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Inledning 
Sverige och världen går igenom en svår tid. I princip alla känner någon som varit sjuk 
eller som drabbats av dödsfall i sin närhet. Vi hör om företagare som fått se sina 
livsverk gå upp i rök, på grund av något de själva inte kan rå eller planera för. 
Människor som förlorat sina jobb eller som fått börja sina vuxenliv i arbetslöshet. 
Medarbetare i vård och omsorg som slitit långa pass i varma masker. Familjer som 
oroar sig för om räkningarna kan betalas i slutet av månaden. 

Den svåra tid vi har gått igenom är på inget sätt över. Vi kanske snart kan ana något 
som kan likna en början på slutet, men att tro att krisen är över för de företag som 
tappat alla sina kunder, för alla de barnfamiljer som fått tunnare plånböcker och eller 
för de som kämpar för sina liv på intensivvårdsplatser är fel. 

Däremot är tiden inne för att påbörja den nystart som Sverige är i behov av efter 
coronakrisen. Det är dags att ge den injektion som svensk ekonomi behöver och stötta 
våra svenska företag. 

Vi måste ge företagare möjlighet att snabbt komma på fötter och återuppbygga det 
som var, eller bygga något nytt och bättre. De måste ges goda möjligheter att 
investera i sina företag och få sänkta kostnader för att anställa alla de hundratusentals 
människor som nu står arbetslösa. De arbetslösa måste ges möjlighet och drivkraft 
att snabbt komma i jobb igen. Och alla de människor och familjer som arbetar hårt 
för att få vardagen att gå ihop måste få större ekonomiska marginaler. 

Det krävs både skattesänkningar och kloka offentliga investeringar. Vi vet att det är 
möjligt att skapa en närmare vård, öka takten i den gröna omställningen och bygga 
ihop Sverige, samtidigt som vi skapar jobb och bidrar till en rivstart av svensk 
ekonomi. 

Sverige har en god möjlighet att komma ut på andra sidan om krisen som ett starkare 
och mer sammansvetsat land. Vi vet att det är möjligt. 

I denna rapport visar Centerpartiet hur det är möjligt.  
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Coronakrisens ekonomiska påverkan 
Kraschad världsekonomi 
Det senaste halvåret har världsekonomin genomgått ett sällan tidigare skådat tapp. 
Restriktioner och nedstängningar världen över har lett till att ekonomin kraftigt 
bromsat upp, och i vissa fall nästintill avstannat helt. Resultatet blev en utbuds- och 
efterfrågechock, där företag så gott som över en natt fick se sina kunder försvinna 
och sina leverantörskedjor brutna. 

Office for Budget Responsibility, Storbritanniens motsvarighet till Konjunkturinstitutet, 
flaggade i juli för att landet går mot den största nedgången i ekonomin på 300 år. I 
USA stack arbetslösheten från dryga 4 procent till nästan 15 procent på bara några 
veckor när över 17 000 000 människor blev arbetslösa. EU:s sammanvägda BNP-tapp 
under andra kvartalet 2020 blev minus 11,7 procent, att jämföra med fjolårets tillväxt 
på 0,3 procent. 

 

 

Sverige har, likt omvärlden, drabbats otroligt hårt ekonomiskt, trots att vi inte har 
stängt ner samhället helt. SCB:s BNP-indikator visar på ett tapp om 8,6 procent under 
andra kvartalet 2020. Jämfört med övriga EU och de stora ekonomierna i Europa har 
vi klarat oss bättre, men jämfört med våra nordiska grannar, och i synnerhet Finland, 
har vi klarat oss sämre, vilket figur 1 visar. 

Ekonomisk utveckling framöver 
Det är svårt, om inte omöjligt, att redan nu överblicka vad de långvariga ekonomiska 
konsekvenserna av coronakrisen blir, eftersom det beror helt på hur smittspridningen 
utvecklas. Kina, som gick in i krisen tidigare och som i första kvartalet 2020 för första 
gången sedan 1992 fick uppleva negativ tillväxt, hade enligt den statliga statistikbyrån 
kraftiga tillväxtsiffror redan andra kvartalet 2020. 

I OECD Economic Outlook från i juni i år beskrivs två möjliga scenarion. I det milda 
scenariot, utan en andra kraftig smittovåg med nya nedstängningar som följd, minskar 
världsekonomin med 6 procent under 2020 och arbetslösheten når 9,2 procent världen 
över. Fem år av ekonomisk tillväxt försvinner, och det är först i slutet av 2021 som vi 
når samma ekonomiska aktivitet som innan coronakrisen. 
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Figur 1. BNP-tillväxt under första halvåret 2020. Källa: Eurostat 
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I det fall en andra våg slår till och världen stängs ned igen prognosticeras OECD 
recessionen till att bli 7,6 procent för helåret 2020, att arbetslösheten nästintill 
fördubblas jämfört med hur det var innan krisen och når 10 procent under 2021. OECD 
ser att världsekonomin i det här scenariot inte har återhämtat sig förrän en bra bit in 
på 2022. 

Dyster prognos för unga på svensk arbetsmarknad 
En bra indikator på stämningen i näringslivet är företagens investeringstakt. Under 
första kvartalet 2020 minskade det svenska näringslivets sammanlagda investeringar 
med 2,5 miljarder kronor (-3 procent) jämfört med samma kvartal 2019, även om den 
ökade något i vissa branscher, enligt SCB:s investeringsenkät. Den nedåtgående 
trenden höll i sig under andra kvartalet 2020, då investeringarna minskade med 9 
miljarder kronor (-10 procent), jämfört med andra kvartalet 2020.. En minskad 
investeringstakt är på lång sikt oerhört skadligt för en ekonomi, då investeringar driver 
utveckling och skapar nya arbetstillfällen i Sverige. 

 

Även de prognoser som finns för arbetslösheten målar upp en dyster framtid. 
Arbetsförmedlingen prognosticerade i juni att arbetslöshet når 11 procent under 2021, 
innan den vänder nedåt igen. Om arbetslösheten blir så hög är det endast andra 
gången på ett halvt sekel som årsgenomsnittet blir så högt, vilket säger något om 
vilka enorma utmaningar som ligger framför om vi inte lyckas trycka tillbaka 
arbetslösheten och all den problematik som följer i dess spår. Arbetsförmedlingen 
flaggar dessutom för att privata arbetsgivare skruvat ner sina planer på att nyanställa. 
Under våren 2020 uppgav 14 procent av de privata arbetsgivarna att de planerar att 
utöka personalstyrkan det närmaste året, jämfört med 23 procent föregående år. 

Som vanligt är det de unga som drabbas hårdast när arbetsmarknaden vänder nedåt. 
Ungdomsarbetslösheten (AKU, säsongsrensad) var andra kvartalet 2020 hela 26,7 
procent, jämfört med 19,4 procent andra kvartalet 2019. Det är en ökning med 7-
procentenheter, vilket är långt ifrån de 2,1 procentenheter som arbetslösheten ökat 
med i genomsnitt för alla åldersgrupper. Den uppmätta ungdomsarbetslösheten är den 
högsta på den här sidan om millennieskiftet, vilket med tyngd understryker allvaret i 
siffrorna. 

Det är dock inte bara det att arbetslösheten ökar snabbare bland unga, de ungas jobb 
kommer inte tillbaka lika snabbt, om de ens gör det. Arbetsförmedlingen varnar för 
att efterfrågan på ungas arbetskraft har helt stannat av, då det är tjänstebranschen, 
som anställer många unga, som krisen slagit hårdast mot på grund av de 

Figur 2. OECD:s prognoser för ekonomisk återhämtning. 
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rekommendationer och restriktioner om social distansering som finns. Den ökande 
strukturomvandlingen, där många lätta jobb inom t.ex. handeln försvinner, medför 
även att många arbetstillfällen som tidigare gick till unga inte kommer tillbaka efter 
att krisen lagt sig. 

Bilden av att de unga är de som drabbas värst av krisen bekräftas i KI:s 
barometerindikator, som tydligt visar att tjänstesektorn är den sektor som drabbats 
hårdast, även om dess återhämtning är i linje med övriga näringslivets. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att utvecklingen i en bransch skiljer sig. Vi vet att hotell på 
orter som varit populära för inrikes semestrande svenskar har gått bra, medan stora 
hotell i storstäder som ofta har många gäster från utlandet inte alls har gått bra, inte 
ens under sommarmånaderna.  
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Krishantering och stimulansåtgärder 
Utgångspunkterna för de akuta krisåtgärderna 
Under krisens inledning utvecklades ganska snabbt en samlad bild bland ekonomer 
världen över hur länder och regeringar skulle agera för att rädda företag och 
arbetstillfällen. Det gällde att bevara relationskapitalet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare för att inte riskera massarbetslöshet och samtidigt se till att företag var 
likvida. Företag behövde hjälp att överbrygga den akuta kris som uppstod från det att 
rekommendationer om social distansering och människors oro över sin och sina näras 
hälsa gjorde att efterfrågan i ekonomin kraftigt sjönk fram tills att företagen hunnit 
strukturera om sig. 

Detta var vägledande för Centerpartiet under krisens inledningsskede. Att vi från 
början hade en tydlig syn på hur krisen skulle hanteras gjorde att vi snabbt fick på 
plats stora krisåtgärder, som kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermittering, 
omsättningsstöd och statligt sjuklöneansvar. Tack vare att det snabbt kom på plats 
stora och verkningsfulla åtgärder klarade många företag krisen bättre än befarat. 
Detta har i sin tur inneburit att fler människor har kvar sina jobb än vad som annars 
varit fallet. Sammantaget gör det att Sverige står bättre rustat inför den nystart som 
nu behöver ske, än vad som annars varit fallet. 

Krisens följder 
Det kommer ta lång tid innan vi kan överblicka krisens alla åverkningar och följden av 
den, men några saker står klara redan nu: 

1) Många människors privatekonomi och delar av näringslivet har drabbats 
otroligt hårt. Politiken måste här öka främst låg- och medelinkomsttagare 
ekonomiska marginaler, och samtidigt se till att företag vågar anställa igen och 
se till att det svenska näringslivet står sig bättre i den internationella 
konkurrensen. 

2) Redan innan krisen slog till stod Sverige inför stora utmaningar, som inte på 
något sätt har försvunnit det senaste halvåret. Vi behöver binda ihop samhället, 
fysiskt såväl som digitalt. Vi behöver trygga resurserna till välfärden och på 
riktigt möta klimatkrisen. 

Centerpartiet vet att med strukturellt riktiga åtgärder kan vi hantera de ovanstående 
problemen och få ett starkare Sverige på andra sidan krisen. Men tiden för nystarten 
är knapp. Får arbetslösheten fäste på höga nivåer blir människors ekonomiska 
förutsättningar sämre och risken för att misstro sprider sig ökar. Lyckas vi inte binda 
ihop Sverige ökar klyftan mellan stad och land ännu mer, och löser vi inte klimatfrågan 
blir vår framtidoviss. 

Strukturellt riktiga stimulansåtgärder 
För att nystarta ekonomin på ett klokt sätt kan inte de reformer som genomförs vara 
grundade på löst tyckande, utan de måste vara välunderbyggda. Ett antal principer 
och utgångspunkter har därför varit vägledande för de förslag vi i dag lägger fram. 

- Reformerna behöver landa rätt i tid samt snabbt få stor effekt i ekonomin. 
Därför behöver åtgärderna vara enkla, välkända, och inte innebära ökad 
byråkrati för företag och människor. 

- Åtgärderna behöver vara träffsäkra, i den mån att de förutom att bidra till att 
rivstarta ekonomin är miljö- och klimatmässigt gynnsamma samt hjälper de 
människor och företag som drabbats hårdast. 

- Åtgärder för att stimulera såväl offentliga som privata investeringar är 
avgörande för att rivstarta ekonomin. Stimulansåtgärder i form av ökade 
offentliga investeringar behöver dock ofta vara tillfälliga, eftersom det 
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offentliga inte kan spendera mer än vad som är långsiktigt hållbart. 
Investeringarna bör höja den framtida tillväxten men inte innebära att staten i 
det långa loppet får ökade utgifter. Däremot behöver strukturellt riktiga 
reformer som stimulerar företagen och som skapar jobb, och därmed stärker 
tillväxten och konkurrenskraften på lång sikt, inte vara tillfälliga. 

Målet med dessa förslag är att att nystarta svensk ekonomi samt att undvika stora 
förluster av kompetens, konkurrenskraft och människors jobb. Vi behöver i ett tidigt 
skede bekämpa den tilltagande arbetslösheten, återskapa förtroendet hos de som har 
fått se sina ekonomiska marginaler krympa, bekämpa klimatförändringarna och ta itu 
med de stora utmaningar Sverige står inför. 

 

Centerpartiets rivstart av svensk ekonomi 

Skattesänkningar för fler jobb och företag 
Att stimulera ekonomin via skattesänkningar är en väl beprövad och effektiv metod. 
Skattesänkningar får en omedelbar verkan, eftersom människor direkt märker att de 
får mer pengar i plånboken, och företag snabbt känner av de ökade marginalerna. 
Detta resulterar i ökad efterfrågan och konsumtion, att fler jobb skapas och att 
arbetslösheten trycks tillbaka. 

De skattesänkningar som vi vill göra inom ramen för en nystart av svensk ekonomi är 
riktade mot de som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen: företag, unga och 
människor med låga löner. Dessutom föreslår vi välkända och enkla reformer. De 
behöver inte utredas vidare, utan kan snabbt införas och därmed direkt göra skillnad 
för människor och företag. Därför är de goda som stimulansåtgärder vid en nystart. 

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga 
Många företag har haft en otrolig jobbig tid det senaste halvåret. Kunder har 
försvunnit, de har tvingats säga upp anställda när marginalerna krympt och kapital 
som skulle gå till investeringar har gått till att rädda företag från konkurs. 

För att sänka kostnaderna för företag att behålla och nyanställa personal, och 
samtidigt hjälpa unga, som är bland de mest utsatta på arbetsmarknaden, vill 
Centerpartiet slopa den allmänna löneavgiften för alla upp till 24 år. Det innebär att 
arbetsgivaravgifterna sänks med 37 procent, från 31,42 till 19,8 procent upp till en 
lönekostnad om 25 000 kr i månaden. Den offentligfinansiella effekten av förslaget är 
runt 11,5 miljarder per år. 

En hög arbetsgivaravgift medför inte bara höga kostnader för arbetskraften, utan även 
trögrörlighet på arbetsmarknaden eftersom företag inte vågar anställa, av rädsla för 
dyra felrekryteringar. SNS Analys publicerade 2019 en forskningsöversikt över 
effekterna av Alliansens sänkningar av arbetsgivaravgiften för unga.1 Sänkningarna 
hade en positiv effekt med 2,5 procent på ungas sysselsättningsgrad, vilket innebar 
att sysselsättningsgraden bland 22–25-åringar nådde upp till nivåer som innan 
sänkningen gjordes skulle ha nåtts först två år senare. Därtill hade sänkningen ännu 
större effekt i de regioner där ungdomsarbetslösheten var som högst. Det kapital som 
frigjordes i företagen ledde dock inte bara till att fler unga anställdes, utan även till 
nyinvesteringar och därefter större omsättning, högre vinster och högre löner. I 
forskningsöversikten finns det dessutom stöd för att lönerna för alla anställda ökade 

                                                           
1 Arbetsgivaravgifterna sänktes 2007 i ett första steg med 10 procentenheter för individer mellan 19–25 år, 
och sedan i ett andra steg 2009 med ytterligare 5 procentenheter, då även åldersspannet utvidgades till att 
gälla alla mellan 19–26 år. 
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mer i de företag som hade många unga anställda, än för de med få unga anställda, 
vilket är gynnsam ur en stimulanssynpunkt. 

I en nyligen publicerad studie (Daunfeldt, Gidehag, Rudholm, 2020) visar författarna 
att 18 000 jobb skapades tack vare de sänkta arbetsgivaravgifterna, varav 5 500 gick 
till personer utanför målgruppen för sänkningen. Att så många utanför målgruppen 
anställdes beror på den skaleffekt som uppkommer när företag som fått minskade 
produktionskostnader behöver nyrekrytera för att öka produktionen. Det har även i en 
annan nyligen publicerad studie (Daunfeldt, Gidehag, 2020) visats att företag som fick 
stora kostnadsbesparingar av sänkningen av ungas arbetsgivaravgiften anställde 
signifikant fler människor med utomeuropeiskt ursprung, varav huvuddelen äldre. 
Även här är det skaleffekten som ligger bakom att fler utöver de i målgruppen träffas 
av arbetsgivaravgiftssänkningen. Eftersom unga ofta är anställda i tjänstebranschen 
fick arbetskraftsintensiva serviceföretag stora kostnadsminskningar. Dessa företag 
har även fler invandrare anställda, relativt andra branscher. När de fick stora 
kostnadsbesparingar för delar av sin personal nyrekryterade företagen, vilket gynnar 
de grupper av arbetstagare som oftast anställs av dessa företag, däribland personer 
födda utanför Europa. 

Forskningen visar alltså tydligt att förutom att sänkta arbetsgivaravgifter för unga ökar 
sysselsättningsgraden bland unga, så anställer företag med många unga signifikant 
fler utrikesfödda och lönerna i dessa företag ökar för samtliga anställda. 

Stor skattesänkning för låg- och medelinkomsttagare 
Det behöver bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, och alla de människor som 
redan innan coronakrisen hade små marginaler vid månadens slut och de som fått se 
sina marginaler krympa under coronakrisen behöver få det bättre ställt. Därför vill 
Centerpartiet sänka skatten för främst låg- och medelinkomsttagare med 10 miljarder 
per år. 

För oss är det en självklarhet att det ska märkas i plånboken att man jobbar, vilket 
har varit vägledande när vi har utformat vår skattesänkarmodell. För att 
skattesänkningen ska öka människors drivkrafter till att jobba görs en infasning av 
sänkningen. Hela skattesänkningen ges därför först vid en beskattningsbar 
förvärvsinkomst som ungefär motsvarar inkomsten hos de lägsta heltidslönerna. 
Därtill föreslår vi att skattesänkningen börjar fasas in först vid en beskattningsbar 
förvärvsinkomst på cirka 40 000 kronor, vilket ungefär sammanfaller med den 
inkomstnivå då en person med enbart arbetsinkomster börjar betala skatt. 

Eftersom vår föreslagna modell ökar drivkrafterna till att arbeta heltid är det en 
fortsättning på den arbetslinje vi införde tillsammans med Alliansen. Dessutom 
snabbar den på den ekonomiska återhämtningen eftersom låg- och 
medelinkomsttagare i större utsträckning än höginkomsttagare kan antas spendera 
sina extra pengar. 

Det kan invändas att skattesänkningar är fel att göra när konjunkturen är dålig, men 
vi menar att det motsatta gäller. Att öka människors efterfrågan och deras drivkraft 
till att arbeta är väldigt viktigt vid sämre tider, för att människor ska konsumera det 
våra företag producerar. Därtill är sänkt skatt en frihet- och rättvisefråga, eftersom 
den enskilde människan har rätt till den ersättning hon tjänat in, vilket gör sänkt skatt 
både rätt och riktigt. 

Ökad subventionsgrad i ROT 
Vi vet sedan tidigare att en höjd subventionsgrad i ROT-avdraget, från 30 till 50 
procent har goda sysselsättningseffekter. Dessutom är det en enkel och välkänd 
skattesänkning, som direkt får stor effekt på efterfrågan och sysselsättningen. När 
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den förra regeringen sänkte subventionsgraden av arbetskostnaden motiverade de det 
i lagrådsremissen med: 

”Dessutom ger en begränsning av avdraget utrymme att använda ROT-avdraget som 
en konjunkturåtgärd genom att, när det uppstår behov av att möta en lågkonjunktur, 
höja subventionsgraden för att stimulera ekonomin.” 

Den lågkonjunktur som den förra socialdemokratiska regeringen motiverade 
subventionssänkningen med är nu här. Det vore därför direkt ologiskt om 
finansministern som tidigare skrev under på det ovan citerade nu inte fullföljer det och 
väljer att höja subventionsnivån igen. 

Den offentligfinansiella effekten av en höjd subventionsgrad i ROT är 7 miljarder 
kronor. 
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Skattesänkningar för en långsiktigt stärkt konkurrenskraft 
Svenskt välstånd bygger på det värde som alla våra svenska företag producerar. Det 
är innovativa och driftiga entreprenörer som är grunden för det moderna Sverige. För 
att dessa företag och entreprenörer ska ha möjlighet att även i framtiden producera 
värde behöver Sverige vara konkurrenskraftig gentemot andra länder. 
Världsekonomiskt forum i Davos rankade Sverige som världens åttonde mest 
konkurrenskraftiga land 2019, men vi vet att Sverige kan ännu bättre. Våra förslag 
innefattar därför flera åtgärder som långsiktigt stärker svenskt näringslivs 
konkurrenskraft. 

Skattereduktion för investeringar 
För att snabbt öka investeringstakten i ekonomin, efter det tapp som gjorts under 
coronakrisen, och för att på lång sikt locka mer kapital och investeringar till Sverige, 
vill Centerpartiet tillfälligt under 2021 införa en skattereduktion för investeringar. 
Syftet är att stimulera privata investeringar för att den ekonomiska återhämtningen 
ska kunna starta tidigare, och därmed trycka tillbaka arbetslösheten i ett tidigt skede. 
Att tidigt få igång den ekonomiska tillväxten igen är grundläggande för att skapa nya 
jobb och bryta det utanförskap som annars riskerar att växa som en följd av den ökade 
arbetslösheten. Sammantaget innebär en ökad investeringstakt att Sverige kommer 
ur krisen starkare än vad som annars varit fallet. 

Många företag har under coronakrisen avvaktat med att göra investeringar, eller 
kanske avblåst planer på det helt, eftersom det ekonomiska läget varit för 
oförutsägbart, vilket vi tidigare visat med data från SCB:s investerarenkät. Att sänka 
kostnaden för att genomföra sedan tidigare planerade, men på grund av det 
uppkomna ekonomiska läget uppskjutna investeringar, skulle vara väldigt 
betydelsefullt för rivstarten. Detta eftersom det snabbt ökar nivån på de privata 
investeringarna, och därmed snabbar på den ekonomiska återhämtningen. Dessutom 
kan sänkta kostnader för privata investeringar ibland leda till att investeringar som 
planerats men som av företagsekonomiska skäl stoppades innan coronakrisen ändå 
görs. 

En bred och generellt utformad skattereduktion för investeringar i inventarier såsom 
datorer, verktyg, byggnads- och markinventarier träffar alla företagsformer. Vårt 
förslag till skattereduktion är uppbyggt på att en del av kostnaden för investeringar 
som görs under 2021 ska kunna räknas av mot den inkomstskatt (t.ex. bolagsskatt) 
som företag betalar på sina vinster. Den offentligfinansiella effekten av förslaget 
beräknas till 10 miljarder kronor över två år. 

Förlängd och förstärkt expertskatt 
För att näringslivet långsiktigt ska stärka sin konkurrenskraft krävs det anställda med 
nyckelkompetens. För dessa människor, som i princip kan välja att jobba var som helst 
i världen, ska lockas till Sverige och stärka svensk industri krävs det speciella regler. 

För att svenska bolag ska bli mer konkurrenskraftiga och kunna locka internationell 
expertis vill Centerpartiet därför förlänga den nuvarande treåriga expertskatten till att 
bli femårig, och därmed mer lik andra länders expertskatter. I exempelvis Danmark 
kan skattelättnad gälla i upp till sju år, Portugal beviljar skattelättnad i tio år medan 
det i Belgien och Polen inte förekommer någon begränsning alls. Dessutom vill vi att 
den förlängda tidsperioden självklart ska gälla för alla experter, de som redan är i 
Sverige och de som kommer hit. 

Förutom att en förlängd och förstärkt expertskatt ökar näringslivets konkurrenskraft 
skapas incitament för att förlägga och behålla huvudkontor i Sverige, samt 
forskningsintensiv verksamhet. 
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Om expertskatten inte förlängs är risken stor att företag som Volvo och Northvolt inte 
kan rekrytera den nyckelkompetens som deras verksamhet kräver, vilket riskerar att 
leda till att många svenska arbetstillfällen går om intet. Den offentligfinansiella 
effekten av en förlängd och förstärkt expertskatt är cirka 300 miljoner kronor när den 
är fullt infasad 2023. 
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Offentliga investeringar för att binda ihop Sverige och för att 
klara klimatet 
De avvägningar Centerpartiet gjort för att hitta de bästa offentliga investeringarna har 
vi följt principerna om snabbhet och träffsäkerhet. De nedan nämnda investeringarna 
går att sätta igång snabbt och får därför direkt effekt i ekonomin. De är därutöver 
träffsäkra, eftersom de uppnår andra samhällsmål än ekonomisk stimulans, i dessa 
fall landsbygdsutveckling och klimatomställning. 

Ökade medel till bredband 
Coronautbrottet har även visat på det, som vi i Centerpartiet länge vetat, nämligen 
att goda uppkopplingsmöjligheter är centrala för att samhället ska fungera på ett 
acceptabelt sätt. Centerpartiet vill därför se en storsatsning på bredbandsutbyggnad, 
och vill, med tonvikt på de första åren, investera 6 miljarder på tre år. Detta för att 
snabba på och säkerställa bredbandsutbyggnad i hela Sverige.  

Tillgång till snabbt bredband över hela landet är en förutsättning för att människor ska 
kunna förverkliga sina drömmar och bo och verka över hela Sverige. Dessutom finns 
det många projekt som är färdigprojekterade och som därmed kan dra igång så snabbt 
det skjuts till pengar. 

I Post- och telestyrelsens huvudscenarion från 2019 ser de att politiken behöver skjuta 
till 9 miljarder till bredbandsutbyggnad fram till 2025 för att 95 procent av alla hushåll 
och företag ska ha tillgång till snabbt bredband 2025. Vår satsning om 6 miljarder 
fram till 2023 innebär därför att vi gör en stor del av vad som krävs för att nå det 
målet. 

Ökat underhåll och nyinvesteringar i vägar och järnväg 
Det finns ett stort behov av investeringar i vårt vägnät, för att upprätthålla den 
nuvarande standard. Dessutom behöver vårt järnvägsnät underhållas och rustas upp, 
och i vissa delar av landet krävs stora nyinvesteringar. Vi vill därför se både en 
ambitionshöjning och tidigareläggning av planerade väg- och järnvägsprojekt. 

Centerpartiet föreslår att underhållet av vägar ska öka med 1,5 miljarder kronor 
vardera under 2021 och 2020 och att extratillskottet för 2023 ska vara 500 miljoner 
kronor. En betydande del av dessa medel vill vi rikta mot landsbygden, eftersom 
vägunderhållet tyvärr till stora delar är eftersatt där, samtidigt som det är där behovet 
av bilen är som störst. En nyasfalterad landsväg innebär betydande klimat- och 
ekonomiska vinster, då exempelvis hastigheten kan hållas jämnare och arbetspendling 
underlättas. Dessutom innebär det säkrare vägar över hela Sverige, och att vi snabbt 
och effektivt stimulerar ekonomin då det finns många färdiga projekt som snabbt kan 
startas i gång. 

Vad gäller underhåll och nyinvesteringar i järnväg vill vi under 2021 och 2022 tillföra 
medel för ökat underhåll och nyinvesteringar. Ett bättre ökat underhåll innebär färre 
försenade tåg, säkrare kommunikationer över hela landet och att vi framtidssäkrar vår 
infrastruktur. När det kommer till nyinvesteringar vill vi styra dessa mot en ökad 
elektrifiering av svensk järnväg. Trafikverket uppskattar att runt 80 procent av all 
järnväg i Sverige är elektrifierad, vilket innebär att betydande klimatvinster kan göras 
om elektrifieringstakten av svensk järnväg ökar. 

Totalt vill vi under 2021–2023 se en ambitionshöjning på underhåll och nyinvestering 
i järnväg om 2,6 mdkr, där 400 mnkr läggs 2021, 1 000 mnkr 2022 och 1 200 mnkr 
2023. 

Investeringar i laddinfrastruktur 
För att vi ska nå våra mål om en fossilfri fordonsflotta innan 2030 behövs en stor del 
av den tunga godstrafiken elektrifieras, och det snabbt. För att det ska vara möjligt 
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krävs dock att infrastrukturen av laddningsmöjligheter längs våra vägar förbättras. Vi 
vill därför under två år investera 500 miljoner kronor årligen i att förbättra och 
förstärka laddinfrastrukturen för tunga fordon. Medlen bör riktas in mot regionala 
samarbetsplattformar som tar ett helhetsgrepp för arbetet med att elektrifiera de 
tunga transporterna. 

Att investera i laddinfrastruktur är ett klokt sätt att framtidssäkra vår infrastruktur. 
Det innebär investeringar i ny teknik, i klimatomställning och att vi förstärker 
näringslivets möjligheter till att fortsätta transportera gods på vägar, eftersom allt 
gods inte kan flyttas över till järnväg. 

Investeringar i företagens omställning 
Förutom att minska på energibehovet via energieffektivisering behöver näringslivet 
ställa om och fasa ut fossila energikällor till förmån för förnybart En grönare industri 
är viktigt för vårt klimat och vår planet, men också ur en konkurrenssynvinkel då 
efterfrågan på varor med låga växthusgasutsläpp ökar allt mer. 

För att bidra till näringslivets omställning föreslår vi ökade medel till industriklivet, 
som fokuserar på att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser. 
Det är främst stålindustrin som hittills tagit del av detta stöd i utvecklingen till fossilfri 
ståltillverkning. Tack vare projekt HYBRIT (fossilfri ståltillverkning), som fått stöd 
genom industriklivet, kommer Sveriges växthusgasutsläpp kunna minska med upp till 
14 procent. 

Centerpartiet har tidigare föreslagit att industriklivet bör vidgas för att fler industrier 
och processrelaterade utsläpp ska kunna inkluderas. Industriklivet bör utöver 
stålindustrin specifikt riktas till produktion av hållbara batterier och biodrivmedel för 
att möjliggöra en snabb elektrifiering och produktion av biodrivmedel i Sverige. 

Vi vill under en treårsperiod totalt lägga 450 miljoner på en breddning och 
ambitionshöjning av industriklivet, vilket kommer stärka svenskt näringsliv i dess 
omställningsarbetet och öka dess långsiktiga konkurrenskraft. 

Dock är det så, att hur mycket vi än försöker minska på företagens utsläpp med att 
fasa ut fossila bränslen och energieffektivisera kommer en del verksamheter under 
många år framöver dessvärre ha betydande koldioxidutsläpp. Centerpartiet har därför 
sedan länge drivit på för att satsa storskaligt på minusutsläpp i form av CCS. De 
närmsta åren är det sannolikt möjligt att genom styrmedel stimulera storskalig lagring 
av koldioxid djupt ner i marken. 

Investeringar i bioekonomin 
Svensk skog och skogsindustri har varit en av de starkast bidragande anledningarna 
till det välstånd Sverige har i dag. Den innebär tusentals jobb på småorter, 
landsbygdsutveckling och för varje år som skogen växer binder den allt mer kol. Men, 
vi vet att vi kan utveckla vår bioekonomi ännu mer, eftersom i princip allt som kan 
göras av olja kan också göras av skogsråvara. Nyttjas skogen och den svenska 
innovationskraften rätt, kan vi skapa fler arbetstillfällen runt om i Sverige och göra 
klimatet en stor välgärning. Men ska en storskalig utfasning av fossila bränslen ske, 
till förmån för mer biobaserade behövs långsiktiga villkor komma på plats. 

Investeringar i forskning och utveckling i industrin kommer vara avgörande för 
näringslivets konkurrenskraft och dess förmåga att leverera produkter och tjänster i 
klimatneutralt samhälle. Sverige måste bli bättre på samverkan mellan forskning och 
kommersialisering. Vi ska vara ett land som ligger i framkant inom innovation och 
kommersialisering. Det kräver storskalig test- och demonstrationsverksamhet där 
företag och akademi kan samverka. Centerpartiet föreslår därför ett budgettillskott 
om 550 miljoner kronor till RISE över tre år för detta ändamål. 
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Stöd till kommuner och regioner 
Centerpartiet är med och styr i 199 av 290 kommuner och 19 av 21 regioner, vilket 
är mer än något annat parti. Vi vet därför vilka enorma utmaningar som kommuner 
och regioner står inför nu när den värsta krisen i bästa fall har darrat av. 
Äldreomsorgen behöver rustas starkare och få fler medarbetare, sjukvårdspersonal 
behöver få fler kollegor och bättre villkor och vi behöver rusta oss ekonomiskt inför 
den utmaning som den allt tyngre försörjningskvoten innebär. Därför har vi varit starkt 
bidragande till att kommuner och regioner under de två senaste åren fått stora tillskott 
i generella statsbidrag. Sammanlagt har tillskotten till kommuner och regioner i form 
av generella statsbidrag varit 38,5 miljarder under 2019–2020, av vilka 22,5 miljarder 
är permanenta. 

Men vi vet att mer resurser behövs, framförallt nu när allt högre krav ställs på 
välfärden, samtidigt som skatteintäkterna viker och försörjningsstödsutbetalningarna 
ökar som en följd av den högre arbetslösheten. Därför vill vi tillföra kommuner och 
regioner ytterligare substantiella höjningar av generella statsbidrag framöver, inte 
minst för att de närmsta åren. 

För Centerpartiet är det självklart att staten ska ge sitt stöd till kommuner och regioner 
för de extraordinära kostnaderna som är en följd av Covid-19, men också stödja dem 
i att hantera den uppskjutna vården genom rejäla generella statsbidrag. Då 
utvecklingen av smittspridning är så osäker kommer det vara viktigt att följa 
situationen i kommunsektorn noga. Utöver kraftiga tillskott i BP21 behöver staten vara 
redo att snabbt agera genom extra ändringsbudgetar och i BP22 för att undvika 
uppsägningar eller andra negativa konsekvenser av ett försämrat konjunkturläge. 
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Sammanställning av Centerpartiets rivstart 
Tonvikten i våra förslag ligger på strukturellt riktiga skattesänkningar för att nystarta 
ekonomin, att långsiktigt stärka näringslivets konkurrenskraft och att genomföra kloka 
offentliga investeringar för att binda samman Sverige och för att få till en verklig 
hållbar klimatomställning. 

De åtgärder vi nu presenterar syftar till att rivstarta Sverige. Vi vill hjälpa krisande 
företag, ge en injektion för jobben och ekonomin. Detta samtidigt som förslagen 
bygger ihop landet, driver på den gröna omställningen och skapar förutsättningar för 
en trygg vård i hela landet. 

Tabell 1. Centerpartiets nystartspaket. 

Reformer i Centerpartiets nystartspaket (mnkr) 2021 2020 2023 

Skattesänkningar för fler jobb och företag 
  

  

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga 11 500 11 500 11 500 

Skattesänkning för främst låg- och 
medelinkomsttagare 

10 000 10 000 10 000 

Ökad subventionsgrad i ROT 7 000 7 000 7 000 

Totalt, skattesänkningar för fler jobb och 
företag 

28 500 28 500 28 500 

Långsiktigt stärkt konkurrenskraft 
  

  

Skattereduktion för investeringar 8 000 2 000   

Förlängd och förstärk expertskatt 100 200 300 

Totalt, satsningar på stärkt konkurrenskraft 8 100 2 200 300 

Investeringar för Sverige och för klimatet 
  

  

Bredbandsutbyggnad 3 000 2 000 1 000 

Underhåll av vägar 1 500 1 500 500 

Underhåll & nyinvestering i järnväg 400 1 000  1 200 

Investeringar i laddinfrastruktur 500 500   

Investeringar i företagens omställning 200 200 100 

Investeringar i bioekonomi 250 200 100 

Totalt, investeringar för Sverige och för 
klimatet 

5 850 5 400 1 700 

Totalt, satsningar i Centerpartiets 
nystartspaket 

42 450 36 100 30 500 
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