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Nytt ledarskap för Sverige 

I Centerpartiet budgetmotion för 2017 prioriteras tre frågor: 

 
- Tudelningen på svensk arbetsmarknad måste minska. Trots högkonjunkturen växer gapet 

mellan inrikes och utrikes födda, mellan hög- och lågutbildade. Fler enkla jobb måste kunna 
skapas för att de som står utanför ska kunna få jobb, inte minst de många nyanlända. För 
detta krävs sänkta skatter på att anställa, reformer av arbetsmarknaden och minskade 
regleringar, samt effektivare utbildning.  

 
- Sverige måste återta ledningen i den gröna omställningen. Våra klimatutsläpp har 

slutat minska och arbetet för en giftfri vardag behöver accelereras. För detta krävs kraftfulla 
styrmedel där förorenaren betalar och där dessa intäkter finansierar sänkt skatt på arbete i 
en grön skatteväxling. 

 
- Reformerna måste ske mot bakgrund av balans i statsfinanserna. Finanspolitiken måste 

i goda tider skapa skyddsvallar inför en nedgång, men istället för att göra det väljer den 
sittande regeringen att låta statsfinanserna gå med underskott. Centerpartiet föreslår istället 
en budget i balans och överskott kommande år. 

 
Återhämtningen ger oss en unik chans att lösa strukturproblemen i svensk ekonomi, att bredda 
tillväxten och jobbskapandet till fler. Men för detta krävs ett nytt ledarskap. 
 

Minska tudelningen med enkla jobb 

Mitt under högkonjunkturen förvärras tudelningen av den svenska arbetsmarknaden, mellan de som 
är etablerade och välutbildade och de som står utanför. Särskilt allvarligt är läget för nyanlända som 
saknar en längre utbildning. Över en fjärdedel av de flyktingar som fått uppehållstillstånd har 
eftergymnasial utbildning, men cirka hälften har inte ens gymnasieutbildning. 

 
  

Diagram: Arbetslöshet fördelat på utbildningsnivå  

 
Källa: SCB 

 
Samtidigt har Sverige för få enkla jobb utan utbildningskrav där personer även utan gymnasiebetyg 
kan komma in, börja arbeta och lära sig språket. Sverige har EU:s lägsta andel så kallade enkla 
jobb, det vill säga jobb utan utbildningskrav, jobb som inte är enkla att utföra men enkla att komma 
in i. Skillnaden är särskilt markant jämfört med länder på liknande utbildnings- och välfärdsnivåer, 
till exempel Danmark, Tyskland och Nederländerna, som har mycket högre andel enkla jobb. 
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Diagram: Andel enkla jobb (utan utbildningskrav) av arbetskraften  

 
Källa:Eurostat 

 
För att skapa nya jobb för dem som står utanför finns två möjligheter: 
 
Den ena är att arbetsmarknadens parter kan enas om något lägre ingångslöner för de som står 
utanför. Centerpartiet har vänt sig till arbetsmarknadens parter med uppmaningen att skapa 
ingångsjobb till något lägre löner för nyanlända flyktingar under deras första år på den svenska 

arbetsmarknaden. Även om politiken kan påverka de institutioner som styr arbetsmarknadens 
funktionssätt är lönebildningen en process som ägs av arbetsmarknadens parter.  

 
Det andra som politiken däremot kan göra är att direkt, snabbt och enkelt påverka den del av 
lönekostnaden som består av skatter. Ett avskaffande av arbetsgivaravgiften motsvarar exempelvis 
en sänkning av lönekostnaden med cirka 24 procent. Därför föreslår Centerpartiet en rad reformer 
för att sänka skatten på enkla jobb. 

 

Sänkta skatter på jobb 
Ingångsavdrag 

Centerpartiet föreslår ett ingångsavdrag. Det innebär slopad arbetsgivaravgift för alla under de två 
första åren i arbetslivet på den del av lönen som understiger 16 000 kronor per månad. Med 
ingångsavdraget får såväl ungdomar som nyanlända en enklare väg in på arbetsmarknaden. 

Förslaget väntas leda till minskade intäkter för den offentliga sektorn på 11,4 miljarder kronor.1 
 
Sommarjobbsavdrag 

Att få ett sommarjobb är för många ungdomar ett sätt att få arbetslivserfarenhet, referenser och en 

förbättrad privatekonomi.2 Därför föreslår Centerpartiet ett sommarjobbsavdrag där 
arbetsgivaravgiften slopas helt för alla under 18 år. Detta väntas medföra en offentligfinansiell 
kostnad om 700 miljoner kronor per år.3 
 

Utbyggt ROT 

ROT-avdraget har skapat fler vita arbetstillfällen samtidigt som svartarbetet minskat. 2016 
reducerade regeringen ROT- avdraget till 30 procent. Centerpartiet vill återställa ROT-avdraget till 
50 procent. Denna reform väntas medföra minskade skatteintäkter om 6,7 miljarder kronor år 2017. 

                                                      
1 RUT 2016:831. 
2 Se Alam m.fl. (2013) för en beskrivning av forskningen kring effekten av sommarjobb. Deras slutsats kan 
förenklat sammanfattas som att kommunala sommarjobb gynnar kvinnor med låga inkomster och personer 
som arbetar med något som är relevant för deras utbildning. 
3 RUT 2016:911 
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Utbyggt RUT 

RUT har skapat jobb för dem som har det tuffast på arbetsmarknaden, gjort svarta jobb vita och 
gett många en start som företagare. Medan regeringen har dragit ned på RUT vill Centerpartiet 
utöka RUT. Taket bör därför höjas från 25 000 till 75 000 kronor årligen. Tvätteritjänster, läxhjälp 
och reparationer av vitvaror bör inkluderas. Därtill bör senior-RUT, där avdrag få göras med 60 
procent för personer över 80 år, införas. Satsningen uppgår till över 500 miljoner per år.4 
 

Ingen arbetsgivaravgift för den första anställda 

Den första och på många sätt största utmaningen i ett företags utveckling är att börja anställa.5 
Centerpartiet föreslår därför att ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de första två åren, 

när en enpersonsföretagare anställer sin första medarbetare.6 Förslaget väntas medföra en 
offentligfinansiell kostnad om 1 miljard kronor 2017 och 1,6 miljarder kronor per år därefter.7 
 

Ingångsföretag 

För många människor, såväl inrikes födda som nyanlända, skulle småskaligt företagande kunna vara 
en språngbräda till jobb. Centerpartiet föreslår en ny företagsform för riktigt små företag, med högst 
250 000 kronor i omsättning: Ingångsföretag. Dessa ska inte betala vare sig inkomstskatt, 
egenavgifter eller moms. Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässig skatt på 
25 procent på omsättningen. Reformen beräknas sänka skatten med 600 miljoner kronor årligen.8  
 

Nya arbetsförmedlingar och ny arbetsmarknadspolitik 
Den svenska arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingen tar idag mer resurser i anspråk än 
någonsin tidigare, trots detta är matchningen på arbetsmarknaden mycket dålig enligt flera mått. 
För att arbetsmarknadspolitiken effektivt ska minska tudelningen krävs genomgripande reformer av 

både arbetsförmedling, åtgärder och arbetsrätt. 
 
Ersätt Arbetsförmedlingen med jobbfixarpeng 

Arbetsförmedlingen har i flera decennier befunnit sig i kris, med lågt förtroende bland allmänheten, 
arbetslösa och arbetsgivare. Centerpartiet vill, med inspiration från bland annat Australien och Nacka 

kommun, införa en jobbfixarpeng. Den arbetssökande väljer själv arbetsförmedlare, ideell, privat 
eller kommunal. Jobbfixarpengens storlek baseras på vilka förutsättningar den arbetssökande har. 
Den betalas ut efter resultat, när den arbetssökande kommit varaktigt i sysselsättning. Centerpartiet 
föreslår ett pilotprojekt för jobbfixarpeng i Malmö till en kostnad om 300 miljoner kronor.9 
 
Rensa i subventionerna och arbetsmarknadsprogram 

Svensk arbetsmarknadspolitik tar stora resurser i anspråk medan effektiviteten är låg. Centerpartiet 
vill se färre, enklare och mer effektiva åtgärder. Nystartsjobben, som medför en subvention 
motsvarande två arbetsgivaravgifter, är den subventionerade anställning som är enklast och 
fungerar bäst. Vi föreslår att nystartsjobben utvecklas och ersätter Instegsjobb, Särskilt 
anställningsstöd och Förstärkt särskilt anställningsstöd.10 Alla åtgärdsformer får samtidigt samma 

                                                      
4 För en beräkning av effekten av höjt tak, se Prop. 2015/16:1 samt RUT 2016:574. För en beräkning av 
effekten av att inkludera läxhjälp, se Prop. 2014/15:100. Effekterna av att inkludera tvättjänster har 
uppskattats med hjälp av SCB (2015a) och egna beräkningar. För effekten av att öka avdraget för personer 
över 80 år, se RUT 2016:611. Därtill kommer kostnaden för reparation av vitvaror som dock också återfinns i 
budgetpropositionen och därmed inte utgör en kostnad i förhållande till regeringen. 
5 NUTEK (2005) 
6 Regeringen vill kopiera delar av Centerpartiets förslag, men har begränsningar, bland annat exkluderas 
aktiebolag. 
7 RUT 2016:840 
8 Egna beräkningar baserade på RUT 2015:2022. 
9 Beräknat som följer. Enligt RUT 2016:1312 är antalet flödet in och ur arbetslöshet cirka 20 000 personer i 
Malmö. Att uppskatta en rimlig snittkostnad per förmedlat jobb är inte trivialt. Givet ersättningen till coacher 
(Arbetsförmedlingen 2012) och kostnaden inom TSL (Bemanningsföretagen 2011) är 15 000 kronor per jobb 
en rimlig uppskattning. Detta ger en total kostnad om 300 miljoner kronor per år. 
10 Centerpartiet föreslår att personer som varit arbetslösa 1–2 år bör berättiga till en subvention om en 
arbetsgivaravgift. Personer som varit arbetslösa 2–3 år bör berättiga till en subvention om 2 
arbetsgivaravgifter. Och personer som varit arbetslösa i mer än tre år bör berättiga till en subvention om 3 
arbetsgivaravgifter under 12 månader för att därefter berättiga till en subvention om 2 arbetsgivaravgifter.  
Centerpartiet accepterar också regeringens förslag om att nystartsjobb maximalt ska kunna innehas under en 
period om två år. 
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enhetliga lönetak. Dessutom vill vi avskaffa traineejobben och rensa i arbetsmarknadsutbildningarna 
så att de riktar sig till dem som bäst behöver dem. Sammantaget leder detta till besparingar på 5,7 
miljarder 2017 och 5,9 miljarder 2018, varav 3,6 miljarder respektive 3,7 miljarder utgörs av färre 

och enklare anställningsstöd. 
 
Jobbinriktade matchningsanställningar istället för extratjänster 

Socialdemokraterna lovade inför valet 2014 att 20 000 extratjänster skulle ersätta FAS3.11 I augusti 
2016 fanns dock bara 1 087 extratjänster.12 Extratjänsterna är dessutom dyra och är bara 
tillgängliga i offentligt sektor. Centerpartiet vill avskaffa extratjänsterna och istället införa 
matchningsanställningar, där fackliga eller ideella organisationer, eller privata företag, fungerar som 
bemanningsföretag åt den jobbsökande, med stöd för att placera dem på arbetsplatser. En större 
bonus utgår om den arbetssökande får ett reguljärt arbete. Matchningsanställningar istället för 

extratjänster väntas spara 490 miljoner 2017 och 1,1 miljarder 2018. 
 
Lärlingsjobb 

Centerpartiet och Alliansregeringen införde YA-jobb (Yrkesintroduktionsanställningar), som låter 
ungdomar arbeta samtidigt som de utbildas och handleds på arbetsplatsen. YA-jobben sjösattes 
dock med omfattande begränsningar, bland annat ställdes krav på kollektivavtal, vilket 60 procent 
av landets småföretag saknar.13 Centerpartiet vill utveckla YA-jobben till lärlingsjobb, utan krav på 
kollektivavtal. De bör erbjudas till arbetslösa ungdomar, nyanlända samt långtidsarbetslösa. 
Lärlingsjobben ska undvika branschspecifika detaljregleringar, som hämmat utvecklingen av YA-

jobben. 
 
Flexicurity  

Centerpartiet har länge föreslagit förändringar och förbättringar av arbetsrätten i riktning mot 
”Flexicurity”, en trygg och flexibel arbetsrätt med exempelvis ändringar när det gäller 
turordningsreglerna, införandet av en proportionalitetsprincip och en reformerad rätt till 
återanställning. 
 

Stärkt konkurrenskraft 
För att svenskt näringsliv ska stå sig starkt i en global konkurrens krävs att våra entreprenörer får 
möjlighet att utveckla företagen och att deras anställda har incitament att utbilda och förkovra sig. 
Centerpartiet föreslår i vår budget ett antal reformer för stärkt konkurrenskraft. 

 
Personaloptioner 

I bland annat Silicon Valley har personaloptioner använts när entreprenörer inte kan betala löner på 
de nivåer som är nödvändiga för att locka nyckelpersoner, men istället vill erbjuda en andel i 
företaget. I Sverige har personaloptioner hämmats av skattereglerna. Centerpartiet vill ha samma 
gränser för optionsbeskattning som i Storbritannien, för att göra det lätt att dela kapitalet med 
nyckelmedarbetare.14 Detta medför en offentligfinansiell kostnad på 800 miljoner kronor årligen.15 
 

Minskat krångel 

Centerpartiet vill fortsätta att minska regelkrånglet för företagen. Vi vill införa ”en regel in – en ut”. 
Nya regler som innebär ökade kostnader skulle då behöva kombineras med regelförenklingar som 
minst kompenserar för kostnadsökningarna. Fler regler bör också ges så kallade 

solnedgångsklausuler, vilket innebär att regeln ges ett slutdatum. Vi vill även sänka kravet på 
aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor. 

 
Nej till höjd marginalskatt 

I Sverige är marginalskatterna på inkomster från arbete, företagande och specialisering höga. Det 
gör Sverige mindre attraktivt för såväl inhemsk som utländsk specialiserad arbetskraft och sänker 

                                                      
11 Se exempelvis Löfven (2015). 
12 Arbetsförmedlingen (2016c). 
13 RUT 2015:220 
14 Enligt utredningens förslag får endast företag med som mest 50 anställda samt en nettoomsättning eller 
balansomslutning på högst 80 miljoner kronor ta del av de nya optionsreglerna. I Storbritannien får företag 
med upp till 250 anställda och upp till 30 miljoner brittiska pund, motsvarande ungefär 350 miljoner kronor, i 
bruttotillgångar ta del av deras motsvarighet till förbättrade optionsregler. 
15 RUT 2016:1656 
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utbildningspremien.16 Finanspolitiska rådet har varnat för att marginalskattehöjningar därmed kosta 
lika mycket skatteintäkter som de ger. Centerpartiet föreslår därför att regeringens avtrappning av 
jobbskatteavdraget tas bort. Det medför en kortsiktig minskning av skatteintäkterna om 3,1 

miljarder kronor.17  Centerpartiet avvisar också regeringens förslag om att sänka skiktgränserna för 
statlig inkomstskatt vilket medför en kortsiktig minskning av skatteintäkterna om 2,9 miljarder 
kronor. 
 

Sänkt skatt för äldre som arbetar 

En av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad är att allt fler kommer att behöva arbeta 
allt längre.18 Forskning visar att Sverige behöver fler äldre som vill, kan och får arbeta längre för att 
klara välfärdens finansiering.19 Centerpartiet föreslår att det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre 
utökas till att gälla också dem som fyllt 64 år, samt att den särskilda löneskatten för äldre avskaffas. 
Detta leder till minskade skatteintäkter om 300 miljoner respektive 700 miljoner kronor år 2017.20 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                      
16 Sverige har, enligt OECD (2015b), en mycket låg utbildningspremie. 
17 RUT 2016:144 
18 SOU 2013:25 
19 Finanspolitiska rådet (2015a) 
20 RUT 2016:143 och RUT 2016:160. 
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Grön tillväxt med grön skatteväxling  

Sverige har visat att minskade utsläpp och ekonomisk tillväxt kan gå hand i hand. Sveriges BNP har 

växt med knappt 70 procent sedan 1990, samtidigt som utsläppen av växthusgaser har minskat 
med cirka 25 procent.21  Förutsättningen är smarta och kraftfulla styrmedel som gör det lönsamt att 
agera miljövänligt och olönsamt att förorena. Just nu har dock miljöpolitiken i Sverige avstannat, 
minskningarna i klimatutsläpp och omställningen av fordonsflottan bromsats. 
 

Grön skatteväxling 
Ekonomiska styrmedel där förorenare betalar är det kanske viktigaste instrumentet inom 
miljöpolitiken. Centerpartiet föreslår därför en omfattande grön skatteväxling. Skatten på utsläpp 
och gifter bör öka och intäkterna användas för att sänka skatten på jobb och företagande. Detta till 
skillnad från regeringen som höjer skatt på jobb och företagande mer än skatten på utsläpp. 

Centerpartietförstärker i denna budgetmotion vår tidigare skatteväxling om 4,1 miljarder per år med 
ytterligare 4,3 miljarder kronor per år. Totalt uppgår vår gröna skatteväxling till 33 miljarder kronor 
de närmaste fyra åren.  

 

Diagram: Skatteväxling regeringen och Centerpartiet 

 
 

 
Not: Miljöskattehöjningar inkl regeringens förslag och förändringar av jobbskatter exkl regeringens förslag. 
Källa: Prop. 2014/15:100, Prop. 2015/16:1, Prop. 2015/16:100, Prop. 2016/17:1. För Centerpartiets förslag finns källor 
i reformtabellen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
21 Tillväxtsiffror från SCB (2016h), statistik över Sveriges koldioxidutsläpp från Naturvårdsverket (2016a). 
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Vi föreslår:  
 
 Kemikalieskatt på elektronik, 3 miljarder per år.22 

 Ny kemikalieskatt på kläder och skor, 220 miljoner per år.23 

 Avskaffat undantaget från koldioxid- och energiskatten i gruvindustrin, 240 miljoner 

kronor per år.24 

 Skatt på avfallsförbränning för ökad återvinning, 640 miljoner per år25 

 Kväveoxidskatt mot försurning istället för återbetalad avgift, 380 miljoner kronor per år.   

 Ökad miljöstyrning i fordonsskatten, 1,7 miljarder kronor per år.26 

 Ökad miljöstyrning av förmånsbilar, 1,2 miljarder kronor 2017.27 

 Slopat undantag från energiskatt och koldioxidskatt för fossilgas, 200 miljoner per år.28 

 Miljöavgift på plastpåsar, 800 miljoner kronor 2017 per år.29 

 

Nedan preciseras kemikalieskatten. 
 
Centerpartiet har i detta sammanhang också sagt nej till ett antal av regeringens skattehöjningar 
på förnybar energi som går i motsatt riktning mot skatteväxling: 
 

 Nej till skatt på biodrivmedel. Centerpartiet föreslår att skatten på E85 och höginblandad 
FAME återställs helt, till en kostnad om 140 miljoner kronor.30 

 Nej till solenergiskatt, där regeringens beslut om att beskatta egenanvändning av solel i 
anläggningar som är större än 255 kW hämmat utvecklingen på solcellsmarknaden. 
Regeringen har ännu inte dragit tillbaka skatten.  

 

Satsning mot farliga kemikalier 
En av Centerpartiets främsta prioriteringar inom miljöpolitiken är arbetet för att skapa en giftfri 
vardag. Idag används fler än 100 000 kemiska ämnen i olika syften och kemikalieproduktionen har 
på 50 år ökat med en faktor 40.  

 

Kemikalieskatt på elektronik samt kläder och skor 

Det finns en lång rad kemikalier som är vanligt förekommande i vår vardag som inte är giftiga nog 
att förbjudas, men som i större mängder ändå är negativa för hälsan och vars användning därför 
bör minska och bära sina miljökostnader. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en 

kemikalieskatt införs. Centerpartiet vill ha en bredare skatt, som innefattar fler produkter på ett mer 
likvärdigt sätt. Det skulle innebära att intäkterna för år 2017 ökar med 1 930 miljoner kronor jämfört 
med regeringens förslag till 3 miljarder.31  
 
Därtill föreslår Centerpartiet en kemikalieskatt på kläder och skor som innehåller ftalater eller allergi- 
och cancerframkallande färgämnen, i enlighet med förslag från bland annat Kemikalieinspektionen.32 
Skatten väntas inbringa 220 miljoner kronor per år. 

 
Satsning kartläggning och kontroll av kemikalier 

För att minska de farliga kemikalierna och öka underlaget för en effektiv kemikalieskatt föreslår 
Centerpartiet en satsning på kontroll och kartläggning av farliga kemikalier där 

Kemikalieinspektionen tillsammans med Tullverket ges ett tillskott om 60 miljoner kronor per år. 
 

                                                      
22 SOU 2015:30, Prop. 2016/17:1 och egna beräkningar. 
23 Kemikalieinspektionen (2013) 
24 RUT 2016:284 
25 RUT 2015:1434 samt egna beräkningar. 
26 RUT 2016:180. 
27 RUT 2016:1155. 
28 RUT 2016:452 
29 RUT 2016:1334 
30 RUT 2016:536 
31 SOU 2015:30, Prop. 2016/17:1 och egna beräkningar 
32 Kemikalieinspektionen (2013) 
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Förnybara transporter 
Transporterna är den del av Sveriges klimatutsläpp som minskat långsamast. Vid sidan av de 
styrmedel för klimatvänligare transporter som ingår i skatteväxlingen föreslår Centerpartiet riktade 
satsningar. 
 
Miljöpremier för lastbilar 

Sverige är en världsledande lastbilstillverkare och det vore därför naturligt att vi har världens mest 
miljövänliga lastbilspark. Centerpartiet föreslår att en miljölastbilspremie införs på cirka 250 000 
kronor per fordon. För att stimulera framväxten av förnybara drivmedel krävs dessutom skattefrihet 

på förnybart bränsle, kvotplikt och andra stimulanser. Centerpartiet vill satsa 150 miljoner kronor 
på en kraftig miljölastbilspremie 2017 för att sedan gradvis utöka satsningen till 450 miljoner kronor. 
 

Utbyggd biogas  

Alliansregeringen införde ett produktionsstöd för biogas och ett investeringsstöd för 
biogasanläggningar. Centerpartiet föreslår att dessa stöd förstärks med 20 miljoner kronor årligen. 
 
Utbyggd laddinfrastruktur och energilagring 

Elektrifiering kommer att utgöra en viktig del i övergången till en fossiloberoende fordonsflotta. 
Centerpartiet föreslår därför att 150 miljoner kronor investeras i utbyggnad av infrastruktur för 
alternativa bränslen och laddinfrastruktur i hela landet.  
 

Stärk FN:s Gröna Klimatfond 
Sverige har också en skyldighet att bidra till det internationella klimatarbetet. FN:s Gröna Klimatfond 
(GCF) har som syfte att stötta de fattigaste länderna i deras arbete för minskade utsläpp och 
klimatanpassning. Centerpartiet vill därför att Sverige bidrar till Gröna Klimatfonden med 500 

miljoner kronor utöver vad regeringen aviserat. Det möter kravet som finns i klimatkonventionen 
på nya och additionella medel. Satsningen är viktig för att understödja genomförandet av 
Parisavtalet.  
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Infrastruktur och tillväxt i hela landet 

Oavsett var man bor – på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller innerstaden – ska 

man ha samma möjligheter att leva, arbeta och driva företag. Avgörande för detta är bland annat 
en fungerande infrastruktur och närhet till beslutsfattandet. 
 

Förstärkt infrastruktur 
Förstärkt och tidigarelagd järnvägssatsning 

Centerpartiet dubblerade i Alliansregeringen satsningarna på järnvägens drift och underhåll. 
Behoven är dock fortsatt stora. Det är därför olyckligt att en så stor del av regeringens förslag på 
området ligger långt in framtiden. För att snabbt påbörja arbetet för en mer välfungerande järnväg 
föreslår Centerpartiet att ytterligare 500 miljoner kronor satsas 2017-2018 på järnvägsunderhåll. 
 
En ny bredbandsmiljard 

Inom landsbygdsprogrammet avsattes 3,25 miljarder kronor för en ökad utbyggnad av bredband på 
landsbygden fram till 2020. Så kallade byalagslösningar har drivit på och inneburit en 
kostnadseffektiv utbyggnad. Avsatta medel har dock inte räckt till mer än cirka två tredjedelar av 

ansökningarna. För att den pågående digitaliseringen av hela Sverige ska fortsätta föreslår 
Centerpartiet att ytterligare en miljard avsätts för en förbättrad bredbandsinfrastruktur i hela landet.  
 

Bondepaket 
För att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft föreslår Centerpartiet ett ”bondepaket”: 
 
Sänkt arbetsgivaravgift för mjölkbönder 

Mjölkbranschen befinner sig i en akut kris. Det är inte bara en svensk kris, utan en kris för hela den 
europeiska mjölksektorn. Det ryska importstoppet har bidragit till att mjölkpriserna i Europa har 
fallit kraftig. Centerpartiet vill utnyttja EU:s så kallade ”de minimisstöd” till att sänka 
arbetsgivaravgifterna för mjölkbönder. Detta väntas medföra en offentligfinansiell kostnad om 100 

miljoner kronor år 2017.33 

 
Höjd återbetalning av dieselskatten 

Centerpartiet föreslår att återbetalningen av dieselskatten höjs med 50 öre mer än regeringen och 

att återbetalningen permanentas på denna högre nivå. Det väntas medföra 200 miljoner kronor i 
lägre skatteintäkter år 2017.34 
 
Grön omställning i de gröna näringarna 

Centerpartiet föreslår att Jordbruksverket ges ytterligare 25 miljoner kronor per år, i syfte att 
möjliggöra för myndigheten att finansiera fler projekt kring omställning av arbetsmaskiner inom 
jordbruket till förnybara bränslen.  
 

Spara på myndigheter 
Sverige har under lång tid präglats av en smygcentralisering av myndigheter och offentlig service. 

Lokalkostnaderna för de statliga myndigheterna uppgick 2013 till 23,4 miljarder kronor. Det är 21 
procent mer än 2006. Lokalarean har ökat i Stockholm och Malmö, men minskat i övriga landet. 

Kvadratmeterhyran är cirka 62 procent högre i Storstockholm än i övriga landet. Centraliseringen 
flyttar myndigheterna längre från medborgarna, bidrar till högre kostnader och tränger ut tillgängliga 
fastigheter för privat näringsliv och bostäder i storstäderna. 
 
Systemet för pris- och löneomräkning (PLO) räknar automatiskt upp anslagen till de statliga 
myndigheterna. Systemet är tänkt att kompensera för ökade lönekostnader, lokalkostnader samt 

övriga förvaltningskostnader. Centerpartiet föreslår som ett första steg, dels att rikthyran i 
Stockholm sänks samt att den allmänna PLO-uppräkningen minskas med 30 procent. Det skulle 
innebära att myndigheter i städer konstant utsätts för ett besparingstryck som ger dem incitament 
att omlokalisera till orter med lägre lokalkostnader. Tillsammans med övriga myndighetsbesparingar 

                                                      
33 RUT 2016:1572. 
34 RUT 2016:878. 
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väntas dessa reformer innebära en offentligfinansiell besparing på 2,3 miljarder kronor år 2017 och 
3 miljarder 2018.  
 

50 miljarder till kommunerna 
Ansvaret för en stor del av de viktigaste politiska frågorna ligger på kommuner och landsting. Det 
gäller till exempel skolan, sjukvården och kollektivtrafiken. Politiker på nationell nivå är dock 
benägna att försöka detaljstyra lokalpolitiken. Inte sällan sker det med ädla motiv, men ofta 

resulterar det i förslag om riktade statsbidrag, som bakbinder den lokala nivån.  
 
2016 förväntas de riktade statsbidragen tillsammans uppgå till 94 miljarder kronor, vilket kan 
jämföras med den förväntade nivån på de generella statsbidragen på 90 miljarder kronor.35 Det 
lapptäcke av riktade statsbidrag som nu skapats ökar byråkratin och minskar förutsägbarheten för 
Sveriges lokalpolitiker. Det missgynnar dessutom särskilt landets mindre kommuner, som har sämre 

förutsättningar att hantera processer som ofta kopplas till de riktade statsbidragen. 

 
Centerpartiet arbetar efter principen att riktade statsbidrag i så stor utsträckning som möjligt ska 
omvandlas till generella statsbidrag. Det skapar också ett ökat utrymme för effektivisering.   
 
Centerpartiet vill tillföra 10 miljarder i generella bidrag till kommunerna. Därtill avvisar Centerpartiet 
ett antal riktade statsbidrag och höjer istället de generella statsbidragen med ytterligare 2,5 

miljarder kronor årligen, för en total ökning på 12,5 miljarder kronor årligen, motsvarande 50 
miljarder 2017-2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                      
35 Prop 2016/17:1 
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Effektivare integration med lägre kostnader 

Centerpartiets migrationspolitik grundar sig på övertygelsen att möjligheten att söka asyl är en 

förutsättning för att kunna erbjuda människor skydd för sina grundläggande fri- och rättigheter. 
Samtidigt är vi beredda att ta ansvar, föreslå handlingskraftiga reformer och förhandla med andra 
partier för att få till stånd breda överenskommelser. Utöver den jobbintegration som beskrivs under 
avsnittet ”Minska tudelningen med enkla jobb” måste byråkratin i mottagandet av flyktingar minska. 
 
Minskade boendekostnader 

Mellan 2007 och 2014 tiofaldigades Migrationsverkets kostnader för asylsökandes boende. Delvis 
berodde det på att fler sökte asyl, men även kostnaden per person mer än fyrdubblades. De tillfälliga 
boendenas kostnader motsvarar nästan 11 000 per person och månad. Som jämförelse kostar en 

genomsnittlig lägenhet på 70 kvadratmeter i Örebro 5 700 kronor i månaden.36 Migrationsverket 
bör från 2017 inte upphandla eller i egen regi driva boenden till en högre boendekostnad per 

kvadratmeter än dubbelt så mycket som genomsnittshyran i Sverige.  
 

Stärkt svenskutbildning 

Många nyanlända barn har liten eller ingen skolerfarenhet. Tillsammans med dåliga kunskaper i 
svenska blir det svårt att hänga med i undervisningen. För att kompensera för detta föreslår 
Centerpartiet att antalet timmar med undervisning i svenska utökas. Framgångsrika exempel på 
snabbinlärning av språk i Sverige och internationellt bör dokumenteras och spridas. Totalt beräknas 
utbildningen för nyanlända barn stärkas med 475 miljoner kronor 2017.37 
 
SFI-peng 

Kvaliteten i SFI är otillräcklig. En majoritet lär sig bara de absoluta minimikraven eller misslyckas 

att lära sig svenska. Samtidigt har privata och ideella utbildningsanordnare visat sig framgångsrika 
i att lära ut språk. Centerpartiet föreslår därför att det införs en SFI-peng. Den som ska lära sig 
svenska får möjlighet att välja utbildningsanordnare. Den nyanländes språkkunskap och färdigheter 
mäts initialt samt efter avslutad kurs. SFI-anordnaren får sedan betalt endast om den studerande 

förbättrat sina svenskkunskaper tillräckligt.  
 

Validering och komplettering av utbildningar 

Många som kommer till Sverige har såväl utbildning som lång arbetslivserfarenhet. Fler än 14 000 
av deltagarna i etableringsuppdraget har en eftergymnasial utbildning som är längre än två år.38 
Valideringen av dessa människors meriter ska påskyndas och de kompletterande kurserna bli fler. 
Vi avsätter därför ytterligare medel, utöver regeringens, om 25 miljoner kronor. 
 

Mentorskap och praktik med civilsamhället 

Mentorskapsprogram är en integrationsmetod som använts med stor framgång, både lokalt och 
internationellt, bland annat i Kanada. Sverige har i mindre skala haft denna typ av mentorskap 
arrangerade av bland annat fackförbund och biståndsorganisationer. Centerpartiet vill utvidga stödet 

riktat till mentorskap med 50 miljoner kronor per år över fyra år. Därtill ska de ideella 
organisationernas arbete med att söka praktikplatser i näringslivet förstärkas med 40 miljoner per 
år över fyra år, kopplat till mentorskapsprogrammen. Praktikplatserna kan inledningsvis vara inom 
de ideella organisationernas egen verksamhet, men målet är att de inom ett år ska mynna ut i 

riktiga jobb.  
 
Idrotts- och friluftsrörelsen och samlingslokaler 

Idrotts- och friluftsföreningar är en viktig mötespunkt för olika delar av samhället som hittills 

underskattats i arbetet för integration. Centerpartiet vill förstärka stödet till idrotts- och 
friluftsorganisationer med 50 miljoner per år. På många ställen, inte minst på landsbygden, utgör 
samlingslokaler ett nav kring vilket civilsamhället organiseras. Centerpartiet vill därför öka stödet 
till samlingslokaler med 15 miljoner kronor per år utöver de resurser regeringen anslagit. 

                                                      
36 SCB (2015b) 
37 Egna beräkningar, RUT 2015:1505 
38 Arbetsförmedlingen (2016b) 
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Etableringsuppdraget tillbaka till kommunerna 

Etableringsreformen, som flyttade ansvaret för nyanländas etablering i Sverige från kommunerna 
till Arbetsförmedlingen, har inte lett till de förbättringar som var syftet.39 Trots högre kostnader har 
andelen i arbete inte ökat. Arbetsförmedlingens misslyckande gör det nödvändigt att återigen ge 
kommunerna ansvaret för de nyanländas etablering. De statliga medlen för etableringsinsatserna 
bör flyttas till kommunerna. I praktiken bör förflyttningen av medel vara något större än anslaget i 
statsbudgeten, då även förvaltningskostnader för administrationen av etableringen bör skalas bort 

från Arbetsförmedlingen och flyttas till kommunerna. 
 

Minskad möjlighet till retroaktiv föräldraförsäkring 

Nyanlända, och svenska medborgare som återinvandrar, med barn i åldrar som berättigar till 

föräldraledighet, ges i dag retroaktiv rätt till föräldraförsäkringens alla 480 dagar per barn. Det 
innebär att särskilt nyanlända kvinnor med små barn kan inleda sin integrationsprocess med att 

vara föräldralediga många år.40 Detta riskerar att fördröja och försämra deras jobbchanser.41 Inom 
ramen för migrationsöverenskommelse hösten 2015 beslöts att rätten till retroaktiv föräldrapenning 
bör begränsas. Centerpartiet föreslår att föräldraförsäkring enbart medges för det yngsta barnet i 
familjen och till dess att det aktuella barnet fyller två år. Förutom att öka kvinnors 
arbetskraftsdeltagande förväntas denna förändring innebära en besparing om 140 miljoner kronor 

2017.42 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
39 För utvärderingar av den statliga integrationspolitiken i allmänhet, och etableringsreformen i synnerhet, se 
exempelvis Andersson Joona m.fl. (2015), Riksrevisionen (2014) och Statskontoret (2012). 
 
40 Se RUT 2015:502 för en beskrivning. 
41 SOU 2012:9 och Vikman (2013). 
42 RUT 2016:1547 och egna beräkningar. 
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Trygghet i hela landet 

Trygghet är viktigt för såväl kvinnor som män, unga som gamla. Den ska värnas i hela landet oavsett 

om du bor på landsbygden, i storstaden eller i några av våra utanförskapsområden. Människor ska 
kunna känna till vem den lokala polisen är och ha förtroende för denna. Vardagsbrott, som till 
exempel stölder eller kortbedrägerier, måste tas på större allvar. Brottsoffer ska ha större rätt till 
samhällets stöd och det lokala brottsförebyggande arbetet stärkas. Polisen behöver mer resurser. 
 
2 000 nya poliser 

Centerpartiet vill öka polisens anslag med 1,7 miljarder kronor över fyra år, i syfte att finansiera 
utbildnings- och lönekostnader för att anställa ytterligare 2 000 kollegor. 
 
Fler civilanställda i polisen 

För att frigöra resurser för polisiärt arbete föreslår Centerpartiet att Polismyndigheten får fler 

civilanställda i exempelvis utredningsarbetet och administration. För detta avsätter Centerpartiet 
100 miljoner kronor per år från och med 2017. 
 
Inrätta en nationell polisreserv 

Med en förändrad omvärld och en polisorganisation som har svårt att klara de extra arbetsuppgifter 
som ökade flyktingströmmar och terrordåd innebär, har det blivit tydligt att Beredskapspolisen 
behövs. Centerpartiet avsätter 120 miljoner kronor fram till 2020 till en nationell polisreserv. 

 

Satsning på vardagsbrottsligheten 

De brott som människor utsätts för i vardagen är ofta de som skapar en känsla av otrygghet. En 
stor del av dessa brott utreds inte idag. Centerpartiet vill skjuta till 110 miljoner kronor år 2017, 
och 120 miljoner kronor per år därefter, till vardagsbrottsligheten, till exempel inbrott på 
landsbygden. 
 

Resurser mot sexualbrott 

Såväl kvinnor som män ska kunna känna sig trygga i det offentliga rummet. Därför behövs en 

särskild satsning på att motverka sexuellt ofredande i publika sammanhang, såsom musikfestivaler. 
Pengarna bör satsas på bland annat fler poliser på plats, på kameraövervakning och utredare som 
kan ta anmälningarna vidare. Centerpartiet avsätter 50 miljoner under de kommande fyra åren för 
detta ändamål.  
 
Utbildning kring brott i hederns namn 

Centerpartiet satsar 10 miljoner på utbildning för att motverka den hederskultur som påverkar 
många unga människor i deras vardagsliv och livsval. Pengarna ska gå till polis-, åklagare och 
domstolsväsende. För att kunna hjälpa de som utsätts behövs en satsning på utbildning i 

hedersproblematik för att de som söker stöd från samhället ska kunna få rätt hjälp.   
 
Lokalt brottsförebyggande arbete  

Centerpartiet vill utöka stödet till lokalt brottsförebyggande arbete som ska involvera civilsamhällets 
organisationer. Exempel på detta kan vara grannsamverkan mot brott och förebyggande arbete i 

skolor. För detta avsätts 25 miljoner kronor per år. 
 
Tryggare stadsmiljö  

Centerpartiet föreslår att kommuner ska kunna söka statligt stöd för insatser i stadsplaneringen som 
skapar tryggare miljöer. Insatserna bör ske i av polisen utvalda områden, där exempelvis attacker 
mot blåljus är vanliga. Exempel på åtgärder är att öppna upp klara siktlinjer för gående och sätta in 

ordentlig belysning. Förstärkningen motsvarar 70 miljoner kronor per år. 
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Fler och bättre lärare – bättre praktiska 

utbildningar 

Sveriges utbildningssystem behöver svara upp mot arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft, 
inte minst inom praktiska yrken. Samtidigt finns en akut brist på lärare, i synnerhet framgångsrika 
lärare, en brist som växer i takt med att fler flyktingbarn börjar skolan.  
 
Stärkta lärlingsutbildningar och yrkescollege 

I Sverige har yrkesutbildningarna på gymnasiet inte lockat tillräckligt många elever, samtidigt som 
de nya lärlingsutbildningarna växt långsamt. Centerpartiet vill att dessa utbildningar tar efter 
branschinitiativet Yrkescollege, som bygger på att utbildningar blir certifierade och utformade efter 
branschspecificerade krav. Inom Teknikcollege knyts certifierade utbildningsanordnare till lokala och 

regionala styrgrupper där företagsrepresentanter alltid ska utgöra majoriteten. Centerpartiet anser 

att fler yrkesutbildningar bör bli Yrkescollege och att lärlingsutbildningarna bör ta fasta på systemet 
för Teknikcollege med företagsrepresentanter i regionala styrgrupper. 
 
Högpresterande studenter rekryteras till läraryrket 

Teach for Sweden är att ideellt program där högpresterande personer med examen inom matematik, 
naturvetenskap och liknande ämnen läser in behörigheten till lärare på kort tid för att arbeta som 
lärare i en utsatt skola i två år.43 I dag är dock programmet på en mycket blygsam nivå (senaste 
kullen var ca 40 personer). Centerpartiet föreslår att Teach for Sweden utökas med 30 miljoner 

kronor, motsvarande kostnaden för cirka 300 platser. För att locka fler högpresterande personer 
avsätts även 30 miljoner kronor för att skriva av studielån för dem som genomgår Teach for Sweden.  
 
Fristående lärarutbildningar 

Fristående lärarutbildningar är tillåtna, men i praktiken är de nästan omöjliga att starta på grund av 
regelverket. Centerpartiet föreslår därför att regelverket kring fristående lärarutbildningar ses över 
i syfte att öppna upp för nya och bättre lärarutbildningar. 
 
Slopa kravet på lärarlegitimation i fem år 

Vid sidan av lärarbristen finns det pensionerade lärare och många lärare som arbetar i skolan, i 
många fall med lärarutbildning och stor kompetens, men som saknar lärarlegitimation. Mot bakgrund 

av detta föreslår Centerpartiet ett moratorium för kravet på lärarlegitimation under fem år. 
 
Fler karriärtjänster 

I de länder som presterar högt i internationella mätningar på skolområdet har lärarna högre löner 
och tydligare karriärmöjligheter än i Sverige.44 Lärarlönerna är relativt låga i Sverige. I ett första 
steg mot ett tydligt karriärsystem för lärare föreslår Centerpartiet att antalet karriärtjänster utökas 
till 22 000 platser. Antalet karriärtjänster i utanförskapsområden förstärks med 600. En andel av 
karriärtjänsterna reserveras för lärare i svenska som andraspråk. Förslaget bedöms medföra en 
offentligfinansiell kostnad på 212 miljoner kronor 2017.  

 
Extern rättning av nationella prov 

I dag har de nationella proven två syften. Dels ska de ge en rättvis grund för betygssättning, och 

dels ska de kunna ligga till grund för rättvisande jämförelser mellan skolor. Hur de nationella proven 
rättas skiljer sig dock mycket från skola till skola, vilket bidrar till betygsinflation. Det försämrar 
elevers och föräldrars möjlighet att välja skola på ett rättvisande sätt. Centerpartiet föreslår därför 
att de nationella proven ska rättas externt. För detta avsätter Centerpartiet 50 miljoner kronor 2017. 
 
Komvux-peng 

Ett antal kommuner, varav det mest kända exemplet är Nacka, har redan valt att på egen hand 
införa olika sorters valfrihetssystem för Komvux. Studenter på Komvux får då möjlighet att välja 

hos vilken utbildningsanordnare de vill läsa. Anordnaren får en ersättning från kommunen liknande 
den skolpeng som tillämpas i grund- och gymnasieskolan. Centerpartiet föreslår att ett sådant 
system med komvux-peng införs i hela landet. 

                                                      
43 Utvärdering av den brittiska motsvarigheten till Teach for Sweden pekar mot att programmet varit 
framgångsrikt i att attrahera högpresterande studenter och förmå dem att framgångsrikt arbeta som lärare.   
44 OECD (2014b) 
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BILAGA: Reformtabell med finansiering 

Reformer 2017 2018 2019 2020 Kommentar 

Jobb      

Ingångsavdrag 11 400 11 400 11 400 11 400 RUT 2016:831 

Sommarjobbsavdrag 700 700 700 700 RUT 2016:911 

Utbyggt RUT-avdrag 510 510 510 510 Prop. 2015/16:1, Prop. 
2014/15:100, RUT 2016:611, 
RUT 2016:574, SCB (2015), 
egna beräkningar 

Återställt ROT-avdrag 6 700 6 800 6 900 7 000 RUT 2016:1310 

Ingen arbetsgivaravgift för den 

första anställda 

1 000 1 600 1 600 1 600 RUT 2016:840 

Ingångsföretag 600 600 600 600 RUT 2015:2022, egna 
beräkningar 

Lägre och enklare beskattning av 
personaloptioner 

800 800 800 800 RUT 2016:1656 

Utökat investeraravdrag 83 83 83 83 Egna beräkningar 

Satsning på kvinnors företagande 30 30 30 30 Egna beräkningar 

Jobbfixarpeng 300 300 300 300 RUT 2016:1312, egna 
beräkningar 

Höjt lönetak för lönebidrag etc. 149 152 153 154 RUT 2016:1451, egna 
beräkningar 

Avskaffad avtrappning av 
jobbskatteavdraget 

3 100 3 400 3 500 3 700 RUT 2016:144 

Avvisning av regeringens sänkta 

skiktgränser för statlig inkomstskatt 

2 930 4 280 4 280 4 280 Prop. 2015/16:1 och Prop. 

2016/17:1. 

Sänkt skatt för äldre som jobbar 300 300 200 200 RUT 2016:143 

Sänkt arbetsgivaravgift för äldre 
som jobbar 

700 1 400 1 400 1 400 RUT 2016:160, egna 
beräkningar 

Miljö och klimat      

Skattebefrielse för biodrivmedel 140 140 140 140 RUT 2016:536 

Utbyggd laddinfrastruktur 150 150 150 150 Egna beräkningar. 

Miljöpremie för lastbilar 150 300 450 450 RUT 2015:1403, egna 
beräkningar 

Satsning på biogas 
(metangasreducering) 

20 20 20 20 Egna beräkningar 

Nedsatt förmånsvärde för miljöbilar 63 63 63 63 RUT 2016:559 och egna 
beräkningar 

Tillskott till Gröna Fonden 500    Egna beräkningar 

Nej till skatt på förnybart 5 5 5 5 Egna beräkningar 

Dubblerat stöd till energilagring 50 50 50 0 Egna beräkningar 

Förstärkt arbetet mot farliga 
kemikalier 

60 60 60 60 Egna beräkningar 

Förstärkt LOVA-bidrag 75 75 75 75 Egna beräkningar 

Landsbygd och infrastruktur      

Bredbandsmiljard 250 250 250 250 Egna beräkningar 

Förstärkt järnvägsunderhåll 200 300   Egna beräkningar 

Slopad arbetsgivaravgift för 
mjölkbönder 

100 100 100 100 RUT 2016:1572 

Höjd återbetalning av dieselskatt 200 200 300 200 RUT 2016:878 
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Utökning av programmet för 
miljövänliga bränslen i jordbruket 

25 25 25 25 Egna beräkningar 

Införande av viltmyndighet 30 30 30 30 Egna beräkningar 

Migration och integration      

Intensivkurser i svenska 475 165 100 90 RUT 2015:1505, egna 
beräkningar 

Obligatorisk och tidigarelagd 
samhällsorientering 

133 6 35 27 Egna beräkningar 

Validering och komplettering 25 25 25 25 Egna beräkningar 

Skattereduktion för gåvor 250 250 250 250 Prop 2015/16:1 

Satsning på civilsamhället 160 160 160 160 Egna beräkningar 

Trygghet i hela landet      

Utökad polisutbildning och fler 
poliser 

150 300 525 750 Polismyndigheten (2016) 

Fler civilanställda 100 100 100 100 Egna beräkningar 

Förbättrade arbetsvillkor, särskilt för 
områdespoliser 

160 160 160 160 Egna beräkningar 

Inrätta polisreserv 30 30 30 30 Egna beräkningar 

Förstärkt utredningsverksamhet, 
särskilt avseende 
vardagsbrottslighet 

110 120 120 120 Egna beräkningar 

Trygghetsmiljoner 20 10 10 10 Egna beräkningar 

Utbildning för att motverka 
hederskultur 

10 10 10 10 Egna beräkningar 

Lokalt brottsförebyggande arbete 25 25 25 25 Egna beräkningar 

Trygghetsskapande stadsplanering 70 70 70 70 Egna beräkningar 

Utbildning och välfärd      

Bygg ut karriärlärartjänsterna 212 352 540 548 Egna beräkningar 

Teach for Sweden 60 60 60 60 Egna beräkningar 

Extern rättning av nationella prov* 50 50 50 50 SOU 2016:25, egna beräkningar 

Äldreboendegaranti 50 250 450 600 Egna beräkningar 

Ökade generella statsbidrag till 
kommunerna* 

12 500 12 500 12 500 12 500 Egna beräkningar 

Jämställdhet      

Jämställdhetsbonus 292 363 380 380 Prop 2016/17:1 

      
Summa reformer 36 168 39 079 39 724 40 240  
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Finansiering 2017 2018 2019 2020 Kommentar 

Jobb      

Färre och enklare anställningsstöd 3 562 3 726 3 959 4 009 RUT 2016:1635, 2016:1338, 
egna beräkningar 

Omprioritering från 
arbetsmarknadsutbildningar 

498 443 398 376 RUT 2015:1510, 
Arbetsförmedlingen (2016d), 
egna beräkningar 

Omprioritering från AF till förmån för 
pilotprojekt kring jobbfixarpeng och 
integrationsfrämjande insatser i 
civilsamhället 

550 550 550 550 Egna beräkningar 

Ersätt extratjänster med 
matchningsanställningar 

492 1 084 2 314 3 496 RUT 2016:1675 

Avskaffa traineejobb och 
utbildningskontrakt samt minska 
arbetsmarknadspolitiken 

1 616 1 771 2 115 2 368 Arbetsförmedlingen (2016d), 
Prop. 2015/16:1 

Mer jobbfokuserad a-kassa 1 700 1 700 1 700 1 800 RUT 2016:158 

Nej till ineffektiv näringspolitik 325 325 325 0 Prop 2015/16:1, Prop 2016/17:1 

Miljö och klimat      

Kemikalieskatt 3 008 3 008 3 008 3 008 SOU 2015:30, Prop 2016/17:1, 
egna beräkningar 

Kemikalieskatt på kläder och skor 220 220 220 220 Kemikalieinspektionen (2013) 

Skatt på fossil gas 200 200 200 200 RUT 2016:452 

Sopförbränningsskatt 641 641 641 641 SCB (2016j), egna beräkningar 

Avskaffad nedsättning av 
miljöskatter i gruvnäringen 

238 238 238 238 RUT 2016:284 

Ökad miljöstyrning i fordonsskatten 1 700 1 700 1 600 1 600 RUT 2016:180 

Skatt på plastbärkassar 800 800 800 800 RUT 2016:1334, egna 
beräkningar 

Höjt förmånsvärde för icke-miljöbilar 1 200 1 200 1 200 1 300 RUT 2016:1155 

Omvandla kväveoxidavgiften till 
skatt 

379 379 379 379 Naturvårdsverket (2016c, 2014) 
och egna beräkningar 

Landsbygd och infrastruktur      

Omprioritering från 
Naturvårdsverket till 
Viltmyndigheten 

30 30 30 30 Egna beräkningar 

Avskaffade stadsmiljöavtal 750 1 000   Prop 2016/17:1 

Migration och integration      

Etableringslån    100 RUT 2016:1415 

Begränsning av uttagande av 
retroaktiv föräldraförsäkring 

138 138 138 138 RUT 2016:1547 och egna 
beräkningar. 

Avskaffad rätt till efterlevandestöd 
för unga i HVB, stödboende eller 
familjehem 

110 216 225 201 RUT 2016:1433 

Borttaget undantag för flyktingar 
inom garantipension 

300 300 300 300 RUT 2016:1140 

En bättre bostadsmarknad      

Avskaffade bostadssubventioner 6 380 6 580 5 900 5 900 Prop 2016/17:1 

Färre sjukskrivningar och fler i 
arbete 
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Karensdag efter dag 14 200 200 200 200 RUT 2016:1324 

Återinförd bortre tidsgräns 400 400 400 400 RUT 2016:286 

Övrig finansiering      

Kostnadseffektivare och närmare 
myndigheter 

2 307 3 008 3 850 4 500 RUT 2016:1348, 2016:1435, 
Prop. 2015/16:1, Prop. 
2016/17:1, egna beräkningar 

Återställda nivåer i 
transfereringssystem 

2 134 2 284 2 284 2 284 RUT 2016:949, 2016:947, 
2016:945, 2016:944, Prop. 
2015/16:1, Prop 2016/17:1 

Återställning av entré till muséer 80 80 80 80 Prop 2015/16:1 

Professionsmiljard 1 000 1 000 1 000 1 000 Prop 2015/16:1 

Höjd fastighetsavgift på 
kommersiella lokaler 

1900 1900 1900 1900 RUT 2016:1154 

Finansiell aktivitetsskatt 3 250 3 328 3 406 3 484 RUT 2016:1429, egna 
beräkningar 

Avskaffat avdrag för övriga utgifter 700 700 800 800 RUT 2016:1152 

Höjda förseningsavgifter enligt 
skatteförfarandelagen 

50 50 50 50 Egna beräkningar 

Avskaffad åldersavskrivning av 
studielån 

438 446 462 476 Utbildningsdepartementet 
(2014), CSN (2016), egna 
beräkningar 

Övriga avvisade regeringsförslag 
från BP16 och BP17, netto** 

9 890 8 483 5 204 2 995  

      
Summa finansiering 47 186 48 128 45 876 45 823  

      
Beräkningsteknisk överföring till 
hushållen 

0 4 049 6 152 5 583  

Effekt på finansiellt 

sparande (mnkr) 

11 018 5 000 0 0  

*Inklusive förslag i BP17      

**se kapitel 19 och 20 
för ytterligare detaljer 

    

 


