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1. Det ekonomiska 

läget 
Svensk ekonomi går i år in i en 

högkonjunktur. Det är en chans att pressa 

ned arbetslösheten och säkra de offentliga 

finansernas långsiktiga hållbarhet. Med 

regeringens politik går Sverige i stället i 

motsatt riktning. Trots högkonjunkturen 

väntas sysselsättningsgraden sjunka och 

arbetslösheten stiga från 2017. 

Jämviktsarbetslösheten väntas stiga 

kontinuerligt fram till år 2020. 

 

Diagram 1. BNP-gap, procent av potentiell 

BNP 

 
 

Bakom de nedslående 

arbetslöshetssiffrorna finns än större 

strukturella utmaningar. Nyanlända, 

personer med kort utbildningsbakgrund, 

äldre och funktionsnedsatta ökar kraftigt 

som andel av de arbetslösa och väntas de 

närmaste åren utgöra 80 procent av den 

totala arbetslösheten. Svensk 

arbetsmarknad är notoriskt dålig på att få 

dessa personer i arbete. Om inget görs 

kommer polariseringen på svensk 

arbetsmarknad att öka och tiotusentals 

människor att förpassas till ett permanent 

och passiviserande utanförskap. För att 

möta denna utmaning krävs politisk 

handlingskraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Arbetslöshet, andel av 

arbetskraften 

 
 

Den svaga jobbtillväxten leder, i 

kombination med andra faktorer, till ökade 

utgifter och underskott. I regeringens 

vårändringsbudget tillförs Migrationsverket 

ytterligare 31 miljarder kronor för att 

hantera det dåligt fungerande 

mottagandet. Samtidigt väntas 

sjukskrivningarna, och kostnaderna för 

desamma, öka. Utanförskapet, mätt som 

andelen personer försörjda av vissa 

ersättningssystem, ökar också de närmaste 

åren. Totalt ökar utgifterna för denna typ 

av transfereringssystem med 77 miljarder 

kronor fram till 2020.  

 

Diagram 3. Offentlig sektors finansiella 

sparande, procent av BNP 

 
 

Den svaga jobbtillväxten och det ökade 

utgiftstrycket måste mötas med 

ansvarsfulla reformer som värnar de 

offentliga finansernas långsiktiga 

hållbarhet. 
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2. Regeringens 

ekonomiska politik 
Regeringens politik förstärker problemen 

med en för låg jobbtillväxt och för höga 

utgifter. Regeringens höjning av a-kassan 

har lett till tre miljarder kronor i ökade 

utgifter och 27 000 fler arbetslösa, enligt 

Finanspolitiska rådet. En av få besparingar 

som regeringen presenterat för att möta de 

skenande utgifterna för integrationen är att 

ta bort jobbstimulansen i 

etableringsersättningen. Därtill har 

regeringen valt att ta bort den bortre 

tidsgränsen i sjukförsäkringen, något som 

väntas leda ökad sjukfrånvaro samt till en 

halv miljard i ökade utgifter. Detta är en 

oansvarig politik, som leder till lägre 

sysselsättning, högre utgifter och djupare 

utanförskap för fler människor. 

 

Vallöftet att nå EU:s lägsta arbetslöshet till 

år 2020 bryts. Målet om att minska 

sjukskrivningarna nås inte. Målet om att 

nyanlända ska få jobb inom två år nås inte. 

Och överskottsmålet nås inte. I stället ökar 

jämviktsarbetslösheten och utanförskapet, 

med stor press på de offentliga finanserna 

som följd.  

 

3. Centerpartiets 

alternativ 
Sverige behöver en ekonomisk politik som 

tar ansvar för framtiden. Svensk ekonomi 

har ett stort förnyelsebehov. Centerpartiet 

väjer inte för den utmaningen. Vi vet att 

ansvarsfulla reformer de kommande åren 

säkerställer att Sverige i decennier 

framöver fortsatt kommer att tillhöra 

världens rikaste, mest innovativa och 

tryggaste länder. 

 

Svensk ekonomi står inför framförallt två 

utmaningar. För det första växer inte 

jobben tillräckligt snabbt, trots att vi nu går 

in i en högkonjunktur. Och för det andra är 

trycket på de offentliga utgifterna mycket 

högt, inte minst på grund av det stora och 

onödigt dyra mottagandet av asylsökande 

och nyanlända, en ineffektiv 

arbetsmarknadspolitik och växande 

sjukskrivningstal. 

 

Sverige behöver en handlingskraftig politik 

som genom praktiska och ansvarsfulla 

reformer möter dessa utmaningar. Det är 

något regeringen misslyckats med att 

leverera. 

 

Centerpartiet har sedan tidigare 

presenterat och finansierat viktiga reformer 

på centrala områden. För jobben har vi 

presenterat förslag om att slopa 

arbetsgivaravgiften för små företags första 

anställda, lägre och enklare beskattning av 

personaloptioner och sänkta kostnader för 

att anställa. För klimatet har vi presenterat 

ett omfattande förslag på grön 

skatteväxling. Och för att hela landet ska 

kunna utvecklas har vi föreslagit åtgärder 

för att förbättra de gröna näringarnas 

konkurrenskraft, en reformering av svensk 

bostadsmarknad och ökade 

infrastrukturinvesteringar.  

 

Alla dessa förslag återfanns i Centerpartiets 

budgetmotion för 2016. I denna 

sammanfattning av Centerpartiets 

vårmotion presenteras nya förslag som 

ytterligare förbättrar förutsättningarna för 

Sveriges jobbskapare att växa, som 

minskar utsläppen av växthusgaser och 

som gör det enklare att bo, arbeta och 

driva företag i hela landet. 

 

4. Jobb 
En fungerande arbetsmarknad kräver tre 

saker. För det första måste det finnas 

växande företag, jobbskapare, som vågar 

utvecklas, investera och efterfråga 

arbetskraft. För det andra måste utbudet 

av arbetskraft, med god kompetens och 

hög produktivitet, stimuleras. Det måste 

alltid löna sig att arbeta. För det tredje 

måste matchningen mellan dessa 

jobbsökare och jobbskapare fungera.  

 

En trygg och jobbfokuserad 
arbetslöshetsförsäkring 
Centerpartiet vill se en 

arbetslöshetsförsäkring som möjliggör en 

trygg omställning samtidigt som den 

garanterar att det lönar sig att arbeta. Det 

finns också starkt stöd i forskningen för att 

en kontinuerlig avtrappning av 

ersättningsnivån leder till lägre 

arbetslöshet. 
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Givet dessa utgångspunkter är det 

uppenbart varför regeringens reformering 

av arbetslöshetsförsäkringen förtjänar 

kritik. Regeringens höjning av 

ersättningsnivåerna beräknas, enligt såväl 

Konjunkturinstitutet som Finanspolitiska 

rådet, ha lett till fler arbetslösa, samtidigt 

som den ökat de offentliga utgifterna med 

2,7 miljarder kronor.  I en tid när 

jämviktsarbetslösheten väntas öka och de 

offentliga finanserna är pressade är detta 

inte en ansvarsfull prioritering. Därtill är 

avtrappningen av ersättningen märkligt 

utformad, då avtrappningen skiljer sig 

markant för personer som slår i taket 

jämfört med personer som inte slår i taket. 

 

Nedan presenteras Centerpartiets modell 

för arbetslöshetsförsäkringen: 

 

Tabell 1. Centerpartiets förslag till 

arbetslöshetsförsäkring 

Dag Ersättning Tak Golv Lönetak 

0-100 80% 800 350 22 000 

101-200 75% 750 340 22 000 

201-300 70% 700 330 22 000 

301- 65% 650 320 22 000 

Not: Lönetak är den lönenivå där taket i ersättningen, 
beskriven i kolumn 2, biter. 

 

Modellen innebär ett signifikant höjt tak 

jämfört med Alliansens system. Samtidigt 

kombineras detta med en snabb och 

likformig avtrappning. Förslaget innebär en 

besparing jämfört med regeringen på 1,7-

1,8 miljarder kronor. Därtill väntas det leda 

till 11 100 fler jobb. 

 

Enkla jobb 
Svensk arbetsmarknad är tudelad. Särskilt 

nyanlända och personer med kort 

utbildning är arbetslösa i högre grad än 

inrikes födda och personer med hög 

utbildning. Sverige har också EU:s lägsta 

andel enkla jobb. Dessa två fenomen – 

svårigheterna för marginalgrupper att få 

ett arbete och bristen på enkla jobb – 

hänger ihop. 

 

För att bekämpa såväl tudelningen som 

utanförskapet måste svensk 

arbetsmarknad reformeras för att tillåta 

framväxten av fler enkla jobb. 

 

Ingångsjobb 

Centerpartiets uppmaning till 

arbetsmarknadens parter, om att skapa 

ingångsjobb för nyanlända, står fast. Givet 

att parterna tar sitt ansvar och skapar 

ingångsjobb, med lägre ingångslön, är 

Centerpartiet villigt att sänka såväl 

inkomstskatterna som arbetsgivar-

avgifterna för samma personer, upp till en 

viss lönesumma. Med sänkta 

inkomstskatter innebär en lägre bruttolön 

inte nödvändigtvis lägre disponibel 

inkomst. Med sänkt arbetsgivaravgift blir 

det dessutom än mer attraktivt för 

arbetsgivare att anställa.  

 

Värt att ha i åtanke är att flyktingar idag 

väntas kunna leva på en 

etableringsersättning på knappt 6 800 

kronor i månaden, att studenter får låna till 

ett totalt studiemedel på 10 750 kronor per 

månad och att garantipensionen uppgår till 

7 800 kronor exklusive bostadstillägg. Ett 

ingångsjobb, med lägre lön men också 

lägre skatt, innebär sannolikt en bättre 

ekonomisk situation för den enskilde än de 

bidrags- och försäkringssystem som många 

idag förpassas till. 

 

Oavsett hur migrationspolitiken utformas 

framöver finns det idag hundratusentals 

människor som väntar på att få komma in 

på svensk arbetsmarknad. Om inget görs 

väntas den svenska arbetsmarknadens 

oförmåga att integrera nyanlända leda till 

att arbetslösheten återigen börjar öka.  

 

Ingångsföretag 

För många människor, såväl inrikes som 

utrikes födda, skulle småskaligt 

företagande kunna vara en språngbräda till 

den svenska arbetsmarknaden och det 

svenska samhället. Att starta företag är 

dock ofta både dyrt och krångligt. Det 

gäller särskilt för personer med liten 

erfarenhet av svenska lagar, regler och 

myndigheter. Utomeuropeiskt födda 

företagare anser i högre grad att lagar och 

regleringar utgör ett problem än vad inrikes 

födda företagare gör. Att minska den 

administrativa bördan för småskaligt 
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företagande har därför potential att 

förbättra integrationen. 

 

Centerpartiet föreslår att en ny 

företagsform införs för riktigt små företag, 

med högst 250 000 kronor i omsättning: 

ingångsföretag. Ingångsföretag ska 

fungera som enskild firma gör idag, men 

med ordentliga regelförenklingar. 

Ingångsföretagen ska inte betala vare sig 

inkomstskatt, egenavgifter eller moms. 

Istället för vanliga skatter och avgifter 

betalas en schablonmässigt beräknad 

skatt, baserad på omsättningen, med en 

skattesats på 25 procent. Genom att 

ingångsföretag endast betalar en sådan 

omsättningsskatt krävs det inte att de 

upprätthåller samma omfattande bokföring 

som vanliga företag åläggs att göra. För att 

möjliggöra denna nya företagsform i 

praktiken bör Skatteverket ges i uppdrag 

att ta fram en plattform som tillåter att 

skatt dras direkt, via en app, vid 

elektroniska köp. Reformen beräknas 

medföra en offentligfinansiell kostnad om 

600 miljoner kronor årligen. 

 

Utbyggt RUT-avdrag 

RUT-avdraget har tre huvudsakliga 

fördelar. För det första skapar det 

arbetstillfällen för människor som har svårt 

att få in en fot på arbetsmarknaden. För det 

andra frigör det tid för köparen, inte minst 

för kvinnor, som de kan använda för att öka 

sitt arbetsutbud. Och för det tredje minskar 

det svartarbetet och bidrar till en högre 

skattemoral. 

 

52 procent av RUT-företagarna är kvinnor 

och hälften av dessa företagare är utrikes 

födda.  Därtill är var tredje anställd i RUT-

företag utrikes född och var fjärde har som 

mest förgymnasial utbildning. RUT-

avdraget är viktigt för såväl kvinnors som 

utrikes föddas företagande. Det är 

dessutom viktigt för personer med kort 

utbildning. 

 

Centerpartiet föreslår därför att taket för 

RUT-avdraget höjs till 75 000 kronor. 

Tvätteritjänster, läxhjälp, 

trädgårdstjänster, IT-tjänster, flyttjänster 

och reparationer av vitvaror bör inkluderas 

i avdraget. Därtill bör senior-RUT, där 

avdrag få göras med 60 procent för 

personer över 80 år, införas. Denna 

utbyggnad av RUT väntas totalt innebära 

en offentligfinansiell kostnad om 510 

miljoner kronor per år, jämfört med 

regeringen. 

 

Effektivare 
arbetsmarknadspolitik 
En välfungerande arbetsmarknadspolitik 

underlättar för arbetssökande att komma i 

arbete och minskar eventuella flaskhalsar 

på arbetsmarknaden. Svensk 

arbetsmarknadspolitik tar stora resurser i 

anspråk. Effektiviteten är dock ofta inte 

tillfredsställande. Centerpartiet vill se färre, 

enklare och mer effektiva 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De 

resurser som sparas genom sådana 

reformer bör i stället användas för att 

finansiera jobbskapande reformer. 

 

Färre och enklare anställningsstöd 

Syftet med anställningsstöd är att 

kompensera för vissa arbetssökandes 

lägre, alternativt osäkra, produktivitet. 

Kännedomen om stöden är dock låg bland 

företagen. Av företag som anmäler lediga 

platser till Arbetsförmedlingen uppger 

nästan 60 procent att de inte känner till 

stöden särskilt väl eller att de inte känner 

till dem alls. Bara sju procent av företagen 

uppger att de känner till stöden mycket väl. 

Många av stöden uppfattas också som 

krångliga.  

 

Nystartsjobben är den typ av 

subventionerade anställning som förefaller 

fungera bäst. Det är också det 

anställningsstöd som är enklast. För att 

effektivisera systemet med 

anställningsstöd bör antalet stödformer 

minska och reglerna för de individuella 

stödformerna förenklas. Centerpartiet 

föreslår att nystartsjobben utvecklas och 

ersätter instegsjobb, särskilt 

anställningsstöd och förstärkt särskilt 

anställningsstöd. 

 

I de utvecklade nystartsjobben bör 

subventionsgraden för personer som varit 

arbetslösa väldigt länge höjas något, 

jämfört med nystartsjobbens nuvarande 

nivå. Höjningen bör dock vara temporär 

och gälla under 12 månader. För personer 
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som idag kan få särskilt anställningsstöd 

bör nystartsjobb därför berättiga till en 

subvention om tre gånger socialavgifterna 

under det första året.  

 

Totalt väntas förslaget innebära en 

besparing om 971 miljoner kronor 2017. 

Besparingen växer därefter och uppgår år 

2020 till 1,1 miljarder kronor. 

 

Enhetliga lönetak 

Anställningsstöden varierar när det gäller 

vilka lönenivåer som subventioneras. Lägst 

lönetak har lönebidrag, skyddat arbete hos 

offentlig arbetsgivare (OSA), 

trygghetsanställning och 

utvecklingsanställning: 16 700 kronor per 

månad. Den del av lönen som överstiger 

denna nivå berättigar inte till ytterligare 

subvention. Högst lönetak har 

extratjänsterna: 22 097 kronor per månad.  

 

Centerpartiet vill införa enhetliga 

subventionstak för alla 

arbetsmarknadspolitiska program. Detta 

tak bör sättas till 17 000 kronor per månad. 

Förslaget innebär att stödet riktas främst 

mot personer som står längre från 

arbetsmarknaden. Personer som har 

nedsatt arbetsförmåga till följd av en 

funktionsnedsättning ges ett högre lönetak 

än i dagsläget, medan personer i andra 

program ges ett något lägre lönetak. 

 

Förslaget innebär, precis som dagens 

regelverk, att löner utöver lönetaket tillåts. 

Lönetaket innebär enbart att den del av 

lönen som överstiger taket inte 

subventioneras. Att höja lönetaket för 

personer med en funktionsnedsättning 

leder till en kostnad om 140–150 miljoner 

kronor per år. Förslaget att sänka lönetaket 

för övriga program leder till en besparing 

om 1,3 miljarder kronor 2017 och 1,5 

miljarder kronor på längre sikt. 

 

En arbetsmarknads-
kommision behövs 
Centerpartiet har länge föreslagit 

förändringar och förbättringar av den 

svenska modellen. Det kommer vi fortsätta 

att göra. Men det behöver tas ett större 

grepp om den svenska modellen. 

Centerpartiet har därför föreslagit att en 

självständig och opartisk 

expertkommission tillsätts, för att utveckla 

den svenska modellen för morgondagens 

arbetsmarknad. 

 

Syftet är att under hösten 2016 föreslå 

rimliga regler som tar hänsyn till företagens 

behov av flexibilitet och 

kompetensförsörjning, de anställdas behov 

av trygghet och möjlighet till omställning 

samt de arbetslösas behov av att kunna få 

ett jobb. 

 

5. Miljö och klimat 
Sverige är ett globalt miljöföredöme. Under 

såväl alliansregeringen som tidigare 

regeringar ökade den ekonomiska 

tillväxten samtidigt som våra klimatutsläpp 

minskade. Svensk ekonomi tillhör de 

absolut mest klimateffektiva i världen. 

Sverige har bevisat att ekonomisk tillväxt 

kan ske parallellt med mindre 

miljöpåverkan; att miljö och ekonomisk 

tillväxt går hand i hand. 

 

Mycket har gjorts, men mycket mer 

kommer att behöva göras framöver. 

Centerpartiet föreslår därför ett brett 

reformprogram för att minska utsläppen 

och ställa om fordonsflottan, minska 

gifterna i vår vardag, öka den förnybara 

energiproduktionen samt stärka havs- och 

vattenmiljön.  

 

Grön skatteväxling 
Ekonomiska styrmedel utgör ett av de 

viktigaste instrumenten inom 

miljöpolitiken. Centerpartiet föreslår därför 

en omfattande grön skatteväxling. Skatten 

på utsläpp och nedsmutsning bör öka och 

intäkterna användas för att sänka skatten 

på jobb och företagande. Totalt uppgår 

Centerpartiets förslag om grön 

skatteväxling till 26 miljarder kronor de 

närmaste fyra åren. 

 

Minskade utsläpp från 
transportsektorn 
Utsläppen från inrikes transporter står för 

en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. 

Utmaningen för transportsektorn ligger 

dels i att minska utsläppen från de fordon 

som redan rullar på våra vägar, men även 
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att säkerställa att det finns tydliga 

incitament att välja de mest klimateffektiva 

alternativen vid till exempel 

nybilsförsäljning eller när fordonet ska 

tankas eller laddas. Styrmedel som 

skattebefrielse för biodrivmedel, 

differentierad fordonsskatt och 

supermiljöbilspremien har bidragit till 

förbättringar. Denna omställning bör dock 

påskyndas med nya och utvecklade 

styrmedel för att nå en fossiloberoende 

fordonsflotta. 

 

Slopad skatteundantag för naturgas 

I Centerpartiets vårmotion byggs förslaget 

om grön skatteväxling ut ytterligare. I 

svensk klimat- och energipolitik har en 

sedan länge rådande princip varit att fossila 

energislag ska beskattas. Naturgas är en 

fossil gas som under en period dragit nytta 

av skattebefrielser, trots dess fossila 

ursprung. För att stimulera en ökad 

användning av förnybar biogas anser 

Centerpartiet att naturgasen som används 

i transportsektorn bör beskattas enligt 

samma princip som fossil bensin och diesel. 

Detta beräknas medföra en intäkt på 200 

miljoner kronor årligen. 

 

Sänkt skatt på biodrivmedel 

Centerpartiet avvisade, som enda parti, 

regeringens höjning av skatten på 

biodrivmedel. Det har nu bekräftats att 

Centerpartiets ståndpunkt, att 

biodrivmedel inte var överkompenserade 

på det sätt regeringen hävdade, var den 

riktiga och att regeringen hade fel.  

 

Det är glädjande att regeringen tagit till sig 

av bland andra Centerpartiets kritik. Men 

regeringen föreslår ändå att skatten på 

biodrivmedel ska vara högre än den var 

under 2015. Centerpartiet avvisar även 

denna partiella skattehöjning. 

Centerpartiet föreslår i stället att skatten 

på E85 och höginblandad FAME återställs 

helt. Detta bedöms leda till en 

offentligfinansiell kostnad om 140 miljoner 

kronor. 

 

Utbyggd laddinfrastruktur 

Elektrifiering kommer att utgöra en viktig 

del i övergången till en fossiloberoende 

fordonsflotta. Riktade budgetsatsningar till 

infrastruktur för förnybara drivmedel är 

nödvändigt för en mer effektiv samordning 

och utbyggnad. Centerpartiet föreslår 

därför att 150 miljoner kronor per år 

investeras i utbyggnad av infrastruktur för 

alternativa bränslen och laddinfrastruktur i 

hela landet. Det motsvarar 30 000 

laddstolpar de kommande fyra åren. 

 

Mer förnybart 
Till 2045 har Sverige ett mål om att vara 

klimatneutralt. För att nå ett klimatneutralt 

samhälle behöver den fossila energin 

ersättas med förnybar, samtidigt som 

energianvändningen måste bli mer effektiv. 

Centerpartiets mål är att Sveriges 

energisystem ska vara helt förnybart till 

2040. För att uppnå detta krävs en fortsatt 

utbyggnad av den förnybara 

energiproduktionen. 

 

Mikroproduktion av förnybar el 

Med förenklade regler, minskat krångel och 

slopad solskatt kan fler människor bidra till 

produktionen av förnybar energi och ta 

makten över sin egen energiförsörjning. 

För en person som säljer överskottsel är 

den ersättning hen får momspliktig. Denna 

administrativa börda måste lättas. 

Centerpartiet föreslår därför att det ska 

vara frivilligt för verksamheter med mindre 

än 30 000 kronor i omsättning att vara 

momspliktiga. Det skulle särskilt gynna 

mikroproducenter av förnybar el. 

 

Mikroproducenter av el får göra 

skatteavdrag på det överskott som 

levereras ut på nätet. Idag sköts 

skattereduktionen via 

deklarationsprocessen en gång per år. 

Incitamenten att producera egen el ökar 

om återbetalningen sker snabbare än en 

gång per år. Återbetalningen bör därför 

skötas direkt på fakturan, precis som för 

ROT- och RUT-avdraget. 

 

Nej till skatt på förnybart 

Regeringens förslag om att beskatta solel 

som inte levereras yrkesmässigt riskerar 

att hämma utvecklingen på 

solcellsmarknaden. Regeringen har 

misslyckats i internationella förhandlingar 

och känner sig därför tvingade att höja 

skatten på egenproducerad och förnybar el. 

Centerpartiet avvisar dock fortsatt 

regeringens skatt på solel. 
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Energilagring 

För att öka flexibiliteten i elsystemet 

behövs ett ökat fokus på energilagring. Det 

är därför glädjande att regeringen har 

anslagit medel till detta. Centerpartiet 

anser dock att regeringens satsning är för 

liten och föreslår därför att ytterligare 

medel tillförs för att främja energilagring. 

Det är viktigt att stimulera hushållen att 

lagra sin egen el, men också att 

pilotanläggningar för lagring i större skala 

främjas. Det handlar om att hushållen 

själva ska kunna jämna ut sin egen 

förbrukning över tid, bland annat för att 

skapa mer stabilitet i elsystemet. Lagring i 

större skala kan dämpa volatiliteten i 

systemet och även skapa en jämnare 

prisbild, vilket gynnar marknadens 

effektivitet. Totalt avsätter Centerpartiet 

300 miljoner kronor för energilagring 

2017–2019, vilket motsvarar en dubblering 

jämfört med regeringens förslag. 

 

En giftfri vardag 
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.  

 

Centerpartiet har föreslagit att en bred 

kemikalieskatt införs. Regeringen har dock 

varit saktfärdig och valde i 

vårpropositionen att avisera en mindre 

ambitiös kemikalieskatt. Det är mycket 

olyckligt. I kommande budgetmotioner 

kommer Centerpartiet fortsatt att föreslå 

att en bred kemikalieskatt införs. 

 

Levande hav och vatten 
Sverige är ett land med goda 

vattentillgångar. Trots detta har endast 

cirka hälften av Sveriges vatten en god 

ekologisk status. När Centerpartiet och 

Alliansen satt i regeringen inrättades år 

2009 ett bidrag till kostnadseffektiva lokala 

vattenvårdsprojekt, det så kallade LOVA-

bidraget. LOVA-bidraget bidrar till åtgärder 

mot övergödning, minskad spridning av 

giftiga båtbottenfärger och mot förlust av 

biologisk mångfald. Centerpartiet bedömer 

att ytterligare insatser för att minska 

belastningen av näringsämnen såsom 

kväve och fosfor behövs och vill därför 

fördubbla det befintliga LOVA-bidraget. 

 

6. Världens modernaste 

landsbygd och grönaste 

städer 
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. Landsbygden och städerna delar 

många utmaningar med varandra. I såväl 

bruksorter som förorter finns ett behov av 

fler jobb. Detsamma gäller behovet av en 

välfungerande och klimatsmart 

infrastruktur. Och behovet av en 

reformerad bostadsmarknad är stort i hela 

landet, oavsett om det handlar om att 

möjliggöra ökat byggande i strandnära 

lägen på landsbygden eller om att 

reformera hyresmarknaden i storstäderna. 

 

Bredbandsmiljard 
Centerpartiet vill att Sverige ska ha 

världens modernaste landsbygd. För att 

uppnå detta är tillgång till bredband på 

landsbygden helt avgörande. På 

Centerpartiets initiativ avsattes 3,25 

miljarder kronor för en ökad utbyggnad av 

bredband på landsbygden inom ramen för 

landsbygdsprogrammet. Så kallade 

byalagslösningar har, med stor ideell kraft, 

drivit på utvecklingen och möjliggjort en 

kostnadseffektiv utbyggnad. Intresset för 

dessa pengar har varit stort, vilket 

resulterat i att avsatta medel inte räcker till 

mer än cirka två tredjedelar av 

ansökningarna.  

 

Regeringen har visat sig vara ointresserad 

av att ytterligare stötta de krafter som 

arbetar för bättre digital infrastruktur i hela 

landet. I stället för att förstärka det arbete 

som nu sker har regeringen förhållit sig 

passiv till varningssignalerna om att 

resurserna inte räcker till. Det är mycket 

olyckligt och riskerar att leda till att 

framtidstro byts till misstro.  

 

För att den pågående digitaliseringen av 

hela Sverige ska kunna fortsätta föreslår 

Centerpartiet att ytterligare en miljard 
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kronor avsätts för en förbättrad 

bredbandsinfrastruktur i hela landet. 

 

7. Migration och 

integration 
Under hösten 2015 kom fler asylsökande 

till Europa än någonsin tidigare. På bara 

några månader kom fler asylsökande till 

Sverige än något annat år i Sveriges 

historia. Påfrestningarna på det svenska 

asylsystemet var – och är fortfarande – 

stora. 

 

För att förbättra mottagandet och värna de 

offentliga finanserna krävs en ny 

integrationspolitik. För det första måste 

kostnaderna för mottagande minska. För 

det andra måste etableringen på 

arbetsmarknaden förbättras väsentligt.  

 

En ansvarsfull migrations-
politik 
För Centerpartiet är det viktigaste att 

flyktingar erbjuds skydd, inte att de 

erbjuds samma höga standard i 

mottagandet som vi har haft hittills. Vi 

värnar den mänskliga rättigheten att söka 

asyl, men inte alla förmåner. Regeringen 

värnar alla kostnadskrävande förmåner, 

men förvägrar människor rätten att söka 

asyl. 

 

Centerpartiet var en konstruktiv part i 

höstens migrationsöverenskommelse. Vi 

fick igenom viktiga förhandlingssegrar på 

integrationsområdet, som en utvidgning av 

RUT-avdraget samt fler YA-jobb och 

praktikplatser. Andra delar av 

migrationsöverenskommelsen innebar 

svårare åtgärder, som till exempel en 

övergång till fler tillfälliga uppehållstillstånd 

och skärpta försörjningskrav för 

anhöriginvandring. Som ett 

ansvarstagande parti stödde Centerpartiet 

kompromissen eftersom den sammantaget 

förbättrar situationen. 

 

Centerpartiet har länge pekat på behovet 

av att EU tar ett betydligt större, 

gemensamt, ansvar för flyktingsituationen. 

2015 sökte 1,3 miljoner människor asyl i 

EU. Om det fanns en politisk vilja inom EU 

att fördela flyktingarna mer jämt hade 

migrationen kunnat hanteras på ett ordnat 

och ansvarsfullt sätt. Det är beklagligt att 

så ännu inte har skett. 

 

Den nyligen träffade överenskommelsen 

mellan EU och Turkiet är ett led i att hitta 

en gemensam migrationspolitik för EU. 

Centerpartiet har dock ett antal 

invändningar mot överenskommelsens 

utformning. För det första har såväl 

Grekland som Turkiet på olika sätt brustit i 

mottagande och hantering av asylsökande. 

För det andra är risken att legitimiteten för 

den politiska ledningen i Turkiet stärks av 

överenskommelsen. Det hade varit bättre 

om EU gemensamt tagit ansvar för att 

möjliggöra ett värdigt mottagande av 

personer i behov av skydd. 

 

Höjd kompetens för fler jobb 
Flyktingar som vill arbeta möter 

exceptionella byråkratiska och ekonomiska 

hinder. Deras asylärende prövas ofta med 

mycket långa handläggningstider, deras 

kompetens fångas inte upp vid ankomsten 

och även akademiska kompentenser som 

det råder akut brist på tar lång tid att 

validera. 

 

Obligatorisk samhällsorientering 

För människor som flyttat till Sverige, 

oavsett skäl, finns ett stort värde i att tidigt 

förmedla bilden av det svenska samhället 

och hur det fungerar. Därför bör en 

obligatorisk samhällsorientering införas. 

Under samhällsorienteringen bör 

nyanlända även få stöd med att inventera, 

validera och komplettera sin kompetens. 

Utifrån inventering av kunskap bör en 

nationell databas upprättas dit företag som 

söker personal kan vända sig. 

 

 

Sysselsättning från dag ett 

Handläggningstiderna för asylärenden har 

ökat kraftigt. Givet detta har bristen på 

meningsfull sysselsättning på 

anläggningsboendena utvecklats till ett 

större problem än tidigare. Sysslolösheten 

och passiviseringen bidrar till otrygghet och 

skapar ett allt längre avstånd till samhället. 

För att motverka detta anser Centerpartiet 

att det bör skapas möjligheter till 

meningsfull sysselsättning på 

asylboendena. 
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Inventering, validering och 

komplettering 

Många som kommer till Sverige har såväl 

utbildning som lång arbetslivserfarenhet. 

Inte sällan i yrken som svensk 

arbetsmarknad är i stort behov av. 

Processen med validering ska börja 

omedelbart vid ankomst, med inventering 

av kompetenser redan under asyltiden. 

Centerpartiet har föreslagit att resurserna 

för validering förstärks, genom stöd till 

validering av reell kompetens, resurser till 

UHR, stöd till branscher för validering och 

studievägledning. Fler utbildnings- och 

yrkesområden än i dag bör också ges 

tillgång till kompletterande utbildning. 

 

Arbete, utbildning och handledning 

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) 

behöver bli mer yrkesanpassad. I 

inventeringen av kompetenser kan 

kvalificerade personer inom bristyrken 

identifieras. De bör snabbt placeras i 

yrkesinriktad svenska, för att kunna börja 

arbeta redan under asyltiden. 

 

Därtill bör lärlingsjobben, eller YA-jobben, 

utvecklas samt breddas till att också 

omfatta nyanlända flyktingar, som därmed 

kan fortsätta att lära sig svenska i 

anslutning till arbetsplatsen. 

 

Sänkta trösklar för fler jobb 
En stor del av de nyanlända har kort 

utbildningsbakgrund. Utbildning har en 

viktig roll att spela för att fler ska bli 

anställningsbara, men 

utbildningssatsningar räcker inte. 

 

Enkla jobb som anställd 

Dagens arbetsrätt ökar risken, och därmed 

den förväntade kostnaden, av att anställa. 

Det missgynnar särskilt personer vars 

kompetens är svårbedömd, till exempel 

utlandsfödda som inte har gått i skolan i 

Sverige.  För den som behöver stärka sin 

kompetens är det idag svårt att börja på en 

arbetsplats med lägre lön, vilket gör det 

svårt att klara konkurrensen på 

arbetsmarknaden. Parterna behöver därför 

ta ett större ansvar för att sänka 

trösklarna. Ingångsjobben fyller här en 

viktig funktion. 

 

Enkla jobb som företagare 

Företagande är ytterligare ett sätt för 

många nyanlända att etablera sig. För att 

fler ska få chansen att försörja sig som 

företagare måste företagsklimatet 

förbättras och regelkrånglet minska. 

Centerpartiets förslag om ingångsföretag 

är ett viktigt sätt att sänka tröskeln till 

företagande, särskilt för nyanlända med 

erfarenhet av företagande men utan 

kunskap om svensk skattelagstiftning eller 

byråkrati. 

 

Jobbstimulans 

En av få besparingar inom mottagandet 

som regeringen lyckats presentera är 

borttagandet av jobbstimulansen i 

etableringsersättningen. Besparingen är 

marginell, men innebär att det lönar sig 

sämre för nyanlända att arbeta. Det är en 

grov felprioritering i en tid då det tar åtta 

år innan ens hälften av nyanlända 

flyktingar förvärvsarbetar. 

 

Minska kostnaderna 
Kostnadseffektiviteten i dagens system för 

migration och integration är oacceptabelt 

låg, med en betydande mängd resurser 

som spenderas med tvivelaktigt resultat. 

Med ett stort antal människor som söker 

asyl i Sverige har detta inneburit en 

ohållbar kostnadsökning. 

 

Etableringslån 

På samma sätt som studenter försörjer sig 

med hjälp av studielån bör nyanlända 

kunna försörja sig med hjälp av lån under 

sin första tid i Sverige. Centerpartiet 

föreslår därför att etableringsersättningen, 

som i normalfallet ges under de två år en 

etableringsplan gäller, görs om till ett 

etableringslån. Etableringslånet ska bestå 

av både en bidragsdel och en lånedel, med 

samma proportioner som dagens 

studiemedel.  

 

Av de etableringslån som antas ställas ut år 

2017 förväntas cirka 3 miljarder kronor 

återbetalas.  Till år 2020 har motsvarande 

summa växt och förväntas uppgå till cirka 

4,5 miljarder kronor. Att den besparing 

etableringslån medför är avhängig lånens 

återbetalning innebär att Centerpartiet inte 

kommer att ta besparingen i anspråk för att 

finansiera reformer. 
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Ensamkommande över 15 år i boenden 

för utsatta grupper 

Ensamkommande asylsökande barn över 

15 år bör som grundregel placeras i nya, 

mindre kostnadskrävande, boenden för 

utsatta grupper, tillsammans med 

barnfamiljer och personer äldre än 64 år. 

Detta innebär att under tiden de är 

asylsökande så bör de äldre 

ensamkommande inte längre bo i HVB-

hem, som kostar cirka 2 000 kronor per 

person och dag. I stället bör de bo på lugna 

och trygga boenden med större tillgång till 

vuxna förebilder. 

 

Stödboende 

Centerpartiet var det första parti som 

föreslog att merparten av de som bor på 

HVB-hem istället bör bo i så kallade 

stödboenden. Det skulle dels förbättra 

kostnadskontrollen i systemen och dels 

förbättra situationen för de 

ensamkommande. På sikt bör merparten 

av de ensamkommande som ges 

uppehållstillstånd bo på stödboenden. 

Förslaget väntas leda till en besparing på 

528 miljoner kronor 2017.  Besparingen 

växer därefter kraftigt och uppgår år 2020 

till 4 miljarder kronor. 

 

Placering hos närstående 

Dagens regelverk gör det svårt att placera 

ensamkommande hos närstående som inte 

är vårdnadshavare. Det kan exempelvis 

handla om släktingar eller nära vänner.  En 

översyn av socialtjänstlagen är därmed 

nödvändig, i syfte att underlätta 

placeringen av ensamkommande 

minderåriga i trygga miljöer hos 

närstående i Sverige. 

 

Borttaget efterlevandestöd 

Det är rimligt att barn och ungdomar som 

väntas få sin försörjning tryggad av det 

allmänna inom ramen för vård på 

institution, exempelvis HVB-hem och 

stödboenden, eller familjehem inte också 

ges rätt till så kallat efterlevandestöd. 

Centerpartiet föreslår därför att rätten till 

efterlevandestöd avskaffas för denna 

grupp. Förslaget väntas medföra en 

besparing om 206 miljoner kronor 2017. 

 

Ökat inslag av arbetsbaserade 

välfärdsförmåner för nyanlända 

I syfte att minska kostnaderna för 

mottagandet bör fler välfärdsförmåner 

göras arbetsbaserade för nyanlända. 

Tillgången till sjukvård och utbildning bör 

inte påverkas av denna princip. Därutöver 

har just flyktingar undantag från vissa 

redan existerande kvalifikationskrav, 

exempelvis vad gäller krav på boendetid i 

Sverige för garantipension och 

sjukersättning. Centerpartiet kommer i 

framtida budgetmotioner att återkomma 

med förslag om att begränsa sådana 

undantag i syfte att öka likabehandlingen 

och bidra till en mer hållbar och öppen 

migrations- och integrationspolitik. 

 

8. Trygghet i hela 

landet 
Trygghet ska man kunna känna i hela 

landet och därför ska polisen vara 

närvarande i alla delar av Sverige. 

Människor ska veta vilka poliser som 

arbetar i det område där de bor. Med 

kontinuitet och erfarna poliser som stannar 

länge på samma tjänst är det lättare att 

arbeta långsiktigt med kontaktskapande, 

brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete. 

 

För att hantera en ökad arbetsbelastning 

och en påfrestande omorganisation 

behöver polisen mer resurser. Att satsa på 

polisen gör det möjligt att garantera 

polisens lokala närvaro i samhällen och 

kvarter, att öka antalet arbetade 

polistimmar, att höja löner och att skapa 

förutsättningar för en bättre arbetsmiljö. 

 

Centerpartiet vill öka polisens anslag med 

2,4 miljarder kronor över en fyraårsperiod. 

Tillskottet räcker bland annat till att 

finansiera utbildnings- och lönekostnader 

för att anställa ytterligare 2 000 kollegor. 

Därtill bör en nationell polisreserv, en 

beredskapspolis, inrättas, i syfte att kunna 

bistå polisen, till exempel vid terrordåd. 

Också vardagsbrottsligheten bör prioriteras 

högre, något som Centerpartiet avsätter 

140 miljoner kronor för. Områdespoliser 

bör ges förutsättningar att stanna på sina 

tjänster och bygga upp förtroende lokalt. 

Lönerna för dessa poliser bör därför höjas. 
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9. Reformtabell 
 

Reformer 2017 2018 2019 2020 Kommentar 

Fler företag - fler jobb           

Ingångsföretag 600 600 600 600 

RUT 2015:2022 

och egna 

beräkningar. 

Utbyggt RUT 510 510 510 510 

Prop. 2015/16:1, 

Prop. 

2014/15:100, 

RUT 2016:611, 

RUT 2016:574, 

SCB (2015) och 

egna beräkningar 

Summa 1 110 1 110 1 110 1 110   

            

Ny giv på arbetsmarknaden           

Höjt lönetak för anställningsstöd 

till personer med funktionshinder 145 143 146 148 RUT 2016:196 

Summa 145 143 146 148   

            

Grön tillväxt i hela landet           

Skattebefrielse för biodrivmedel 140 140 140 140 RUT 2016:536 

Utbyggd laddinfrastruktur 150 150 150 150   

Dubblerat stöd till energilagring 50 50 50 0   

Nej till skatt på förnybart 5 5 5 5 Egna beräkningar  

Förstärkt LOVA-bidrag 75 75 75 75   

Summa 420 420 420 370   

            

Världens modernaste 

landsbygd och grönaste 

städer           

Bredbandsmiljard 250 250 250 250   

Summa 250 250 250 250   

            

Trygg och nära rättspolitik           

Utökad polisutbildning och fler 

poliser 75 150 300 525 

Polismyndigheten 

(2016) 

Höjda löner för områdespoliser 

och återinförd beredskapspolis 190 190 190 190 Egna beräkningar 

Förstärkt utredningsverksamhet, 

särskilt avseende 

vardagsbrottslighet 140 140 140 140   

Summa 405 480 630 855   

            

Summa reformer 2 330 2 403 2 556 2 733   
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Finansiering 2017 2018 2019 2020 Kommentar 

Ny giv på arbetsmarknaden           

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

Enhetliga lönetak för 

anställningsstöd 1 315 1 463 1 512 1 546 

RUT 2016:196 och 

RUT 2016:485 

Färre och enklare 

anställningsstöd 971 1 081 1 115 1 134 

RUT 2016:410, 

RUT 2016:196 och 

egna beräkningar. 

Omprioritering från 

arbetsmarknadsutbildningar 376 376 376 376 

RUT 2015:1510, 

Arbetsförmedlingen 

(2016b) och egna 

beräkningar 

Summa 4 363 4 620 4 704 4 856   

            

Grön tillväxt i hela landet           

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

Summa 200 200 200 200   

            

Flyktingar i jobb och bostad           

Stödboende i stället för HVB-

hem 528 1 922 3 424 4 032 

RUT 2016:345 och 

egna beräkningar 

Etableringslån 3 004 3 967 4 510 4 498 RUT 2016:241 

Avskaffad rätt till 

efterlevandestöd för unga i 

HVB, stödboende eller 

familjehem 206 355 410 477 RUT 2016:708 

Reformerad SoL för fler 

familjehemsplaceringar 
50 110 150 150 

RUT 2016:383 

Summa 3 788 6 354 8 494 9 157   

            

Summa finansiering, exkl. 

migrations- och 

integrationsbesparingar 4 563 4 820 4 904 5 056   

Summa finansiering 8 351 11 174 13 398 14 213   

            

Effekt på finansiellt 
sparande (mnkr) 6 021 8 771 10 842 11 480   
Effekt exkl. migrations- 

och integrations-
besparingar (mnkr) 2 233 2 417 2 348 2 323   

 


