intjänade pensionspoäng, vilket i sin 

tur leder till en högre pension.  

Samtidigt måste samhället bli bättre på att ta vara på äldre medarbetare för att klara 

generationsväxlingen och förebygga brist på arbetskraft. Sverige står i likhet med de flesta 

utvecklade länder inför stora utmaningar till följd av en åldrande befolkning och en 
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antalsmässigt stagnerande arbetskraft. Befolkningens sammansättning förändras och detta 

kommer att medföra behov av anpassningar på de flesta områden i samhället.  

En rad reformer har genomförts för att bidra till ett ökat arbetsutbud, t ex pensionsreformen, 

jobbskatteavdraget, nedsatta socialavgifter för äldre samt reformerna i sjuk- och 

arbetslöshetsförsäkringen.  

I april 2013 presenterade Pensionsåldersutredningen sitt slutbetänkande Åtgärder för ett längre 

arbetsliv (SOU 2013:25). Utredningen framhåller att människor lever längre och att äldre idag 

har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv. Utredningen framhåller dessutom att 

svenskarna behöver arbeta längre för att det ska vara möjligt att finansiera välfärden. 

Utredningen föreslår att riktåldern för pension ska följa prognoser för medellivslängden. Utifrån 

de beräkningar som gjorts inom ramen för utredningen kan riktåldern för pension förväntas 

höjas från 65 till 66 år från 2019 och till 67 år från år 2022.  

Partistyrelsen delar motionärernas mening att det måste vara möjligt att vara kvar på 

arbetsmarknaden längre än idag. Hur länge en individ ska ha möjlighet att vara kvar på 

arbetsmarknaden måste arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om. Partistyrelsen delar 

motionärernas syn att pensionsåldern även måste vara flexibel nedåt, den som exempelvis har 

haft ett ansträngande arbete eller ett långt arbetsliv ska ha möjlighet att gå i pension innan man 

uppnått riktåldern.  

Centerpartiet anser att den övre åldersgränsen för att omfattas av Lagen om anställningsskydd 

(LAS) bör vara 69 år. Denna åldersgräns bör höjas i samma takt som riktåldern. Rätten till 

sjukpenning och arbetslöshetsersättning bör knytas till den övre åldersgränsen för LAS. 

Partistämman beslutade att bifalla följande att-satser: 

att riktåldern för pension justeras över tid utifrån en allt högre medellivslängd. 

att den övre åldersgränsen för att omfattas av Lagen om anställningsskydd höjs till 69 år och att 

den justeras i samma takt som riktåldern.  

att rätten till sjukpenning och arbetslöshetsersättning ska följa den övre åldersgränsen för att 

omfattas av Lagen om anställningsskydd. 

att den nedre åldersgränsen för uttag av tjänstepension ska följa justeringar av riktåldern.  

att tjänstepensionen anpassas till en allt högre medelålder. 
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Partistämman beslutade att anse följande att-satser besvarade: 

11.14 

11.15.3 

 

PENSIONSSYSTEM FÖR POLITIKER, MOTION NR 11.16 

11.16.1 Att Centerpartiet verkar för ett nytt pensionsreglemente för politiker i landets 

kommuner och landsting, där pension inte kan utgå förrän efter det att man fyllt 60 

år.  

Motionsyttrande: 

Centerpartiets riksdagsgrupp var först ut med att kräva en förändring av de generösa reglerna 

för avgångsvederlag till tidigare riksdagsledamöter.  

En översyn av reglerna för inkomstgarantin för tidigare riksdagsledamöter har genomförts. Från 

och med valet 2014 kommer riksdagsledamöter som är under 65 år och har suttit i riksdagen 

under mer än åtta år att omfattas av inkomstgaranti. Inkomstgarantin är ett omställningsbidrag 

och inte en varaktig försörjning. Den nedre åldersgränsen på 50 år tas bort, inkomstgarantin 

kommer att omfatta alla ledamöter som inte fyllt 65 år. Vid 65 års ålder utgår pension i 

förhållande till tjänstgöringstid. Förändringen av omställningsbidraget innebär en 

harmonisering till de omställningsersättningar som förekommer på den svenska 

arbetsmarknaden.   

Centerpartiet hade sett en kortare garantiperiod än två år. Åldersgränsen för pension från 

riksdagen bör givetvis följa beslut som fattas utifrån pensionsåldersutredningens förslag.  

Centerpartiet anser att ett regelsystem liknande omställningsbidraget bör införas även för lokal- 

och regionalpolitiker. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har inlett en översyn av de regler 

som gäller för politiker på regional och lokal nivå.   

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

11.15.1 

11.15.2 
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Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

11.16 

 

DELNING AV PENSION FÖR GIFTA, MOTION NR 11.17 

11.17.1 Att Centerpartiet verkar för att konsekvenserna och rättviseaspekterna av att den 

allmänna pensionen (inkomstpension och premiepension) och tjänstepensionen 

delas lika utreds 

11.17.2 Att Centerpartiet verkar för att konsekvenserna och rättviseaspekterna av att 

privata pensionsförsäkringar ska ingå som en del i giftorättsgodset för de 

inbetalningar som skett under tiden för äktenskapet utreds.  

Motionsyttrande:  

En jämställd pension är en viktig fråga för Centerpartiet. Vår strävan är att socialförsäkringen 

ska ge en god ekonomisk grundtrygghet för alla.  

Precis som motionären framhåller tar kvinnor ett större ansvar för barnen när de växer upp, 

samtidigt som kvinnor generellt har en lägre lön, vilket leder till en lägre pension.  

Centerpartiet värnar familjens rätt att få fatta beslut om den egna ekonomin. I dagens 

pensionssystem finns frivilliga möjligheter för den ena föräldern att överlåta pensionsrätt till den 

förälder som tagit hand om barn. Detta är dock en möjlighet som utnyttjas i begränsad 

omfattning. Även för premiepensionen finns möjlighet att överlåta pensionsrätt till make/maka.  

De privata pensionsförsäkringarna är redan idag en del av giftorättsgodset, såvida inte t ex 

makarnas ekonomiska förhållanden gör det oskäligt att låta pensionssparande bli en del av det 

gemensamma vid en bodelning. Statistik från SCB visar att kvinnor i högre grad än män 

pensionssparar. Bland de sammanboende paren pensionssparar båda makarna i 30 procent av 

fallen. I 18 procent av de sammanboende paren är det enbart kvinnan som pensionssparar och i 9 

procent av paren är det enbart mannen som pensionssparar. Bland 43 procent av de 

sammanboende paren pensionssparar ingen av makarna. De årliga beloppen för 

pensionssparandet skiljer sig inte nämnvärt åt mellan könen, kvinnor som tjänar under 200 tkr 

per år pensionssparar något mindre än män med samma årsinkomst, medan kvinnor som tjänar 

mer än 200 tkr per år pensionssparar något mer per år än män med samma inkomst. För de 

kvinnor i de sammanboende paren som utgör de 18 procent som har ett pensionssparande och 
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där maken inte gör det, skulle det eventuellt vara bättre om pensionssparandet inte utgjorde en 

del av giftorättsgodset om äktenskapet upplöses.   

Pensionssystemet är inte lätt att förstå sig på. Skillnader i kvinnors och mäns pensioner skulle 

kunna utjämnas om berörda myndigheter, t ex Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan, 

informerade om vilka konsekvenser familjens olika val, t ex hur föräldraledigheten ska delas 

eller att ha förkortad arbetstid, påverkar den kommande pensionen.  

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

11.17 

 

PENSIONSPOÄNG VID VOLONTÄRARBETE, MOTION NR 11.18 

11.18.1 Att frivilligt volontärarbete ger pensionsgrundande poäng 

11.18.2 Att individen ska ha arbetat som volontär under minst ett år, och totalt minst 800 

timmar, för att pensionsgrundande poäng ska aktiveras både för nedlagd tid och 

fortsatt nedlagd tid. 

Motionsyttrande:  

Ideellt arbete är en beundransvärd och värdefull insats i samhället, många verksamheter skulle 

idag inte fungera utan frivilligt arbete. 

Regeringens politik bygger på en arbetslinje, där det ska löna sig att arbeta. Genom en ökad 

sysselsättning förbättras statens finanser, vilket i sin tur kan leda till åtgärder för att genom t ex 

skattelättnader förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer.  

Dagens pensionssystem är ett avgiftsbaserat system, där utbetalade pensioner helt är kopplade till 

individuellt inbetalda pensionsavgifter, inga ytterligare medel tillförs pensionssystemet från 

statskassan. Om volontärarbete genererar pensionsrätter skulle pensionsavgifter för 

lönearbetande användas för att finansiera utbetalningar till volontärarbetande. Detta skulle 

innebära en lägre pension för den som har lönearbetat.  

Centerpartiet strävar efter ett långsiktigt hållbart pensionssystem, och har därför en restriktiv syn 

på förändringar i pensionssystemet.    

 



Centerpartiets partistämma 2013 
Slutprotokoll – Socialförsäkring  
 
 

15 
 

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

11.18 

 

FÖRSÖRJNINGSSTÖD, MOTION 11.19, 11.20 

11.19.1 Att Centerpartiet ska verka för att kommuner ska ha rätt att ersätta systemet med 

försörjningsstöd till förmån för garantilån. 

11.20.1 Att Centerpartiets grundtrygghet formuleras som ett basbelopp till tak över 

huvudet (3666 kr/mån) eller ett förlängt bostadsbidrag fram till pension med 

bostadstillägg.  

11.20.2 Att Centerpartiets grundtrygghet formuleras som ett basbelopp (120 kr/dag) till 

mat för dagen, som finansieras genom arbetsgivaravgiften och administreras av 

Försäkringskassan.  

Motionsyttrande: 

Inom Centerpartiet tror vi att människor har en önskan och en förmåga att kunna klara sig 

själva. Samtidigt måste samhället ta ett ansvar i de lägen där individen inte klarar av att försörja 

sig själv.  

Samhället ska stå för det grundläggande ekonomiska skyddet. Försörjningsstödet utgör en 

grundtrygghet på en minsta gemensamma nivå. Försörjningsstödet utgör ett skydd för dem som 

är allra mest utsatta. En stor andel av de som får försörjningsstöd står långt från 

arbetsmarknaden. Genom att skuldsätta sig hos socialtjänsten skulle dessa personer kunna 

hamna längre från en möjlighet att kunna försörja sig på egen hand.  

Socialtjänstlagen anger att ekonomiskt bistånd kan utbetalas till den som egentligen inte har rätt 

till biståndet om inkomster är att vänta. I dessa fall utbetalas ekonomiskt bistånd med ett krav 

om återbetalning.  

Det befintliga försörjningsstödet regleras av en riksnorm, där kostnader som är någorlunda lika 

för alla, t ex mat, kläder och hygien, ingår. Socialtjänsten kan beräkna beloppen i riksnormen till 

en högre eller lägre nivå om det finns särskilda skäl. Ett hushåll kan ha en högre kostnad än 

normalt för exempelvis mat, eller sakna en kostnad som ingår i riksnormen.  
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Kostnader för boende och en del andra behov där variationen kan vara stor, ligger utanför 

riksnormen. Ansökan om bistånd bedöms individuellt. När försörjningsstödet för ett hushåll 

beräknas tas hänsyn till hur många personer som finns i hushållet och om det finns barn under 18 

år.  

Motion 11.20 anser att det i motionen föreslagna grundtrygghetssystemet ska finansieras genom 

arbetsgivaravgifter. Idag betalar arbetsgivaren in en arbetsgivaravgift om 31,42 procent av den 

anställdes lön. Denna inbetalning används för att finansiera bl. a ålderspension, sjukförsäkringen 

och arbetsskadeförsäkringen. Om arbetsgivaravgiften även skulle finansiera den föreslagna 

grundtryggheten skulle arbetsgivaravgiften behöva höjas, vilket skulle öka kostnaderna för 

arbetsgivarna.  

Centerpartiet anser att människors utanförskap kan minskas genom att fler arbetstillfällen 

skapas. Därför verkar Centerpartiet för att det ska bli enklare och mer lönsamt att starta, driva 

och utveckla företag. Ett led i detta är att genom att sänka arbetsgivaravgifterna stimulera 

företagen till att anställa.  

Partistämman beslutade att avslå följande att-sats: 

11.20 

 

Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad: 

11.19 

 

 


