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KOMMITTÉ 8 – FÖRNYELSEPROGRAM:
FÖRNYELSEPROGRAM : CENTERPARTIETS AGENDA
AGEND A
FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT I HELA LANDET
”I det här livet kan vi inte alltid göra stora saker. Men vi kan göra små saker med stor kärlek.”
Moder Teresa

1. FÖRNYELSEGRUPPEN FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT I HELA SVERIGE
Centerpartiet förnyar Sverige. För att stärka vårt arbete och hitta nya lösningar på
framtidens utmaningar har vi tillsatt fem grupper som ska uppdatera vår politik inom
utvalda områden. Grupperna har haft en omfattande dialog runt om i landet för att lyssna in
utmaningar och kreativa förslag på lösningar.
Förnyelsegruppen för hållbar tillväxt i hela landet har rest och träffat organisationer,
företagare, medborgare och medlemmar runt om i landet. Vi har eftersträvat dialog,
öppenhet och förnyelse. Gruppen tar avstamp i frågeställningen: Vad hindrar att jobb,
tillväxt och utveckling skapas i hela Sverige? Vilka politiska reformer krävs?

2. INLEDNING
DÄR MÄNNISKOR KAN VÄXA
VÄ XA OCH UTVECKLAS AV EGEN KRAFT
Sverige är ett rikt land. Vi ligger långt fram när det gäller innovationer, vi ligger i topp på
IT-området och vi tillhör världsledarna inom miljöteknik. Vi har ett väl utbyggt system för
lärande, med universitet och högskolor spridda över landet. Vi har naturresurser som andra
länder bara kan sukta efter med avund. Vår största exportkälla är skogen. Vi har gott om
åker- och betesmarker, en resurs som blir alltmer värdefull när allt fler länder i spåren av
växthuseffekten nu tvingas köpa mark i andra länder i försök att garantera sin egen
befolkning tillgång till mat. Vi har en rik palett av upplevelser för turister; från pulserande
storstäder, till rika odlingslandskap och tysta, djupa skogar.
Sverige är ett rikt land men kan så mycket mer. Centerpartiet vill frigöra kraften och förnya
Sverige. Vi vill skapa bästa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela landet, i städerna och
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på landsbygden, för såväl kvinnor som män. En tillväxt som inte brukar våld på vare sig våra
ekosystem, vår samhällsekonomi eller på andra människor.
Vi vill ge människor möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och efter egen strävan.
För någon kan det handla om att känna utmaningen i att förverkliga en företagsidé. För
någon annan om att kunna bo där man vill och känna gemenskap med andra på orten. För
en tredje kan det handla om att förvalta ett familjeföretag eller att jobba inom omsorgen och
vara en del av välfärdens utsträckta hand. Gemensamt för dem alla är behovet av att kunna
påverka sin situation, få möjlighet att göra egna livsval och samtidigt känna trygghet i att det
finns en välfärd som är tillgänglig och tillförlitlig oavsett var du bor i landet.
Sverige är ingen egen ö, tvärtom har öppenhet mot omvärlden varit både en ledstjärna och
en framgångsfaktor genom åren. Samtidigt ställer globaliseringen oss inför allt tuffare krav.
Vi ska konkurrera på en global marknad samtidigt som människors vardag och utveckling
är lokal.
Sverige är ett rikt land, både i form av oss människor som bor här och det vi skapar och
åstadkommer. Men vi har också utmaningar:
•

DET SITTER I HUVUDET.
HUVUDET Destruktiva mentala svenska självbilder sätter käppar i
hjulen för utveckling. Det finns en felaktig föreställning om var tillväxt kan och ska
ske. Det finns också en föreställning om att tillväxt inte kan ske i vissa områden.
Detta är givetvis fel och motar utveckling. I själva verket vet ingen var nästa bärande
företagsidé uppstår. Det gäller att ge bästa förutsättningar för att stimulera tillväxt.

•

ENFILIGA FLYTTSTRÖMMAR
FLYTTSTRÖMM AR.
AR Stockholmsregionen omfattar en fjärdedel av landets
befolkning och under de senaste fyrtio åren har befolkningen i storstadsregionerna
ökat med en tredjedel. De enfiliga flyttvägarna in till städerna skapar utmaningar i
hela landet, service försämras både på de orter som människor lämnar liksom i
storstan där tillgång till förskoleplatser kan vara ett rent lotteri. Samtidigt ökar
intresset, framförallt hos unga kvinnor, att flytta till landsbygden.

•

KLOKA TANKAR – MEN FÅ AFFÄRER.
AFFÄRER Många av de kreativa tankar som tänks på
universitet och högskolor stannar tyvärr bara vid tankar, alltför få omsätts i
företagande och nya affärsmöjligheter.

•

DEN GRUNDLÄGGANDE SERVICEN
SE RVICEN SVIKTAR.
SVIKTAR En förutsättning för utveckling är
mod. Och mod kräver trygghet. Alltför många människor runt om i landet upplever
service och grundläggande samhällsfunktioner som ett alltmer ihåligt lapptäcke.
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•

OJÄMSTÄLLT I TILLVÄXTPOLITIKEN
TILLVÄX TPOLITIKEN.
TPOLITIKEN Ofta saknas ett jämställdhetsperspektiv i den
regionala tillväxtpolitiken. Det resulterar i en felaktig beskrivning av utmaningar
men också i att lösningarna inte möter kvinnors behov. Sverige förlorar
tillväxtpotential om kvinnor inte ges likvärdiga möjligheter som män att starta och
driva företag. Eller när kvinnor inte ges likvärdiga möjligheter som män till
inflytande och fördelning av tillväxtresurser.

•

FÖRÅLDRAD INDELNING AV LANDET.
LANDET Sverige är omodernt i sin indelning. Gamla
landskapsgränser eller kommungränser kan i praktiken vara passé och till och med
vara hinder för människors rörlighet och företags utveckling.

•

FÖR STORT STEG ATT BLI
B LI FÖRETAGARE.
FÖRETAGARE Rädslan för att inte kunna försörja sig
som småföretagare om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan vara verksam i
företaget under en tid skapar oro och hindrar människor från att starta eget. Många
småföretagare upplever att det fortfarande är för dyrt att anställa arbetskraft i
företaget. Samtidigt lägger tre av tio småföretagare ner mer än 25 procent av sin
arbetstid på regelkrångel. Med mindre regelkrångel skulle det vara lättare att vara
företagare. Idag stoppar fåmansbolagsreglerna småföretagare att ta avkastningen
som aktieutdelning vilket gör det mer fördelaktigt att investera i noterade börsbolag
än att satsa pengar i sitt egna företag. Grunden för tillväxt är lönsamma företag och
det är småföretagen som har den största potentialen att skapa nya jobb. Bara under
den senaste mandatperioden har antalet företag med mellan 1-4 anställda ökat med
nästan 35 000 eller 20 procent.

•

EKONOMIN MÅSTE BLI MER
M ER EKOEKO - EFFEKTIV.
EFFEKTIV Grunden för hållbar tillväxt är
företagande som inte brukar våld vare sig på ekosystem, samhällsekonomi eller på
andra människor. Utmaningen är att ställa om från ändliga resurser till förnybara,
från resurskrävande produktioner till resurssnåla. De gröna näringarna, där tillväxt
sker utifrån den gröna cellen, utgör en strategisk resurs i den hållbara
marknadsekonomin.

•

DIGITALA VITA FLÄCKAR.
FLÄCKA R. Landsbygden har en stor potential att skapa jobb och
tillväxt. Redan i dag finns en stark entreprenöriell anda, vilket till exempel märks i
att andelen företagare på landsbygden är dubbelt så hög som i staden eller i tätorten.
Samtidigt finns mer att önska av såväl den fysiska som den digitala infrastrukturen.
Det måste gå att kommunicera med omvärlden oavsett var i landet du befinner dig.
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Att ta vara på och utveckla hela landet har länge varit en ledstjärna för Centerpartiet. Ska vi
lyckas krävs att hela Sverige bidrar, att människor oavsett var i landet de bor upplever att de
har förutsättningar att starta och driva företag, utveckla socialt entreprenörskap eller
engagera sig ideellt på sin ort eller i sin bygd. Hela Sverige behövs om vi ska klara av att
möta framtidens utmaningar. Hela Sverige kan och ska bidra till vår gemensamma tillväxt.
Om vi ska kunna möta dessa utmaningar krävs det att vi tar itu med fem särskilt viktiga
områden som kan frigöra den starka kreativa kraft och utvecklingslust som vi mött i hela
landet. Målsättningen måste vara att människor i hela landet ska kunna växa och utvecklas
av egen kraft. Då krävs reformer som bidrar till ökad kunskap, som stärker servicen och
tryggheten och som undanröjer hinder så att människor kan omsätta sina idéer i handling.

3. FUNGERANDE REGIONER
REGION ER MED LOKALT OCH REGIONALT
RE GIONALT
SJÄLVBESTÄMMANDE
SJÄLVBES TÄMMANDE
Väl fungerande och starka regioner är avgörande för en hållbar tillväxt, god service och
välfärd i hela landet. Globaliseringen ställer hela tiden nya krav på effektivitet i vårt
samhälle. Konkurrensen är stenhård och marknaden global samtidigt som människors
boendemiljö och vardag i allra högsta grad är lokal. Sveriges förmåga att förena de globala
kraven med våra lokala behov kommer i hög utsträckning att avgöra våra möjligheter till
fortsatt utveckling och framgång.
Centerpartiet är övertygat om att alla delar av landet kan och ska bidra till Sveriges tillväxt.
Alla regioner kan och ska vara tillväxtregioner. Vår målsättning är att hela Sverige ska
utvecklas och växa. Vi anser att utformningen av den framtida regionala statliga
förvaltningen kan gå hand i hand med framväxten av framtidens regioner. Samtidigt ska
den lokala och regionala nivåns inflytande och makt inom t ex infrastruktur, kultur och
regionala utvecklingsfrågor stärkas.
Det är genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften och skapa bättre
förutsättningar för företagande, innovationer och investeringar, som tillväxtpotentialen och
sysselsättningsmöjligheterna i hela landet utvecklas. Den nationella utvecklingskraften är
beroende av hur väl de unika förutsättningarna som finns lokalt och regionalt tas tillvara av
enskilda och företag. Centerpartiet anser att varje region bör utveckla en
attraktivitetsstrategi. På så sätt kan man attrahera ny arbetskraft, såväl inhemsk som
invandrad och utländsk, för att kunna täcka behoven framåt. Dessutom vill vi utveckla fler
exportmogna turistdestinationer i syfte att attrahera utländska turister.

4

Historiskt sett har näringspolitiken varit en nationell angelägenhet men förutsättningarna
för företagande och industri skiftar i olika delar av landet. Att de politiska gränserna för
företagandets förutsättningar inte är anpassade till marknadens förutsättningar är en stor
utmaning. Marknad och administrativ indelning sammanfaller inte alltid. Samtidigt vet vi
att de regionala skillnaderna i växtkraft kan behöva olika tillväxtpolitiska åtgärder.
Lågkonjunktur och högkonjunktur kan råda samtidigt inom samma region.
För att stärka tillväxtförutsättningarna behöver Sverige regionaliseras, en process pågår och
några viktiga steg har redan tagits. Vi vill se starka och funktionella regioner med stort
självstyre i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik, regioner som har
förmåga att kunna påverka och bidra till att koordinera utbildnings- och
arbetsmarknadspolitik för sina behov. Det är en fördel om översynen och utformningen av
den framtida regionala statliga förvaltningen kan gå hand i hand med framväxten av
framtidens regioner. Sveriges samlade kommuner är troligen en av landets största aktörer,
både som tjänsteproducenter och som kunder av varor och tjänster. De har en enorm
betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Men stora delar av kommunernas verksamhet
styrs från statlig nivå och försvårar framväxten av en mångfald av lösningar. Att bejaka
regionala olikheter kan vara mycket positivt för tillväxten. Därför bör kommuner ges
betydande möjligheter att organisera sig olika. I små kommuner kan statliga krav som
medför en relativt omfattande byråkrati vara direkt förödande. Därför krävs det särskilda
insatser från politiken för att frigöra landsbygdernas resurser till hållbar tillväxt och
sysselsättning. Det handlar om att på ett bättre sätt än hittills införliva
landsbygdsperspektivet som en naturlig del i alla politiska områden – där det är relevant.
Sveriges tillväxt är inte enbart beroende av svenska regler och lagar. Både det nordiska
samarbetet och EU har haft ambitionen att minska gränshindren. Med tiden har de båda
samarbetena börjat motverka varandra. På senare år har det uppmärksammats att den fria
rörligheten i Norden har påverkats av att nordiska EU-länder börjat implementera EUregler olika. Tillväxtpolitiskt är detta hämmande för den gemensamma tillväxten i EU och
bryter mot hela idén med den gemensamma marknaden. Det finns en tendens i hela EU:s
lagstiftningsarbete att ge utrymme för nationell anpassning. Den nationella anpassningen
leder ofta till praktiska handelshinder och de protektionistiska konsekvenserna används för
att tjäna politiska poäng på att vara med i EU men ändå inte.
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4. GRUNDLÄGGANDE SERVICE,
SER VICE, RÄTTIGHET FÖR
F ÖR ALLA!
Globaliseringen ställer nya krav på vårt samhälle. Vi rör på oss mycket mer i världen,
upplever mer, lär oss mer av andra. Vi har bättre levnadsstandard, våra barn har en bättre
skola och fler studerar vidare. Samtidigt förändras samhällsservicen och den kommersiella
servicen. Butiker läggs ner, bankkontor blir färre och så vidare. Det gör det svårare för
företag att etablera sig och människor utan datorvana, ofta äldre att leva och bo på landet.
Det kan också minska ortens attraktionskraft för turism och nyinflyttning. Regeringen har
varit framgångsrik i det arbete man bedrivit för att mota nedläggning av lanthandlar och
mackar i områden med liten ekonomisk bärkraft. Med relativt små medel har regeringen
lyckats bromsa upp såväl den befarade mackdöden som nedläggningen av butiker i
småorter. Det är bra och vi ska fortsätta på den vägen.
För att möjliggöra för fler att bo på landsbygden vill vi stärka dess boendemiljöer. En
attraktiv boendemiljö innebär att kunna bo och bygga i alla delar av landet där det finns en
vacker omgivning. I glesbygd finns många vackra omgivningar och strandnära lägen som
skulle kunna erbjuda människor attraktiva boendemiljöer. Den nya strandskyddslagen som
Centerpartiet drivit fram i regeringen skulle bland annat ge möjlighet till ett strandnära läge
och därmed ett attraktivt boende på landsbygden. Viktiga steg i rätt riktning har alltså tagits.
Det finns dock tecken som tyder på att tillämpningen kan skilja sig åt i områden med
likartade förutsättningar. Därför behövs ytterligare steg tas, både i fråga om regelverk och
tillämpning, för att öka möjligheten till att bygga strandnära i landsbygds- och
glesbygdsområden.
För Centerpartiet är den enskilda äganderätten av grundläggande betydelse för det svenska
samhällssystemet och en av grundstenarna för en demokratisk rättsstat. Vi ser därför positivt
på den nya expropriationslagstiftningen som innehåller bestämmelser om ersättning vid
expropriation. Det är viktigt att den som tvingas avstå mark upplever att ersättningen är
skälig och rättvis, vilket de nya reglerna bidrar till. Reformen innebär en välkommen
förstärkning av äganderätten. Dessutom välkomnar Centerpartiet att regelverket kring
fastighetsägarens rättigheter när mark tas i anspråk för vinstdrivande verksamhet ses över.
I arbetet för att uppnå en levande landsbygd och attraktiv för fler människor är det viktigt
att utveckla idéer om hur attraktiva företags- och livsmiljöer kan stimuleras. Därför vill vi
verka för att Boverket tar initiativ till att höja kunskapsnivån och för modern arkitektur i
småorter och landsbygd. För att även underlätta byggande bör begränsningen för Statens
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bostadskreditnämnd att ställa ut garantier utöver marknadsvärdet förändras så att
möjligheterna att finansiera ny- och ombyggnation av bostäder och flerbostadshus där
marknadsvärdet kan vara lägre än produktionsvärdet i dag underlättas.
Centerpartiet vill inrätta en servicegaranti i hela landet. Att ha tillgång till en fungerande
grundläggande service på rimligt avstånd är en förutsättning för att man ska kunna och vilja
bo och verka på en ort. Tillgången till samhällsfunktioner och tjänster måste ha en lägsta
nivå – ett golv – som vi som medborgare i Sverige har rätt att kräva. Varje invånare i Sverige
har ett grundläggande ansvar för sitt eget liv, men det omgivande samhällets uppgift är att
ge förutsättningar för varje människa att växa och utvecklas av egen kraft och utifrån sina
egna förutsättningar. Därför ska varje medborgare och varje permanent hushåll i Sverige ha
en i lag garanterad tillgång till bland annat elektricitet, telekommunikationer, bredband,
postdistribution och hälso- och sjukvård. (Se reservation i slutet)
När allt fler servicefunktioner och tjänster i samhället blir digitala måste alla medborgare ges
samma förutsättningar till elektroniska kommunikationer. Att alla ska få möjlighet att
koppla upp sig handlar om demokrati, om likvärdiga konkurrensvillkor och om rättvisa.
Svenska företag och hushåll i alla delar av landet ska kunna dra nytta av de möjligheter som
tillgång till ett kraftfullt bredband ger genom tillgång till bra och fungerande bredband i
världsklass med hög överföringshastighet i hela landet. Utgångspunkten är att elektroniska
kommunikationstjänster och bredband i första hand ska tillhandahålls av marknadens
aktörer i fungerande konkurrens. När marknaden inte räcker till träder de statliga
åtagandena in.
Alla människor, oavsett var de bor och oavsett deras ålder eller kön, ska kunna använda
internet. När alltmer finns på nätet, kommer fler att börja använda tjänsterna. När ITtjänsterna blir tillgängliga, även om man ser eller hör lite sämre, då kommer också den som
fått sämre syn eller hörsel att söka sig dit. När trösklarna blir lägre, då kommer många olika
sorters utbildningar, studiecirklar och kurser att göra ännu fler uppkopplade.
Den digitala tekniken kan förbättra människors vardag och därför måste tekniken vara
tillgänglig för alla, i hela landet och i alla våra livsskeden. För att säkra Sveriges ställning
som världens mest framgångsrika digitala samhälle vill vi utarbeta ett bredband i världsklass
och en sammanhållen Digital agenda för Sverige som i ett nästa steg kan matchas av
regionala digitala agendor. Statens uppgift är främst att skapa goda förutsättningar för
marknaden och undanröja hinder för utveckling. Men i områden där det saknas
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förutsättningar för marknadsmässig utbyggnad bör även offentliga insatser användas för att
stödja lokala initiativ.
Sverige ligger bra till internationellt sett vad gäller användningen av IT. Men för att vi inte
ska förlora i konkurrenskraft är det viktigt att vi fullt ut kan utnyttja alla de fördelar som IT
kan ge. Genom att utforma en Digital agenda för Sverige med högt ställda målsättningar
kan vi lägga en bra grund för Sveriges hållbara tillväxt, konkurrenskraft och
innovationsförmåga.
En bra fysisk infrastruktur i form av vägar och järnvägar är avgörande för att människor ska
kunna bo och bedriva företag i hela landet. Under förra mandatperioden, under
infrastrukturminister Åsa Torstenssons (c) ledning, beslutades om infrastruktursatsningar
för 497 miljarder kronor 2010-2021. Bland annat beslutades om en miljard kronor årligen till
drift av enskilda vägar. Det är också viktigt med en god trafikering av såväl tåg som
flygförbindelser i landet.

5. FLER OCH LÖNSAMMA
LÖNS AMMA FÖRETAG – GRUNDEN FÖR TILLVÄXT
TILLVÄX T
Entreprenörskap är en förutsättning för bra välfärd. Småföretagen är en tillväxtmotor som
kommer att stå för en stor del av den kommande sysselsättningstillväxten. Därför ska det
vara enklare, roligare och lönsammare att driva företag.
Under förra mandatperioden sänkte alliansregeringen företagens kostnader med betydande
belopp, cirka 50 miljarder kronor. Sänkta skatter och avgifter gör skillnad. Trots
finanskrisen ökade antalet nystartade företag med nästan 20 procent och mikroföretagen,
med färre än tio anställda, stod för nästan en tredjedel av alla nya jobb som skapades. Nära
40 procent av de nya företagen startas av kvinnor. Det startas många små företag i Sverige
men för få växer och blir livskraftiga företag. Sverige ligger långt framme i
innovationsarbetet, och World Economic Forum rankar Sverige som nummer två när det
gäller de mest konkurrenskraftiga länderna i världen.
Alliansregeringen har återupprättat en fungerande sjukförsäkring och efter det har
sjukskrivningarna halverats. Det innebär att hälften så många är sjukskrivna och att de är
sjukskrivna hälften så länge. Det innebär i sin tur även att de faktiska sjuklönekostnaderna
för företagen har halverats, utan att vi har tagit bort ansvaret eller drivkraften för företagen
att arbeta för minskad sjukskrivning eller för att förebygga ohälsa på arbetsplatserna.
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Centerpartiet vill fortsätta förbättra tryggheten för företagare och öka likabehandlingen av
avseende trygghetssystemet för företagare och anställda. Att ytterligare öka möjligheten att
välja karenstid skapar dessutom en flexibilitet som leder till en större trygghet för
företagaren.
Privat driven men offentligt finansierad vård och omsorg har ökat mycket under senare år
på grund av införandet av flera valfrihetsreformer och att regeringen har öppnat upp
tidigare offentliga monopol. Tack vare reformer för ökad frihet har vi idag en mångfald av
nya entreprenörer. Men trots ökningen av antalet företag inom vård och omsorg finns det
fortsatt en stor möjlighet att skapa fler företag inom vård- och omsorgsbranschen.
Vård och omsorg är den största branschen inom tjänstesektorn i antal anställda. Genom att
fortsätta öppna upp regelverken och den offentliga sektorn för företag och kooperativ
öppnas möjligheten för fler företag inom områden där många kvinnor har sin profession.
Det är också viktigt att uppmuntra andra delar av tjänstesektorn. Centerpartiet har länge
drivit kravet på sänkt restaurang- och frisörmoms, med lägre kostnader skulle fler
ungdomar kunna få anställning. Det skulle också betyda att problemen med den svarta
marknaden inom exempelvis restaurangbranschen skulle minska. För att möta utvecklingen
inom tjänstesektorn driver Centerpartiet en halvering av tjänstemomsen inom restaurangoch frisörsbranschen. Vi vill ha ett särskilt RIT-avdrag, en skattereduktion likt ROT och
RUT, som riktar sig till IT-tjänster i hemmet. RUT ska utvecklas ytterligare, för att omfatta
fler tjänster.
Företagens och företagandets villkor är viktiga och måste förenklas och förbättras för att
säkra en god konkurrens. Regelförenklingarna ska fortsätta. Ökade kunskaper om
företagandets villkor i skolan och högre utbildning, liksom praktik i företag under
utbildningen, skulle kunna leda till ett ökat intresse för att starta företag. En fortsatt
förändring av de sociala trygghetssystemen så att villkoren för till exempel en blivande
förälder blir lika, oavsett du är företagare eller anställd, underlättar för både kvinnor och
män att starta företag.
Det är lika viktigt att det ska löna sig att driva företag som att det ska löna sig att arbeta. Det
behövs en attitydförändring när det gäller synen på entreprenörer och företagare. Det är
företagen som skapar jobb och tillväxt. För att förbättra de små företagens förutsättningar
för utveckling och tillväxt ännu mer har alliansregeringen sänkt arbetsgivaravgifterna med
över 30 mdr kr under den föregående mandatperioden.
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Många av dagens kapitaltillgångar är låsta i gamla system. Fler företag kan starta och växa
genom eget och externt kapital. Genom ökad tillgång till kapital kan även dörren för fler
entreprenörer inom vård, skola och omsorg öppnas. Vi vill införa ett riskkapitalavdrag för
privatpersoner och aktiebolag som investerar direkt i tillväxtföretag, för att öka tillgången
till kapital i tidiga utvecklingsskeden.
För att öka investeringarna i utbildning och företagsamhet vill vi införa ett nystartskonto.
Det är upp till den anställde hur och när pengarna ska användas, antingen till
vidareutbildning eller till att starta ett företag. Eftersom sparkapitalet är knutet till individen
följer det med när man byter arbetsgivare.
Idag finns ett starkt samband mellan företagsstorlek och hur sjuklöneansvaret påverkar
företagets vilja att anställa. Ju mindre företag desto större är problemet med
sjuklöneansvaret eftersom sjuklönen slår proportionellt hårdare ju mindre företagen är. En
stor del av företagen i landet, en fjärdedel enligt en undersökning av branschen, svarar att
sjuklöneansvaret har haft eller ganska mycket stor betydelse för deras beslut att inte anställa
personer utanför familjen. I samband med förändringarna i trygghetssystemet infördes ett
generellt högkostnadsskydd som omfattar alla arbetsgivare vilket gör det mindre riskfyllt att
anställa. Centerpartiet kommer därför fortsättningsvis att följa utvecklingen och prioritera
åtgärder som underlättar för företagare – i synnerhet för småföretagare – att kunna starta,
driva och utveckla sin verksamhet.
En företagare som vill dra sig tillbaka på grund av ålder eller av andra skäl står ofta inför
valet att låta barnen ta över företaget eller att sälja det till någon utomstående. Företag bör
också få rådgivning och hjälp med matchning av personer som är beredda att ta över
befintliga företag. Om verksamheten säljs till utomstående får vinsten efter fem år tas ut som
kapitalinkomst, vilket reglerna inte medger om det är en avyttring till någon närstående.
Därför anser Centerpartiet att denna begränsning måste undanröjas.
Landsbygdens tillväxtmöjligheter är goda. Efterfrågan på det som landsbygden kan
producera är stor; råvara och förnybar energi från skogen, bra mat från åkern och
betesmarken, upplevelser nära djur och natur. Konkurrenskraftiga gröna näringar är
avgörande om vi ska kunna få en hållbar tillväxt där vi tar till vara hela landet. De gröna
företagen står för fem procent av Sveriges BNP och i en tiondel av landets 290 kommuner är
minst 18 procent av sysselsättningen inom den gröna sektorn. De gröna näringarna utgör
grunden för landsbygdens utveckling och är viktiga för att nå en hållbar tillväxt.
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Idag blir alltfler bönder energiproducenter, energiproduktionen växer starkt på
landsbygden. Men den har än större förutsättningar, inte minst som Centerpartiet anser att
svenskt jordbruk kan och ska vara koldioxidneutralt 2030. Det finns pengar i olika program
för att stimulera energiproduktion som idag inte nyttjas fullt ut. Det här behöver ses över, så
pengar används för att nyttja de många affärsmöjligheter som finns inom förnybar energi på
landsbygden.
Landsbygdsdepartementets projekt ”Skogsriket – med värden för världen” är ett sätt att
ytterligare stärka skogens roll för jobb och utvecklingskraft på den svenska landsbygden.
Skogen levererar inte bara natur- och kulturvärden, utan också råvara som kan förädlas i en
näst intill oändlig variation, vilket ger en enorm potential för företagande jobb och tillväxt i
hela landet.
Åkermarken är den yttersta resursen när det handlar om mänsklighetens grundläggande
försörjning och överlevnad. Samtidigt blir andelen odlingsbar mark och giftfri matjord en
allt knappare resurs världen över. Bara i Skåne har en yta motsvarande 18 000 fotbollsplaner
av Europas bästa åkermark bebyggts sedan 1962. Ytterligare 12 000 fotbollsplaner åkermark
försvinner om de skånska kommunernas översiktsplaner blir verklighet. Sett till de behov
som finns i världen, där världens matproduktion behöver fördubblas till 2050, är detta en
väldigt allvarlig utveckling. Skyddet av marken som resurs måste förstärkas. Städer och
tätorter behöver i mycket större utsträckning byggas på höjden än på bredden. Det finns ett
moraliskt dilemma i att Sverige alltmer förlitar sig på omvärldens matproduktion samtidigt
som vi själva har utmärkta möjligheter att producera mat. Medan flera länder i princip
tvingas upphöra med matproduktion på grund av bristande vattentillgångar och ett
förändrat klimat i och med växthuseffekten, har Sverige fortfarande ett relativt stabilt klimat
och unika vattentillgångar. Trots det blir Sverige alltmer importberoende när det gäller mat,
upp mot hälften av all den mat vi äter är importerad. Det är inte en hållbar utveckling.
Konkurrenskraften i den svenska matproduktionen behöver stärkas. Samhället måste ta ett
ansvar och därmed stå för kostnaden för de ökade miljö- och djuromsorgskrav som vi tycker
är viktiga och som vi ställer på svenska bönder.

6. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD FÖR TILLVÄXT
TILLVÄX T
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela landet. Kvinnor och män måste ges
likvärdiga förutsättningar att satsa på sina idéer, utvecklas och bidra till hållbar tillväxt.
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Därför anser Centerpartiet att statliga medel och makten över dem ska fördelas jämställt.
Dessutom ska de regionala utvecklingsplanerna jämställdhetssäkras.
De tillväxtresurser som kommuner och regioner har att nyttja, bland annat inom EU:s
program för regional tillväxt, ska fördelas och beslutas om på ett jämställt sätt. Beslut måste
baseras på kunskap om såväl kvinnor och män, statistik ska alltid vara könsuppdelad.
Kommuner och regioner måste också göra upp med lokala mytbildningar som bromsar
tillväxt. Gävleborgs region föregår med gott exempel och har tagit fram en regional handbok
för jämställdhet; ”myten om kvinnorna som flyr och männen som styr”. Här konstateras
bland annat att det bor fler kvinnor än män i regionen och att den största arbetsgivaren för
kvinnor är inom vård och omsorg. Men när prioriteringar inom regional utveckling ska
göras fokuserar de på skog och stålindustri. Det kan givetvis vara rätt bedömning. Men det
borde rimligen också finnas en stor potential bland alla de kvinnor som jobbar inom vård
och omsorg, inte minst sedan dessa områden öppnats för företagande. Synen på tillväxt och
de prioriteringar som görs måste inkludera kvinnor likväl som män.
Antalet gravida kvinnor som är egenföretagare uppskattas till cirka 3300 men idag omfattas
dessa inte av rätten till havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön. Därför vill vi
införa en graviditetspeng för egenföretagare och det är egenföretagaren själv som ska göra
riskbedömning av arbetsmiljön.
Människors rörlighet, nyfikenhet och vilja att se nya platser är någonting mycket positivt.
Man flyttar dit jobben finns, för att vidareutbilda sig, se världen eller göra det man drömmer
om. Rörligheten bör ses som en möjlighet, både i en global, nationell och lokal kontext.
Politiken bör fokusera på hur vi skapar möjligheter för människor att bo där de vill, oavsett
var det är. Vi bör därför fokusera mer på möjligheterna med inflyttning än problemen med
utflyttning.
Skälen till varför man väljer att flytta till Sverige är många och behoven när man väl
kommer hit är därför oerhört olika. Människors fria rörlighet och att de väljer att bosätta sig
och arbeta i Sverige är nödvändigt för att vi ska kunna trygga den framtida svenska
välfärden. Landsbygdskommunerna har stora möjligheter att vara en resurs i mottagandet
av nya svenskar. Här finns ofta både lediga bostäder och ett levande civilt samhälle som kan
vara en viktig del i integrationen.
Sverige står inför demografiska förändringar som kommer att innebära stora utmaningar att
täcka vårt framtida arbetskrafts- och kompetensbehov. Arbetskraften kommer att bli en
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bristvara under en överskådlig framtid. Arbetskraftsinvandring är en del av lösningen men
Sverige behöver även attrahera utländska företagare och skapa en utökad
företagarinvandring.
Möjligheterna för nya svenskar att få börja arbeta direkt efter ankomst till Sverige har
förbättrats och regelverket har förändrats. Men vi kommer att behöva göra mycket mer för
att få en snabb och fungerande integration, och för att Sverige ska bli tillräckligt attraktivt
för dem som är beredda att röra sig över gränserna. Enligt en rapport från FORES kommer
merparten av Sveriges kommuner att behöva mer arbetskraft än vad den naturliga
befolkningstillväxten medger. Inom några decennier kommer den internationella
konkurrensen om arbetskraft att öka och Sverige måste göras attraktivt för utländsk
arbetskraft.
Välfärden byggs av människor som arbetar och att nya och växande företag ger fler jobb.
Sambandet mellan det lokala företagsklimatet och jobbtillväxt bland invandrare är tydlig.
Dvs. ju sämre företagsklimat desto lägre är förvärvsfrekvensen bland utomeuropeiskt födda.
På motsvarande sätt lyckas kommuner med bra företagsklimat bättre med integrationen.
Under krisen ökade antalet nystartade företag med utländsk bakgrund med över 41 procent,
att jämföra med ökningen för hela befolkningen på 9 procent. Entreprenörskapsinvandring
är en potential som vi måste ta tillvara. Samtidigt kan företagare födda utomlands bidra till
att öka handeln mellan Sverige och andra länder.

7. EN INNOVATIONSKRAFTIG
INNOVATIONSKRA FTIG EKONOMI – FÖR FLER JOBB OCH
NYA FÖRETAG
Svensk konkurrenskraft kräver fortsatta reformer. Centerpartiet anser att högre utbildning,
forskning och innovationer har möjlighet att skapa utveckling och välstånd i Sverige och för
hela världen.
Under senare år har konkurrensen ökat allt mer inom kunskapsintensiva branscher där
Sverige har en styrkeposition. Ska vi kunna behålla och utveckla vårt framtida välstånd är vi
beroende av att vara en fortsatt ledande kunskapsnation. Ställda inför en allt tuffare
internationell konkurrens måste vi lägga in en högre växel. Vi ska ha en mycket hög
lägstanivå när det gäller kunskap och vi ska på väl valda delar vara världsledande.
Begreppet ”en lärande ekonomi” innebär att vi i Sverige, med våra institutioner, företag och
individer, hela tiden måste vara öppna för och tillskansa oss ny kunskap så att vi kan
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fortsätta vara framgångsrika. Svenska lärosäten måste prioritera att tillhandahålla relevant
forskning och utbildning i anslutning till så många av Sveriges tillväxtnoder och regioner
som är rimligt för att säkerställa att tillväxten och värdeskapande fortsätter också över tid.
Samverkan och samarbete mellan högre utbildning, forskning och samhälle och näringsliv
beskrivs ofta som ”kunskapstriangeln” eller ”triple helix”. För att en region ska kunna
utveckla sin konkurrenskraft krävs insatser från såväl näringsliv som akademi och politik.
Det är vitalt att denna triangel är komplett för att ett samhälle ska kunna vara innovativt och
långsiktigt skapa värde. Eftersom företag finns och vårt välstånd byggs i hela landet är det
viktigt att en fungerande kunskapstriangel finns i hela landet. Genom att främja
klusterbildningar kring lärosäten runt om i Sverige kan exempelvis miljöteknikföretag,
tillsammans med akademi och myndigheter, utveckla den miljöteknik vi redan är
framstående inom.
Med en stark regional förankring, där lärosätena uppmuntras och stimuleras att utveckla
kunskap i samarbete med och kring de styrkor som finns i det lokala och regionala
näringslivet kan tillväxt skapas. Genom vassa forskningscentra tillsammans med
innovationskontor vid samtliga universitet och högskolor, men också i kommuner som inte
har högre utbildning, kan likvärdiga villkor till förverkligande av nya affärsidéer för
uppfinnare och entreprenörer erbjudas. Det behövs också regionala forskningsfonder för att
stärka regional tillväxt, som inte är knutna till universitet eller högskola.
Tilldelning av statliga resurser för Sveriges högskolor och universitet är idag delvis baserade
på det antal citeringar och publiceringar som lärosätena åstadkommer genom sin forskning.
Genom en tydligare fokus på kommersialisering kommer antagligen kräva helt nya
arbetssätt och allianser för lärosätena. Det är lika självklart att Sverige ska använda svenska
och internationella forskningsresultat för att skapa nya produkter, tjänster, företag och jobb
som att Sverige ska ha en grundforskning som är fri och nyfikenhetsdriven. Satsningar på
samverkan mellan forskning och näringsliv bör därför premieras. ”Kunskapstriangeln”, kan
vara en bra grund för denna tilldelning vilket ger ett integrerat kvalitetssystem för
forskning, utbildning och innovation/samverkan. En förutsättning för en väl fungerande
innovationskultur är att lärosäten får bilda holdingbolag.
Vi måste ha ett brett perspektiv på innovation. Det utgör också grunden i den
innovationsstrategi som regeringen, under ledning av näringsminister Maud Olofsson, nu
utarbetar. Innovation kan vara nya och bättre produkter i form av varor eller tjänster men
det kan också vara processer, affärsmodeller eller sätt att organisera verksamheter.
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Innovationer kommer att vara nyckeln för ekonomisk utveckling och framtida
konkurrenskraft, och därför måste vi förbättra förutsättningarna för alla – kvinnor
respektive män, företag, organisationer och myndigheter– att vara innovativa. Det är tydligt
att entreprenörer i olika kombinationer med uppfinnare står för en tredjedel av landets
nystartade företag. Det innebär att växande företag eller banbrytande produkter ofta börjar i
forskning och utveckling. Arbetet för att förbättra innovationsklimatet och omvandla
forskningsresultat till jobb och tillväxt i hela landet måste fortsätta.
De som vågar satsa på sina idéer ska ha tillgång till uthålligt kapital. Finns inte fungerande
företagsfinansiering i ett tidigt skede riskerar samhället gå miste om viktiga värden i form av
tillväxt, ekonomisk aktivitet och sysselsättning. Forsknings- och utvecklingssatsningar är
bland det viktigaste Sverige kan göra för att främja innovationer och stärka
konkurrenskraften. Därför vill Centerpartiet ge innovatörer möjlighet att göra avdrag för
sina kostnader.
Innovationer och entreprenörskap har blivit en allt mer naturlig del av ungdomars framtida
yrkesval. Detta bland annat som en följd av ökade insatser när det gäller entreprenörskapsoch innovationssatsningar i skolan. Sedan starten 1980 har nästan 200 000 elever deltagit i
föreningen Ung Företagsamhets verksamhet, där gymnasieelever i utbildningssyfte får
möjlighet att driva ett eget företag under ett år. Entreprenörskap ska finnas på schemat på
såväl grundskole- som gymnasienivå, och vara en självklar del av såväl teoretiska som
praktiska utbildningar. Centerpartiet anser att det egna företagandet måste bli ett lika
naturligt val som anställning och här har unga en innovationspotential som antagligen
underutnyttjas.
De traditionella innovationssystemen är dock inte anpassade till ungas behov. Därför vill vi
stimulera innovationskraften hos unga och bidra till att öka andelen unga som utvecklar och
kommersialiserar sina idéer till exempel genom företagande eller licensiering. Insatserna ska
även höja kunskapen om unga innovatörers behov, samt synliggöra unga innovatörer.
Att förbättra det svenska företagsklimatet är för Centerpartiet en av de viktigaste nycklarna
när det gäller att skapa tillväxt, välfärd och jobb. Under förutsättning att ekonomin tillåter
presenteras härmed förslag som fortsatt kommer att sänka trösklarna och att minska
kostnaderna för småföretagen.
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Centerpartiet vill:
Ge regionerna makten. Centerpartiet vill se en decentraliserad demokrati, med spelregler
som förhindrar centralisering. Vi vill se starka och funktionella regioner med stort självstyre
i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik.
Utarbeta en attraktivitetsstrategi i varje region. Många företag och regioner upplever redan
i dag en brist på arbetskraft, ett behov som bara kommer att öka. En utvecklingsstrategi för
varje region är att kunna locka till sig ny arbetskraft, såväl inhemsk som invandrad och
utländsk, för att kunna täcka behoven framåt.
Stärk äganderätten för markägare. Vi vill se över regelverket kring fastighetsägarens
rättigheter när mark tas i anspråk för vinstdrivande verksamhet.
Inrätta en servicegaranti i hela landet. Att ha tillgång till en fungerande grundläggande
service på rimligt avstånd är en förutsättning för att man ska kunna och vilja bo och verka
på en ort. Statlig och övrig offentlig service ska finnas i hela landet, och ska vara samordnad
och anpassad efter befolkningens och företagens behov. Centerpartiet vill införa ett krav på
svenska myndigheter att samråda med kommuner och regioner för att hitta långsiktiga
lösningar innan grundläggande samhällsservice förändras.
Sänk arbetsgivar- och egenavgifterna. För att få en varaktig ökning av sysselsättningen och
öka incitamenten för företagen att anställa kommer vi att prioritera en fortsatt nedsättning
av arbetsgivar- och egenavgifterna för företag.
Öka tillgången på kapital till företag genom riskkapitalavdrag samt utjämningskonto.
Genom att möjliggöra avdrag för insättning på ett utjämningskonto, kan en jämnare
beskattning uppnås vilket skapar bra förutsättningar för tillväxtbolag att attrahera
investerare. Vi vill även skapa regelverk för fristående banker med god lokalkännedom.
Bredband i världsklass och en Digital agenda för Sverige. Det ska gå att koppla upp sig
med bra kapacitet var som helst och när som helst, i hela landet. Det är både en demokratioch en rättighetsfråga. Hela Sverige ska ha bredband i världsklass.
Införa ett nystartskonto där privatpersoner kan spara pengar för kompetensutveckling och
start av företag. Detta ska ses som en individuell omställningsförsäkring och ökar
investeringarna i utbildning och företagsamhet samt sprida detta jämnare över hela
arbetslivet.
Underlätta för generationsskifte genom att beskatta andelsöverlåtelser som kapitalinkomst.
Vem man väljer att sälja sitt företag till ska naturligvits inte ska avgöras av vilka
skatteeffekter som uppkommer.
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Möjliggör val av färre karensdagar för egenföretagare. Många företagare upplever
nuvarande karenstid som alltför lång. Huvudregeln bör vara sju dagars karens men det ska
finnas möjlighet att välja en kortare karenstid.
Inför graviditetspeng för egenföretagare! Det ska inte vara någon skillnad om du är
anställd eller egenföretagare när det gäller rätten till graviditetspeng.
Utveckla vassare forskningscentra som stärker det lokala näringslivet. Universitet och
högskolor runt om i landet måste ges möjlighet att ännu tydligare än idag utvecklas som
spjutspetsnoder inom olika områden.
Slå vakt om nationella högskolor regionalt. Vi är stolta över utbyggnaden av högskolan i
Sverige och det ska finnas en mångfald av nationella högskolor regionalt. Centerpartiet slår
vakt om den principen.
Inrätta en innovationsparameter för stärkt innovation och kommersialisering.
Centerpartiet anser därför att resurstilldelningen för forskningsresurser kompletteras med
en parameter, en innovationsparameter, för hur väl ett lärosäte arbetar med innovationer
och samverkan.
Uppmuntra innovationer genom FoU-avdrag. Det ska vara ett branschneutralt FoU-stöd
med så få specialvillkor som möjligt.
Utveckla fler exportmogna turistdestinationer. Svensk turism har haft en positiv utveckling
under de senaste åren, alltfler utländska turister upptäcker Sverige som turistland. För att
Sverige ska fortsätta utvecklas som turistland behövs en kvalitativ utveckling av nya och
befintliga destinationer liksom en förstärkning av marknadsföringsinsatserna.
Fördela statliga medel för regional tillväxt jämställt, lika mellan kvinnor och män. Det
behövs en konkret handlingsplan för att säkra att resurserna för regional tillväxt och
landsbygdsutveckling utgår från såväl kvinnors som mäns verklighet och behov som
företagare, för att pengarna ska ge mesta möjliga effekt.
Att stärka boendemiljöerna på landsbygd. Ytterligare steg behöver tas, ifråga om regelverk
och tillämpning av de nya strandskyddsbestämmelserna, för att öka möjligheten till att
bygga strandnära i landsbygds- och glesbygdsområden.
Underlätta byggande på landsbygd genom ändrade kreditgarantier. Begränsningen för
Statens bostadskreditnämnd att ställa ut garantier utöver marknadsvärdet bör förändras så
att möjligheterna att finansiera ny- och ombyggnation av bostäder och flerbostadshus
underlättas.
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Ge förutsättningar för en bra infrastruktur i hela landet. En bra fysisk infrastruktur i form
av vägar och järnvägar är avgörande för att människor ska kunna bo och bedriva företag i
hela landet.
Inför ett RIT-avdrag. En skattereduktion likt ROT- och RUT-avdraget, som riktar sig till
IT-tjänster i hemmet.
Stärk den lokala utvecklingskraften. Centerpartiet verkar för att en utredning görs för att
identifiera skattebaser som är lämpliga att decentralisera, för att stärka den lokala
utvecklingskraften.

MOTIONER
L ANDSBYGDSUTVECKLING
ANDSBYGD SUTVECKLING,
SUTVECKLING , M OTION 8:1,
8:1 , 8:3
8: 3 - 8:7
1. Att det sätts ett tillväxtmål för landsbygden
2. Att en differentierad arbetsgivaravgift införs där företag som verkar på landsbygden
betalar en avsevärt lägre avgift och de i rena glesbygder helst ingen alls.
3. Att staten tar ett större ansvar för att vi har en fungerande infrastruktur i hela landet.
4. Att de landsbygdskommuner som har vind/vattenproduktion får del av
produktionsvinsten till att utveckla den lokala verksamheten i kommunen.
5. Att Centerpartiet ställer upp för att driva frågan om statliga lånegarantier till
landsbygden.
6. Att offensivt driva återföring av vattenkraftsmedel och geografiskt differentierade
arbetsgivaravgifter
7. Att uppdra åt partistyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en
strategi för inflyttning och utveckling av norra Sveriges inland att överlämna
motionen till riksdagsgruppen
8. Att Centerpartiets riksstämma uppmanar Centerpartiets riksdagsgrupp att starta en
utredning kring denna för vattenkraftskommunerna viktiga fråga.
9. Denna motion sänds till landsbygdsminister Eskil Erlandsson och näringsminister
Maud Olofsson.
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10. Att Centerpartiet driver frågan om Återbäringsmedel till vattenkraftskommunerna.
Jag har lämnat två modeller/system som förslag som kan användas som grund för det
fortsatta arbetet.
11. Att Centerpartiet tar fram ett nytt, fräscht och engagerande landsbygdspolitiskt
program, som också kommuniceras och arbetas med på alla organisationsnivåer.
Motionsyttrande: Landsbygden står inför stora utmaningar men som motionären skriver, att
med nytänkande och med krafttag, finns det stora förutsättningar att utvecklas och nå
tillväxt i hela landet. Centerpartiet och alliansregeringen under mandatperioden genomfört
stora insatser för landsbygden. Bland annat kan nämnas rekordstora satsningar på
infrastruktur, sänkta arbetsgivaravgifter, minskade kostnader för de gröna näringarna och
satsningar på bredband. Ändå är utvecklingen i vissa delar av landet fortfarande
bekymmersam, och mer måste göras. Centerpartiet vill fortsätta arbetet med att stärka den
lokala och regionala konkurrenskraften och skapa bättre förutsättningar för företagande,
innovationer och investeringar. På så sätt kan tillväxtpotentialen och
sysselsättningsmöjligheterna i hela landet utvecklas. Den nationella utvecklingskraften är
beroende av hur väl de unika förutsättningarna som finns lokalt och regionalt tas tillvara av
människor och entreprenörer.
Landsbygdens enorma tillväxtmöjligheter med stora naturtillgångar, en växande
besöksnäring, investeringar i förnybar energiproduktion är bara några exempel på de
positiva fördelar som Norrlands inland har. Med en kraftsamling kring dessa, och andra
möjligheter finns goda chanser att ytterligare stärka den positiva utveckling som nu visar sig
i flera kommuner.
Centerpartiet vill säkra företagens behov av riskvilligt kapital i hela landet. Det är i första
hand marknaden som ska tillgodose företagens behov av kapital. Men i vissa regioner
fungerar det dåligt. Idag är det många gånger svårt för företagen på landsbygden att få
tillgång till kapital för exempelvis investeringar. Centerpartiet anser därför att de statliga
finansieringsinsatserna ska samverka med lokala och regionala aktörer för att säkra
företagens behov av riskvilligt kapital i hela landet.
Företagsamma människor med idéer till nya tjänster eller produkter behöver ibland stöd i
form av både affärsutvecklingskompetens och finansiering. Genom att införa
rådgivningscheckar vill Centerpartiet göra det möjligt för företagare att själva välja
rådgivning utifrån sina behov.
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För att möta dessa utmaningar har Centerpartiet varit drivande att bl a få Inlandsinnovation
AB på plats som ska arbeta tillsammans med privata och offentliga aktörer i Norrlands
inland. Tillsammans med privata och offentliga aktörer i Norrlands inland kommer
inlandsinnovation att utgöra en grund för regional tillväxt. Det innebär att en statlig fond för
riskkapital på två miljarder kronor kommer att inrättas under 2012. Samverkan mellan
Inlandsinnovation och privata och offentliga aktörer kommer att underlättas genom att
Inlandsinnovation är flexibel när det gäller val mellan olika investeringsformer. Det handlar
om lån, garantier, och riskkapital. Norrland behöver investeringar, inte mer bidrag.
Det kommer att öka företagandet och leda till arbetstillfällen och till livskraftiga bygder
bättre service.
Den demografiska utvecklingen med en allt åldrande befolkning kan bara mötas genom fler
jobb, nya lösningar och innovationer och offensiva åtgärder för att stärka entreprenörskapet
och det privata näringslivet. Det är tydligt att fler människor behövs om den svenska
landsbygden ska klara framtida behov av arbetskraftsförsörjning. Därför har Centerpartiet
satt upp ett 2020-mål om ekonomisk tillväxt i alla arbetsmarknadsregioner. Det är genom en
aktiv politik som stärker varje regions förutsättningar att utveckla sina styrkor ska Sveriges
samtliga arbetsmarknadsregioner nå ekonomisk tillväxt.
Människors rörlighet, nyfikenhet och vilja att se nya platser är någonting mycket positivt.
Man flyttar dit jobben finns, för att vidareutbilda sig, se världen eller göra det man drömmer
om. Rörligheten bör ses som en möjlighet, både i en global, nationell och lokal kontext.
Centerpartiet anser det därför viktigt fokusera på hur vi skapar möjligheter för människor
att bo där de vill, oavsett var det är. Vi bör fokusera på inflyttning snarare än utflyttning.
Landsbygdskommunerna har stora möjligheter att vara en resurs i mottagandet av nya
svenskar. Här finns ofta både lediga bostäder och ett levande civilt samhälle som kan vara en
viktig del i integrationen.
Vad gäller förslaget om en differentierad arbetsgivaravgift driver Centerpartiet sedan
tidigare en politik som sänker kostnaderna för företagen. Totalt har Centerpartiet och
alliansregeringen sänkt kostnaderna för företagen under förra mandatperioden med
betydande belopp, ca 50 mdkr, varav 30 mdr kr i arbetsgivaravgifter. Med
jobbskatteavdraget har det blivit mer än 80 000 kr mer över för företagen. Syftet med
alliansregeringens nedsättningar har varit att öka anställningsbarheten för grupper med
relativt svag förankring på arbetsmarknaden. Därför har vi arbetat aktivt både för att öka
arbetskraftsutbudet och för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, men även för att
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sänka företagens tröskel för att anställa. Det har blivit enklare och billigare att anställa
genom bl.a. sänkta socialavgifter och införandet av nystarts-, nyfrisk- och instegsjobb.
Det ska nämnas att det finns en regionalt nedsatt socialavgift som gäller i stödområde A där
företagare får en nedsättning av socialavgifterna med tio procentenheter. Detta stimulerar
småföretagandet i regionen och bidrar till en god service. En annan stimulansåtgärd som
gäller för vissa kommuner i Norrland är nedsättningen av energiskatten med anledning av
att uppvärmningsbehovet är högre. 20,1 öre per kWh istället för 26,1 öre kWh.
Partistämman beslutade:
att att-sats 1, 2 och 4 anses besvarad. Att-sats 3 hänvisas till motion 10:1-10:5
att att-sats 5 anses besvarad
att att-sats 6 anses besvarad
att bifalla att-sats 7
att att-sats 8 avslås
att att-sats 9 avslås
att att-sats 10 anses besvarad (med hänvisning till förnyelseprogram punkt 22)
att att-sats 11 anses besvarad

GRUNDLÄGGANDE SAMHÄLLSSERVICE
SAMHÄL LSSERVICE.
LSSERVICE . MOTION 8.2
1. Att Centerpartiets riksorganisation arbetar för att snarast arbeta för riktat stöd till
skolor, distriktssköterskemottagningar med flera basserviceinrättningar på
landsbygden.
Motionsyttrande: För Centerpartiet är Sveriges landsbygder viktiga för hela vårt lands
framtid. Genom generella insatser kan vi skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet, men
om det ska vara attraktivt och enkelt för människor att bo på landsbygden krävs god tillgång
till basservice och bra kommunikationer. Centerpartiet ska därför på kommunal, regional
och nationell nivå verka för att en god service upprätthålls i alla delar av landet.
Centerpartiets politik under förra mandatperioden visar på tydliga resultat. Vi har arbetat
med regionala serviceprogram som genomförts i syfte att stärka dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer med strategisk betydelse i serviceglesa områden. Utvärderingar visar att
länen bedömer att läget känns relativt stabilt avseende utvecklingen av tillgänglighet till
butiker. Tack vara ökningen av stödet till kommersiell service som flera butiker inte har
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lagts ner det senaste året. Tillgängligheten till drivmedel är relativt god och den befarade
mackdöden till viss del har undvikits tack vare ökade investeringsstöd det senaste året och de
extra 30 mnkr som funnits under 2009-2010.
Centerpartiet fortsätter arbeta i denna riktning och i den senaste budgeten beslutades det om
80 Mkr fram till 2014. Dessa medel ska användas till fortsatta insatser för att stärka bl. a.
butiker och drivmedelsstationer med strategisk betydelse i gles- och landsbygder samt för att
utveckla nya innovativa servicelösningar i dessa områden.
Med förbättrade kommunikationer på landsbygden kan man arbeta hemifrån genom till
exempel utbyggt bredband. Detta underlättar för företagare att etablera sig på landsbygden
vilket skulle leda till fler jobbmöjligheter i närområdet. Centerpartiet vill därför inrätta en
form av lagstadgad servicegaranti för människor i hela landet. För att ta vara på den
tillväxtpotential som finns i hela landet är det viktigt att människor känner trygghet i att det
finns en grundläggande service. Därför ska varje medborgare och varje permanent hushåll i
Sverige ha en lag garanterad tillgång till bland annat elektricitet, telekommunikationer,
bredband, postdistribution och hälso- och sjukvård.
Partistämman beslutade:
att motionen anses besvarad
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