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Företagande och arbetsmarknad

KOMMITTÉ 9 - FÖRETAGANDE OCH ARBETSMARKNAD
ARBE TSMARKNAD
MOTIONER
BÄR OCH BÄRPLOCKNING,
BÄRPLOCKNING , MOTION 9:1
1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare som kommer till Sverige är anställda i
svenska företag.
2. Att Centerpartiet verkar för att bärplockning skattebefrias.
3. Att Centerpartiet verkar för att markägarens rätt till ersättning regleras när det
kommer till kommersiell bärplockning i organiserad form.
4. Att Centerpartiet verkar för att undersöka vad mer man kan göra för att utländska
bärplockare som kommer till Sverige inte luras av oseriösa bäruppköpare.
Motionsyttrande: Centerparitet har i regeringsställning medverkat till att personer som vill
komma till Sverige för att arbeta som bärplockare bedöms enligt de generella regler som
gäller för arbetskraftsinvandring, vilket innebär ett stärkt skydd för bärplockare jämfört
med under tidigare år.. Regler och kontroller har även skärpts vad gäller utländska
bemanningsföretag som har verksamhet i Sverige. Centerpartiet kommer att fortsätta följa
branschens utveckling och villkor och vid behov återkomma med ytterligare åtgärder.
Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som den skattskyldige har
plockat själv är skattefria till den del de under ett beskattningsår inte överstiger 12 500 kr.
Skattefriheten gäller emellertid inte om plockningsverksamheten i sig utgör
näringsverksamhet.
Centerpartiets skattepolitik för företag fokuserar på generella reformer snarare än olika
särlösningar, då de ofta skapar gränsdragningsproblem som följd.
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Partistämman beslutade:


Att att-sats 1, 3, 4 anses besvarade



At att-sats 2 avslås

TILLVÄXTFRÄMJANDE SKATTELAGSTIFTNING
SK ATTELAGSTIFTNING FÖR SMÅFÖRETAGARE,
SMÅFÖRETAGARE,
MOTION 9:2
1. Att Centerpartiet i riksdag och regering arbetar för att reformera skattelagstiftningen
för småföretagare enligt TSS-metoden.
Motionsyttrande: Sedan regeringsskiftet 2006 har Centerpartiet systematiskt förbättrat
näringsklimatet. Det som är avgörande är makroekonomisk stabilitet och goda ramvillkor
vilket lagt en grund för näringslivets utvecklingsmöjligheter. Ett gott företagsklimat kräver
insatser inom många politikområden; skatter, kapitalförsörjning, forskning och utbildning,
handels- och investeringsfrämjande. För att stärka företagens konkurrenskraft och sänka
kostnaderna för att anställa, sänktes skatterna för företagen med omkring 50 miljarder
kronor föregående mandatperiod. Centerpartiet vill fortsätta arbetet med att sänka skatterna
och avgifterna för företagen även under denna period.
Alliansregeringen har tillsatt en kommitté med uppdrag att se över företagsbeskattningen.
Kommittén har bland annat fått i uppdrag att undersöka olika möjligheter att minska
beskattningen av riskkapital i bolagssektorn och göra villkoren mer lika för finansiering
med eget kapital och med lån. Kommittén ska bedöma om det är lämpligt att ta fram mer
generellt utformade regler som begränsar ränteavdragen och om skattelättnader för eget
kapital bör införas och lämna förslag. I uppdraget ingår att ta fram förslag som breddar
bolagsskattebasen för att bland annat kunna sänka bolagsskattesatsen. Dessutom omfattar
uppdraget bland annat att se över regler för skatteincitament för forskning och utveckling,
riskkapitalavdrag, koncernbidrag och underprisöverlåtelser samt att analysera om källskatt
bör införas på räntebetalningar.
Uppdraget ska redovisas i tre etapper. Ett delbetänkande med förslag på skatteincitament för
att stimulera tillgången på riskvilligt kapital ska lämnas senast den 31 januari 2012. Vidare
ska förslag på skatteincitament för forskning och utveckling lämnas i ett delbetänkande
senast den 1 oktober 2012. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 1 november 2013.
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Utöver ovan beskrivna företagsbeskattningsutredning på en översyn av beskattningsreglerna
för fåmansföretag i syfte att förenkla och förbättra de så kallade 3:12 reglerna. Centerpartiet
arbetar för en ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft och kommer att fortsätta att vara
pådrivande för ett företagsklimat av världsklass.
Partistämman beslutade:


Att motion 9:2 avslås

SMÅFÖRETAGENS VILLKOR,
VILLKO R, MOTION
M OTIONER:
OTION ER: 9:3,
9:3 , 9:6, 9:8,
9:8 , 9:9
1. Att Aktiebolagslagen i högre grad anpassas till olika företagsstorlekar.
2. Att arbetet med att minska företagens administrativa börda på grund av regler
fortsätter och skärps.
3. Att påtryckningar på kommunerna införs för att kommunerna ska öka tjänstemäns
och politikers kunskaper om företagandets villkor om hur upphandlingsförfaranden och
tillståndsprocesser kan förenklas och förbättra information och kommunikation till
företag.
4. Att regeln ”One In-One Out” införs dvs. om nya regler föreslås som ökar företagens
administration så ska en minskning i motsvarande mån samtidigt föreslås
5. Att införa därför undantag från turordningsregler i Lagen om anställningsskydd
(LAS) för företag med upp till 50 anställda är många gånger ett hinder för företag som
vill expandera.
6. Att befria arbetsgivare med färre än 10 anställda från sjuklöneansvar
7. Att införa nivåer i arbetsgivaravgiften så att kostnaden blir lägre för företag med färre
anställda. Inför nivåerna kan 1-50 anställda, 50-100 anställda och fler än 100 anställda
8. Att öka antalet lärlingsutbildningar och skapa fler kontaktpunkter mellan företag och
studenter
9. Att trygghetssystemen ska gälla även för ägarledda aktiebolag under de två första
verksamhetsåren och under förutsättning att det nystartade aktiebolaget ägs till 100
procent av styrelsen och VD.
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10. Centerpartiet tar upp småföretagarnas villkor som den viktigaste frågan de
kommande åren och verkar för att villkoren för företagandet, särskilt med avseende på
skatter, avgifter och sjuklöneansvar, radikalt förbättras.
11. Att Centerpartiet verkar för ett återinförande av systemet med rabatt på
arbetsgivaravgiften.
12. Att målet är; att denna rabatt skall ge samma arbetsgivaravgift som för anställande av
ungdomar (15,49 procent) och omfatta företagaren och 2-3 anställda
13. Att Centerpartiet avstår från att driva krav om generella sänkningar av
arbetsgivaravgiften.
14. Att Centerpartiet verkar för att dubblera grundavdraget för företagare.
15. Att motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma
Motionsyttrande:
Enklare att starta aktiebolag
Centerpartiet anser att det är viktigt att aktiebolagsformen kan anpassas till flera olika
former av företagande. Med syftet att göra aktiebolagsformen mer tillgängligt för
småföretagare halverades kravet på aktiekapital från 100 000 kr till 50 000 kr från den 1 april
2010. Aktiebolagsformen har många fördelar; bland annat är det en flexibel företagsform
som passar växande företag. Sänkningen av kravet på aktiekapital har bidragit till att fler
personer vill och vågar starta företag. Något som har ökat etableringen av nya företag,
särskilt inom tjänstesektorn.
Regelförenkling
Arbetet med att minska regelbördan för landets företagare är prioriterat. För att lyckas med
detta pågår åtgärder för att förenkla befintlig lagstiftning samtidigt som nya lagar och
förordningar som påverkar företagens vardag ska konsekvensutredas och granskas av
Regelrådet innan de träder ikraft. Då ungefär hälften av alla regler som gäller för
företagande härrör från EU-lagstiftning, är Sverige även pådrivande inom Europeiska
unionen vad gäller regelförenklingsarbetet.
Under den gångna mandatperioden skedde ett historiskt trendbrott då regelbörden för
landets företagare för första gången minskats. Räknat sedan 2006 har företagens

4

administrativa kostnader för 2010 sammantaget minskat med ca 7,3 procent netto. Det
motsvarar drygt 7 miljarder kronor i minskade årliga kostnader för företagen.
Regelförenklingsarbetet är ett stort förändringsarbete som berör alla ansvarsområden.
Därför är det viktigt att alla departement tar fram de förenklingsåtgärder som krävs för att
bidra till de övergripande målen som regeringen har beslutat om.
Nu är det en ny fas av förenklingsarbetet där visionen är att vi utifrån ett helhetsperspektiv
ska arbeta på alla nivåer som är av betydelse för företagen, från nationell, till regional och
lokal nivå samt inom EU. Nytt i det nya regelförenklingsprogrammet för 2010 – 2014 är bl.a.
fokus på regelförenkling på regional och lokal nivå där informations- och
kompetenshöjande insatser ingår som en viktig del. Resurserna ska fokuseras på det som är
viktigt att förenkla i den upplevda vardagen för företagaren.
En rad oberoende undersökningar visar att vår politik ger resultat, att regeringens arbete har
fått effekt och därmed lett till att företagens konkurrenskraft ökat. World Economic Forum
har under åren 2007–2010 rankat Sverige som det fjärde mest konkurrenskraftiga landet
bland 133 länder. För undersökningen 2010-2011 har Sverige stigit till plats två i rankningen.
Regelförenkling är ett långsiktigt förändringsarbete som kräver ett starkt engagemang på
alla nivåer. Attityder och förhållningssätt liksom en medvetenhet och förståelse för
företagens villkor och verklighet är av grundläggande betydelse för att nå framgång.
Lärlingsplatser
För att ytterligare öka möjligheterna för vissa grupper som har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden och för att sänka trösklarna för företagen att anställa vill Centerpartiet att
man prövar nya modeller för anställningsformer och utvecklar lärlingssystemen.
Centerpartiet har varit pådrivande för den storsatsning på lärlingsplatser för gymnasie- och
vuxenutbildning, som presenterades i budgetpropositionen för 2011 samt införandet av
lärlingsprovanställning. En möjlig anställningsform för personer yngre än 23 år som kan få
en lärlingsprovanställning upp till 18 månader.
Arbetsgivaravgifter
Centerpartiet är pådrivande i regeringssamarbetet för sänkningar av arbetsgivaravgifterna
samt riktade arbetsgivaravgiftsnedsättningar i syfte att öka anställningsbarheten för grupper
med relativt svag förankring på arbetsmarknaden. Det har blivit enklare och billigare att
anställa genom bl.a. sänkta egen- och arbetsavgifter för alla samt halverade
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arbetsgivaravgifter för unga och nedsatta socialavgifter för de som är över 65 år samt
införandet av nystarts-, nyfrisk- och instegsjobb.
Totalt har alliansregeringen sänkt företagens kostnader för skatter och avgifter med
omkring 50 miljarder kronor under den gångna mandatperioden varav arbetsgivaravgiften
sänkts med ca 30 miljarder kronor. För en egenföretagare har egenavgiften sänkts med
nästan sju procentenheter under mandatperioden. Centerpartiet vill fortsätta sänka
arbetskraftskostnaderna. Steg för steg ska vi stärka förutsättningarna för att starta, driva och
äga företag. För att få en varaktig ökning av sysselsättningen och öka incitamenten för
företagen att anställa kommer vi att prioritera en fortsatt nedsättning av
arbetsgivaravgifterna.
Trygghetssystemet
Ett av Centerpartiets och Alliansens vallöften var att förbättra tryggheten för företagare. Vi
har därför till skillnad från tidigare, socialdemokratiska regeringar, arbetat aktivt med dessa
frågor.
För att förstärka den sociala tryggheten för företagare har Centerpartiet och regeringen
genomfört en rad reformer i de sociala trygghetssystemen, dvs. arbetslöshets-, sjuk- och
föräldraförsäkringen och reglerna för sjuklön. I samband med detta sänktes egenavgiften
med knappt en procent. Syftet med förändringarna var att underlätta övergången från
anställning till företagande, stärka tryggheten och öka valfriheten för etablerade företagare
samt göra det mindre riskfyllt att anställa. Detta medför även en större tydlighet och
förutsägbarhet i regelverken, ökad likabehandling av företagare och anställda samt ökad
valfrihet för företagare.
Förändringarna omfattar förbättrat skydd, inte minst för nyföretagare men också för
etablerade företagare, inom sjuk- föräldra- och arbetslöshetsförsäkringen. För att göra det
mindre riskfyllt att anställa har regeringen slopat företagens medfinansiering av
sjukpenningen samt infört ett generellt högkostnadsskydd mot höga sjuklönekostnader. Det
sistnämnda innebär att arbetsgivaren från och med den 1 juli 2010 kan få ersättning från
Försäkringskassan för sjuklönekostnader som överstiger två och ett halvt gånger
sjuklönekostnadernas genomsnittliga andel av lönekostnaderna för samtliga arbetsgivare.
Nu avser regeringen att föreslå ytterligare reformer inom trygghetssystemen; möjlighet att
kunna välja färre karensdagar för egenföretagare och bättre möjlighet för egenföretagare att
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erhålla graviditetspenning vid risker i arbetsmiljön. Regeringen ska dessutom se över hur
reglerna i sjuk- och föräldraförsäkringen skiljer sig för företagare beroende på vald
företagsform och se över reglerna i arbetslöshetsförsäkringen för dem som kombinerat
anställning med företagande. Centerparitet kommer att fortsätta att vara pådrivande för att
förbättra trygghetssystemen för företagare och begränsa företagens kostnader i samband
med sjuklöner.
Grundavdrag för företag
Vad gäller förslaget om dubbelt grundavdrag för företag så har Centerpartiet varit
pådrivande för att enskilda näringsidkare, eller delägare i ett handelsbolag, fr.o.m. med
inkomståret 2010 kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdrag måste
överskottet av aktiv näringsverksamhet överstiga 40 000 kr. Avdraget omfattar 5 % av
avgiftsunderlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet. Det högsta avdraget är 10 000 kr
per år för enskild näringsidkare och 20 000 kr per år totalt för samtliga delägare i ett
handelsbolag.
Partistämman beslutade:


Att att-sats 1, 3, 4, 6, 7, 9 anses besvarade



För motion 5, se svar under motion 9:10



Att att-sats 2, 8, bifalls



Att att-sats 10, 11 och 12 anses besvarade



Att att-sats 13 avslås



Att att-sats 14 och 15 anses besvarade

SVENSK BASINDUSTRI, MOTION 9:4
1. Att distriktsstämman beslutar att skicka motionen vidare till Partistämman med syfte
att uppdra till partistyrelsen att få regeringen att tillsätta en utredning för att ta fram
förslag till åtgärder för att stärka konkurrenskraften för svensk basindustri.
Motionsyttrande: Sverige behöver ett dynamiskt och innovativt näringslivsklimat, som gör
att drivna entreprenörer, innovatörer, investerare och företagare ser Sverige som ett
intressant land för att starta och driva företag i en globaliserad värld.

7

Centerpartiet och regeringen har gjort kraftfulla satsningar i forskning och innovation för
att öka konkurrenskraften för svensk basindustri och traditionella branscher som
gruvnäring, skogsindustri och fordonstillverkning. Sverige har i dag ett bra och effektivt
ramverk för gruvnäringen med väl fungerande och tydliga lagar. Alliansregeringens
satsning på forskning med fem miljarder kronor under perioden 2009-2012 är den i särklass
största satsningen och mer än dubbelt så stor som någon av sina föregångare.
För detta är det bl.a. viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra de generella ramvillkoren
för företagande, vilket bl.a. handlar om skatter och avgifter, regelförenkling,
kapitalförsörjning och förutsättningarna för innovationer. I arbetet med att förbättra
näringsklimatet i Sverige anser Centerpartiet att det viktigt att se till olika branschers behov,
där den traditionella basindustrin är en viktig bransch bland flera.
Partistämman beslutade:


Att motion 9:4 anses besvarad

ALMI OCH INNOVATIONER,
INNOVATIONE R, MOTION 9:5
1. Att man snarast ändrar organisation inom Almi varje tjänsteman tar sitt ansvar och
organisationen centraliseras istället för decentraliseras. Varje tjänsteman skall ta fulla
ansvaret för innovationen. Privata innovatörer skall ha lika stöd som
”företagsinnovationer”.
Motionsyttrande: Under förra mandatperioden inledde Centerpartiet i regeringen ett
omfattande arbete med att stärka Sveriges konkurrenskraft och vår position som ett ledande
forsknings- och innovationsland. Regeringen gjorde en historiskt stor investering i
forskningen vid universiteten och högskolorna och presenterade en forsknings- och
innovationsproposition år 2008. För att nämna några andra exempel tog regeringen också
fram en strategi för ökad tjänsteinnovation och det presenterades en utredning om
innovationsupphandling. Eftersom innovation och entreprenörskap kommer att vara
nyckeln till ekonomisk utveckling och stärkt konkurrenskraft arbetar nu regeringen med att
ta fram en långsiktig innovationsstrategi för Sverige som blickar mot 2020.
Goda förutsättningar för kommersialisering av nya affärsidéer och modeller är avgörande
för samhällets innovationskraft, förnyelse och tillväxt i företag och samhället i stort. För att
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främja tillgången på kapital till etablering och tillväxt i nya och innovativa företag anser
Centerpartiet att statens verksamhet på riskkapitalområdet ska utvecklas i syfte att öka
nyttan för Sveriges företagare. Centerpartiet i regeringen har därför genomfört en översyn
av de statliga riskkapitalaktörerna, däribland Almi, för att förbättra tillgången på kapital för
Sveriges företagare. Syftet med översynen är att stärka tillgången till kapital i tidiga skeden
och att göra kapital mer tillgängligt. Potentialen till innovation och tillväxt hos företagare i
hela landet ska tas tillvara genom att öka tillgängligheten till de statliga
finansieringsinsatserna.
Regeringens ambition är att det ska vara enkelt att starta företag och att innovatörer ska ha
möjlighet att sälja eller kommersialisera sina innovationer genom företagande. Almi hjälper
då till att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och för att företag ska startas och
utvecklas. De arbetar med olika former av rådgivning till både företag och privatpersoner.
Eftersom näringspolitikens mål är att skapa bärkraftiga företag som kan växa och skapa jobb
och välstånd är finansieringslösningarna i huvudsak inriktade på företag eller att företag
skapas. För enskilda finns idag finansiering i form av verifieringsmedel.
Centerpartiet anser att den rådgivning som staten tillhandahåller ska vara
marknadskompletterande, kostnadseffektiv, ta hänsyn till regionala förutsättningar samt
utgå från företagens efterfrågan. Att staten finansierar viss rådgivning betyder dock inte att
den måste utföras i offentlig regi. Centerpartiet anser därför det angeläget att fortsätta
stimulera en ökad mångfald inom företagsrådgivning genom utveckling av kundvalssystem.
Partistämman beslutade:


Att motion 9:5 anses besvarad

LOFTA, MOTION 9:7
1. Att man inför en lag som säger att om den nystartade företagare vill få ca 50 % av
ersättningen från a-kassan skall denna få det i en tidsbegränsad period, förslagsvis max
ett år, medan man på 50 % av den tiden får möjlighet att starta upp ett företag.
Motionsyttrande: Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och vi anser att det
finns andra stödformer vid nystart av företag; start av näringsverksamhet men även stöd att
söka via Almi. Regeringen har gjort en hel del förändringar i trygghetssystemen för
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företagare just för att underlätta övergången från anställning till företagande och stärka
tryggheten. Förändringarna ska ses som en del av det omfattande reformarbete som
regeringen genomför för att stärka incitamenten att starta, driva och utveckla företag.
Partistämman beslutade:


Att motion 9:7 avslås

FÖRÄLDRAPENNING,
FÖRÄLDRAPENNING , MOTION 9:11
1. Att småföretagares villkor vid uttag av föräldrapenning skyndsamt utreds och därefter
anpassas efter även deras verklighet
Motionsyttrande: Centerpartiet har i alliansregeringen genomfört ett omfattande
reformarbete för att stärka incitamenten för att starta, driva och utveckla företag. Målet är
att göra det självklart, enkelt och lönsamt att vara företagare. För att förstärka den sociala
tryggheten för företagare har alliansregeringen tagit fram reformer i de sociala
trygghetssystemen, det vill säga arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen och reglerna
för sjuklön. Syftet är att skapa större tydlighet i regelverken, öka likabehandlingen av
företagare och anställda samt ge företagare ökad valfrihet. Vi har således förbättrat
trygghetssystemen för företagare som blir föräldrar genom att:
a. Ökad trygghet för nyföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen
Egenföretagare omfattas av ett generellt uppbyggnadsskede på 24 månader som innebär
rätt till sjukpenninggrundandeinkomst (SGI) motsvarande minst vad en anställd skulle
få för ett liknande arbete. Längre uppbyggnadsskede kan beviljas efter prövning. Syftet
är att underlätta övergången från anställning till företagande. Tidigare regler: Före den 1
juli var det inte närmare reglerat hur SGI skulle beräknas för nyföretagare eller hur
länge ett s.k. uppbyggnadsskede varar, utan Försäkringskassan gjorde en bedömning i
varje enskilt fall.
b. Jämförelseinkomsten för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen
Den särskilda begränsningsregeln, s.k. jämförelseinkomsten, för egenföretagare har
tagits bort. Det innebär att egenföretagares SGI inte längre begränsas av vad en
motsvarande anställd skulle ha fått, utan baseras på egenföretagarens faktiska inkomst.
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Tidigare kunde en egenföretagare inte få en högre ersättning än en motsvarande anställd
skulle ha fått.
c. Tillfällig föräldrapenning på jämlika villkor
Egenföretagares årsarbetstid vid uttag av tillfällig föräldrapenning är 260 dagar och
utges i högst fem dagar under en sjudagarsperiod. Ändringen har medfört höjd
ersättning för egenföretagare. Syftet är att egenföretagare ska ha regler som mer liknar
dem som gäller för anställda. Tidigare regler: Egenföretagare hade fram till den 1 juli en
lägre ersättning per dag vid uttag av tillfällig föräldrapenning jämfört med anställda. Då
delades en egenföretagares årsinkomst med 365 till skillnad mot en anställds, med
femdagarsvecka, som delades med 260.
Dessutom bereder alliansregeringen frågan om att ge egenföretagare möjlighet att få
graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön på samma sätt som anställda kan idag.
Partistämman beslutade:


Att motion 9:11 anses besvarad

O BEROENDE REVISORER, MOTION 9:12
1. Att partistämman beslutar att Centerpartiet skall arbeta för att revisorer utses av
oberoende organ.
2. Att skattereglerna för fåmansföretag ses över i enlighet med vad som anges i
motionen.
Motionsyttrande: Centerpartiets grundsyn är att de allra flesta vill göra rätt för sig.
Centerpartiet har i regeringen medverkat till införande av frivillig revision för små
aktiebolag, och fortsätter arbetet med att minska regelkrånglet och de administrativa
kostnaderna för företagen.
En revisionsbyrå tillhandahåller ofta flera tjänster som efterfrågas av företagen. Det är
viktigt att företagen själva får välja revisor utifrån sina behov. Det är dock inte längre
möjligt för ett revisionsbolag att revidera sig själva.
Endast godkända revisorer, godkända revisorer som avlagt revisorsexamen, auktoriserade
revisorer och registrerade revisionsbolag får revidera aktiebolag. Statliga Revisorsnämnden
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(RN) utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer. Godkännande och
auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag meddelas av RN för fem år i
taget. För att inneha godkännande eller auktorisation måste man vara yrkesverksam som
revisor. Inför varje ny femårsperiod gör RN en kontroll av revisorns yrkesverksamhet och
redbarhet.
Vad gäller beskattning för fåmansföretag finns de så kallade 3:12 reglerna som syftar till att
förhindra att tjänstebeskattade arbetsinkomster görs om till lågt beskattade
kapitalinkomster. Det pågår en översyn av 3:12 – reglerna i syfte att förenkla och förbättra
beskattningsreglerna för fåmansföretag.
Partistämman beslutade:


Att motion 9:12 avslås

JOBBSKATTEAVDRAG
JOBBSKATTEAV DRAG TILL EGENFÖRETAGARE,
EGENFÖRETA GARE, MOTION 9.13
1. Att Regeringen bör utöka rätten till jobbskatteavdrag för egenföretagare, exempelvis
jordbrukare, bilreparatörer, frisörer och lastbilsåkare.
Motionsyttrande: Jobbskatteavdraget är redan idag utformat som en skattreduktion för
arbetsinkomster, dvs. för inkomst av tjänst och inkomst av aktiv näringsverksamhet. Detta
är i princip i likhet med det motionären anför. För enskilda näringsidkare eller delägare i
handelsbolag har fr.o.m. 2010 en nedsättning av egenavgiften med 5 %, dock högst 10 000
kronor per år för enskilda näringsidkare och 20 000 kronor för handelsbolag. Centerpartiet
vill fortsätta arbetet med att sänka kostnaderna för företagen.
Partistämman beslutade:


Att motion 9:13 anses besvarad

OM SÄNKTA SKATTER FÖR FLER FÖRETAG OCH
OC H JOBB, MOTION 9:14
9: 14
1. Att avskaffa systemet med preliminära skatteinbetalningar till förmån för betalning av
faktisk skatt i efterskott.
2. Att införa en enhetlig procentuell skattenivå för samtliga inkomstslag

12

3. Att Sänka arbetsgivaravgifterna
4. Att sänka reavinstskatten till 30 % för fåmansbolag
Motionsyttrande: Alliansregeringen har tillsatt en kommitté med uppdrag att se över
företagsbeskattningen. Kommittén har bland annat fått i uppdrag att undersöka olika
möjligheter att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn och göra villkoren mer
lika för finansiering med eget kapital och med lån. Kommittén ska bedöma om det är
lämpligt att ta fram mer generellt utformade regler som begränsar ränteavdragen och om
skattelättnader för eget kapital bör införas och lämna förslag. I uppdraget ingår att ta fram
förslag som breddar bolagsskattebasen för att bland annat kunna sänka bolagsskattesatsen.
Dessutom omfattar uppdraget bland annat att se över regler för skatteincitament för
forskning och utveckling, riskkapitalavdrag, koncernbidrag och underprisöverlåtelser samt
att analysera om källskatt bör införas på räntebetalningar.
Uppdraget ska redovisas i tre etapper. Ett delbetänkande med förslag på skatteincitament för
att stimulera tillgången på riskvilligt kapital ska lämnas senast den 31 januari 2012. Vidare
ska förslag på skatteincitament för forskning och utveckling lämnas i ett delbetänkande
senast den 1 oktober 2012. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 1 november 2013.
3:12 reglerna finns till för att förhindra att tjänstebeskattade arbetsinkomster görs om till lågt
beskattade kapitalinkomster. Att avskaffa reglerna helt är därför inte önskvärt.
Alliansregeringen har istället gjort regelverket mer förmånligt för företagare på ett antal
punkter och arbetar med att förbättra regelverket ytterligare. Motionärens beskrivning avser
den högsta marginalskatten för tjänsteinkomster. Fåmansföretagare kan drabbas av denna
höga skatt men reglerna innebär inte att denna höga skatt alltid ska tillämpas. Frågan om
preliminär skatteinbetalning driver Centerpartiet sedan stämman 2007.
Vad gäller reavinstskatt för fåmansbolag så tas vinst ut som kapitalinkomst vid avyttring till
utomstående, vilket reglerna inte medger om det är en avyttring till någon närstående då
vinsten tas ut som inkomst av tjänst. Därför anser Centerpartiet att denna begränsning måste
undanröjas genom att andelsöverlåtelser ska beskattas neutralt. Fortsatt sänkta skatter och
avgifter gör skillnad. Att förbättra det svenska företagsklimatet är för Centerpartiet en av de
viktigaste nycklarna när det gäller att skapa tillväxt, välfärd och jobb. Centerpartiet kommer
att fortsätta arbeta för att, i den takt ekonomin tillåter, ytterligare sänka trösklarna och att
minska kostnaderna för småföretagen.
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Centerpartiet arbetar för en ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft och kommer att
fortsätta att vara pådrivande för ett företagsklimat av världsklass. I det arbetet ingår även att
minska de administrativa kostnaderna för företagen, förenkla förfarandet kring
skatteinbetalningar och sänkta egen- och arbetsgivaravgifter.
Partistämman beslutade:


Att att-sats 1 anses besvarad



Att att-sats 2 och 4 avslås



Att att-sats 3 anses besvarad

ARBETSMARKNAD
ARBETSRÄTTSLIGA FRÅGOR.
FRÅG OR. MOTION 9:3, 9:10,
9 :10, 9:16
9:1 6 ,
1. Att införa nivåer i arbetsgivaravgiften så att kostnaden blir lägre för företag med färre
anställda. Inför nivåerna kan 1-50 anställda, 50-100 anställda och fler än 100 anställda
2. Att arbetsrättslagstiftningen skrivs om så att arbetsgivaren har möjlighet att skriva de
avtal han/hon vill med arbetstagaren
3. Att på Internet lista företagare som har näringsförbud
4. Att behovsanställning inom vissa ramar bör införas som anställningsform i LAS
5. Att bestämmelsen i LAS om anställningens fortsättning under pågående
ogiltighetstvist skall avskaffas.
6. Att bestämmelsen i MBL om särskild rättsverkan vid lönekrav framställt av facklig
organisation skall avskaffas.
Motionsyttrande: Centerpartiet är pådrivande för att göra det mer lönsamt att jobba och för
att sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. Trygghet på arbetsmarknaden
och hos individer måste skapas genom vetskapen om att mister man ett jobb så finns det nya
jobb att gå till. Centerpartiet vill att trygghet i anställningen ska ligga i kunskap och
kompetens, inte i antalet anställningsår.
Dagens arbetsmarknad ser betydligt annorlunda ut än vad den gjorde på -70 och -80 talet.
Globaliseringen har medfört en omflyttning av produktion och förändringstakten i
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näringslivet sker betydligt snabbare än någonsin tidigare. Bland företag med 10-49 anställda
är det idag 61 procent som har någon form av utlandsinslag i sin affär – handel, tillverkning
eller samarbete. Småföretagen med upp till 50 anställda står för ca 30 procent av landets alla
anställda. Utvecklingen pekar på att det är de små och medelstora företagen och företag
inom tjänstesektorn som i ökad utsträckning kommer att bli motorn i näringslivets
utveckling. Den småskaliga näringsverksamheten utgör en allt större del av näringslivet.
Centerpartiet vill därför skapa en ny och mer flexibel arbetsmarknadsmodell med individen
i fokus – en arbetsmarknadsmodell som uppmuntrar till rörlighet, trygghet,
kompetensutveckling och vid behov omställning. Dagens anställningstrygghet låser fast
människor och hindrar folk från att byta jobb. Det handlar om att LAS på sikt bör ersättas
med en mindre omfattande lagstiftning som innehåller en kärna med ett grundskydd mot
godtyckliga uppsägningar för personer som har en fast anställning. På sikt bör också
arbetsmarknadens parter ges ett större ansvar att balansera behovet av anställningsbarhet och
trygghet med den flexibilitet som svensk arbetsmarknad behöver.
Generellt sett anser vi att avtal är bättre än lagstiftning och förespråkar därmed dialog
mellan parterna som själva sitter på de instrument som kan åtgärda det som kan uppfattas
som obalanser eller brister i hur man uppträder mot varandra. Det är parterna själva som
förutsätts vara beredda att ta ansvar och eftersträvar den flexibilitet som svensk
arbetsmarknad behöver.
Centerpartiet anser således att det behövs en jämvikt mellan arbetsmarknadens parter där en
god balans mellan parterna innebär att båda parters intressen respekteras och tillgodoses i
avtalen. Därmed anser vi att både stridsåtgärder och konflikträtt bör omfattas av en
proportionalitetsprincip, dels en proportion som står i proportion till dels syftet med
åtgärden, dels skadan som orsakas företaget. En proportionalitetsprincip skapar balans på
arbetsmarknaden och en samförståndsanda, detta gynnar alla. Idag är det arbetsgivaren som
står för kostnaderna vid en tvist i samband med uppsägning fram till dess att tvisten prövats i
domstol. Kostnaderna för detta får inte arbetsgivaren tillbaka, även om det visar sig att
uppsägningen var korrekt. Centerpartiet anser därför att företagens kostnader i samband
med tvist vid uppsägning måste begränsas.
Motionären föreslår att en lista upprättas över företagare som är belagda med näringsförbud.
Sådana typer av tjänster erbjuds redan idag på den privata marknaden.
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Partistämman beslutade:


Att att-sats 1 anses besvarad



Att att-sats 2 anses besvarad



Att att-sats 3 anses besvarad



Att att-sats 4 – 6 avslås

FRÅGOR OM AA - KASSA OCH BASERSÄTTNING,
BASERSÄTTNING , MOTION 9:17
9:1 7 - 9:18
9:1 8 , 9.20
9. 20
1. Att Centerpartiet i regering och riksdag kraftfullt ska agera för att införa en
obligatorisk A-kassa för alla.
2. Att avgiften till denna ska vara lika för alla oavsett yrkesområde.
3. Att Centerpartiets riksstämma ställer sig bakom den frihets-, - integritets och
rättvisereform som en allmän A-kassa med en grundläggande basersättning skulle
innebära!
4. Att Centerpartiet arbetar för regelförändringar så att avgifterna till dagens olika akassor kommer att ligga i samma härad.
Motionsyttrande: Centerpartiet driver sedan tidigare frågan om en obligatorisk a-kassa. För
närvarande är det en utredning som ser över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och
arbetslöshet och som kommer presenteras i maj 2013. På stämman i Örebro beslutades det
om att införa en allmän arbetslöshetsförsäkring, och på sikt skapa en samlad
arbetslivsförsäkring.
Behovet av ett gott ekonomiskt skydd vid arbetslöshet gäller alla på arbetsmarknaden och
villkoren för ekonomiskt skydd vid arbetslöshet och nivån på ersättningen bör vara
densamma för alla förvärvsarbetande. Centerpartiet anser därför att nuvarande systemet bör
reformeras så att alla som har förvärvsarbetat och uppfyller arbetsvillkoret skall ha rätt till
inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet.
Centerpartiet anser att arbetslöshetsförsäkringen i första hand ska ses som en
omställningsförsäkring och inte som ett försörjningsalternativ. Den ska i första hand ge
rimlig trygghet för människor som hamnar i arbetslöshet. I grund och botten är vi för en
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring där alla löntagare får ett ordentligt inkomstrelaterat
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försäkringsskydd på svensk arbetsmarknad. Har man en lön borde man också ha en
arbetslöshetsförsäkring.
Partistämman beslutade:


Att att-sats 1 och 2 anses besvarad



Att att-sats 3 anses besvarad



Att att-sats 4 anses besvarad



Att arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkringen ska samordnas och omfatta alla som har
kvalificerat sig.

ARBETSFÖRMEDLINGEN, MOTION 9:19
1. Att man snarast ändrar organisationen inom arbetsförmedlingen och ger varje
handläggare på Arbetsförmedlingen ett övergripande ansvar. Flera handläggare skall
anställas och all upphandling av coacher skall avslutas och avtal skall avbrytas.
Motionsyttrande: Vad gäller jobbcoacherna arbetar arbetsförmedlingen arbetar med olika
insatser. Det är svårt att göra en analys av just denna satsning som berör externa jobbcoacher
för korttidsarbetslösa, då insatsen har pågått för kort tid (från 2009 fram till nu). Det är en
del i en större insats som sjösattes i när krisen slog till. Enligt Arbetsförmedlingen senaste
resultatrapport har dock över 20 000 personer fått ett arbete via en extern jobbcoach under
det senast året (oktober 2009-juni 2010)
För Centerpartiet är detta en viktig fråga, och det finns skäl att fortsätta att bevaka den. Vi
anser att det är angeläget med fortsatt uppföljning och utvärdering så att verksamheten med
kompletterande aktörer kan förbättras ytterligare.
Det ska nämnas att synpunkter och klagomål på de kompletterande aktörerna tas löpande
emot och utreds av Arbetsförmedlingen. I de fall ytterligare utredning anses påkallad kan
inspektioner genomföras på plats hos aktören. Dessutom genomför Arbetsförmedlingen
löpande stickprovskontroller och enkäter om hur nöjda deltagarna är. Det är viktigt att detta
arbete görs på ett sätt som medför att kvaliteten i insatserna säkerställs.
Centerpartiet har tidigare drivit frågan om ett system med privata förmedlingsalternativ.
Dessa skulle erbjuda hjälp till arbetslösa och man får en mångfald av olika aktörer och ger
ökade valmöjligheter till den arbetssökande. Det gäller särskilt grupper som t.ex. unga,
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utrikes födda och funktionshindrade som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Många duktiga coacher och förmedlare har redan upphandlats inom ramen för
Arbetsförmedlingens verksamhet. Tyvärr finns det fortfarande brister i
Arbetsförmedlingens upphandlingsrutiner som ofta är stora och som utestänger små
specialiserade aktörer. Därför vill vi gå ett steg längre och på sikt införa ett valfrihetssystem
för arbetsförmedlingstjänster där förmedlingsaktörer certifieras och rankas och den
arbetslöse själv ges möjlighet att välja vilken förmedlare som ska hjälpa till med nytt jobb.
Insatserna och resultaten måste utvärderas noga av både arbetsförmedling och andra aktörer.
För att öka effektiviteten och kvaliteten i Arbetsförmedlingens upphandlingar bör det
införas en jobb-bonus till framgångsrika förmedlingsaktörer. Den ekonomiska ersättningen
som utgår till utförarna bör grundas på prestationer, det vill säga hur många som fått
varaktigt arbete, men också med hänsyn till hur lång tid individen har varit utanför
arbetsmarknaden.
Partistämman beslutade:


Att att-sats 1 avslås

A RBETSLÖSA UNGDOMAR, MOTION 9:21
1. Att Centerpartiet på riksnivå föreslår regeringen att arbeta fram en Pajalamodell och
gör ett försök under 3 år.
Motionsyttrande: Att skriva på ett anställningsavtal för en viss tid kan få många arbetsgivare
att dra sig för att anställa. Dessutom har alliansregeringen gjort en rad åtgärder för att få
ungdomar närmare arbetsmarknaden. Sänkt arbetsgivaravgift för unga är ett led i att sänka
trösklarna för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är ett incitament för
arbetsgivare att anställa och våga anställa ungdomar.
Vid den senaste budgetpropositionen presenterades en stor satsning på lärlingsplatser i
gymnasieskolan under de kommande åren (30 000 lärlingsplatser inrättas i gymnasieskolan
och cirka 5 900 inom vuxenutbildningen 2011-2014). Lärlingssatsningen förväntas ge
tusentals ungdomar en möjlighet till praktisk yrkesutbildning på en arbetsplats. Där får de
en yrkesidentitet, ett socialt sammanhang och ett kontaktnät som är ovärderligt när de efter
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avslutad utbildning ska gå ut i arbetslivet. Lärlingsprovanställning är för personer yngre än
23 år. Det ska det vara möjligt att ha en lärlingsprovanställning upp till 18 månader.
För ungdomar som är långtidsarbetslösa finns utbildning, arbetspraktik och
kompetenshöjande insatser i hela jobb- och utvecklingsgarantins första delar, det vill säga i
mer än ett år. Huvudsyftet med den aktivitet du syftar på är att personen ska få möjlighet att
komma in på en arbetsplats och samtidigt söka jobb.
Partistämman beslutade:


Att motion 9:20 anses besvarad

JOBBEN OCH ATT LEVA I ETT MÅNGKULTURELLT
MÅNG KULTURELLT SAMHÄLLE, MOTION 9.22
1. Låt var och en ha möjlighet att bestämma vilka högtidsdagar man vill ha enligt texten
i motionen.
Motionsyttrande: Centerpartiet driver på för att Sverige ska utvecklas som et öppet
nybbyggarland, med respekt för människors olika bakgrund, kultur och religion. Samtidigt
är det viktigt att bevara svenska traditioner och högtider som skapar sammanhang i
samhället. Det är inte görligt om var och en skulle få bestämma vilka dagar som ska få vara
lediga. PS bedömer att det skulle innebära praktiska svårigheter att genomföra en sådan
förändring.
Partistämman beslutade:


Att motion 9:21 avslås

ARBETSTID,
ARBETST ID, MOTION 9:23
1. Att veckoarbetstiden sänks till 38 timmar per vecka för heltid dagtid
Motionsyttrande: Sverige har ett utvecklat välfärdssystem med ambitionen att tillgodose alla
medborgares behov av utbildning, hälso- och sjukvård, barn- och äldreomsorg liksom
trygghet. Men välfärden skapas inte av riksbankens sedeltryckeri utan utgörs av att fler kan
arbeta. Den har sin grund i många människors arbete och att kunna arbeta efter förmåga.
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Centerpartiet och alliansregeringen har varit pådrivande för att göra det mer lönsamt att
jobba, sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. För att behålla och förbättra
både välfärd och välstånd är det viktigt att nyttiggöra den stora och outnyttjade
arbetspotentialen i grupperna unga, äldre och utrikes födda.
För att möta dessa utmaningar gäller det att få fler människor i arbete och att få de som
arbetar att arbeta mer. Genom att sänka trösklarna för att ungdomar kommer in på
arbetsmarknaden. Framtida produktivitetsökningar kan då användas till
kvalitetsförbättringar inom omsorg och sjukvård samt till att höja levnadsstandarden för
alla.
Ett genomförande av en arbetstidsförkortning får kraftiga effekter. Studier (Konj) visar att
produktionen kommer minska i samma utsträckning som antalet timmar. En övergång från
40 till 35 timmar väntas långsiktigt minska produktionen med ca 9%. För en 30timmarsvecka som vänsterpartiet driver kommer produktiviteten att minska än mer.
Partistämman beslutade:


Att motion 9:23 avslås

JOBBLIN
JO BBLINJEN,
BBLIN JEN, MOTION 9:24
1. Att man ser till att det finns realistiska arbetsuppgifter även för personer med
funktionshinder såväl fysiskt som psykiskt i form av lönebidrag alternativt skyddade
arbeten.
Motionsyttrande: Sverige är på väg ut från krisen med god tillväxt och med ett ökat
företagande. Tyvärr är det alltjämt en stor andel av den arbetsföra befolkningen i
utanförskap, och med den djupa ekonomiska avmattningen har ännu fler förlorat fotfästet
på arbetsmarknaden.
För att motverka ett tidigare permanent utanförskapstillstånd har alliansregeringen
presenterat en mängd kraftfulla åtgärder. Ett exempel är antalet personer med sjukpenning
som minskat kraftigt. I mars 2006 var 177 648 sjukskrivna, att jämföra med 103 725 personer
i mars 2011. Minskningen beror dels på att färre nya personer får sjukpenning, dels på att
tiderna med sjukpenning har förkortats kraftigt.
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För att fortsätta detta arbete anser vi det angeläget att vidta åtgärder som stimulerar de
arbetslösa till egna initiativ. Det är också viktigt att alla sektorer i samhället, lokalt och
centralt, samverkar för att möjliggöra och underlätta sådana initiativ. Men att skapa arbeten
är viktigt men räcker inte. Om vi förmedlar, utbildar eller coachar till jobb som gör
människor sjuka – psykiskt och/eller kroppsligt – kan ett inkluderande arbetsliv på sikt
faktiskt leda till en större utslagning och inte till färre utan faktiskt fler i utanförskap. Alltså
måste vi sträva efter såväl ett inkluderande arbetsliv (det vill säga fler jobb) som ett hållbart
arbetsliv (det vill säga bättre jobb), ett som inte gör sina utövare sjuka.
Därmed vill vi lyfta fram det sociala företagandets roll som ger människor stora möjligheter
till utveckling, såväl personligt, som anställd och som företagare. De sociala företagen
sysselsätter idag bara ca 5.000 personer fördelade på ca 150 projekt runt om i landet.
För Centerpartiet är fler jobb en nödvändig förutsättning för ett arbetsliv som är mer
inkluderande än dagens. Alla som vill och kan arbeta ska faktiskt få göra det, allt efter
förmåga och förutsättningar. Fler sociala företag spelar en mycket stor roll för de människor
som står så långt från arbetsmarknaden att ett jobb och egenförsörjning ter sig som en
ouppnåelig dröm. Ett jobb i ett socialt företag kan ge identitet och självkänsla,
arbetskamrater, vänner, materiella förmåner och egen lön. Men det ger även dagen, veckan,
året och livet struktur och innehåll. På så sätt uppnår vi ett hållbart och livsvänligt arbetsliv
för alla.
Partistämman beslutade:


Att anse motion 9:24 vara besvarad
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