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Fler företag – fler jobb  

Ekonomisk politik, näringsliv, arbetsmarknad och 

skattefrågor 
 

Omläggning av skattesystemet – motion 1.1 
1.1.1 hela partiet engageras och att alla medlemmar får möjlighet att föreslå idéer och 

lösningar. 

 

1.1.2 partistyrelsen med utgångspunkt från inkomna idéer utarbetar ett förslag till nytt 

skattesystem 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären tar upp ett stort och viktigt ämne: de ekonomiska och sociala effekterna av 

en ökad grad av automatisering inom olika produktionsprocesser. Det är debatt som 

engagerar såväl forskare som allmänhet. Vi ser redan tecken på att en ökad polarisering 

på arbetsmarknaden skett, och mycket tyder på att den tekniska utvecklingen har varit 

en bidragande faktor i detta. 

 

Samtidigt är den tekniska utvecklingen en förutsättning för fortsatt ekonomisk 

utveckling, ett ökat välstånd samt nya och mer miljövänliga produktionstekniker. Det 

viktiga är inte att i alla lägen och till varje pris försvara och skydda existerande jobb, 

men det är av största vikt att politiken skapar förutsättningar för nya jobb att växa fram. 

 

Motionären lyfter helt riktigt det faktum att de höga skatterna – såväl direkta som 

indirekta – på arbete bidrar till att färre arbetsintensiva jobb skapas. Skattesystemet 

missgynnar i den bemärkelsen arbetsintensiv produktion till förmån för kapitalintensiv 

produktion. 

 

Angående motionärens att-satser gäller att för ett demokratiskt och öppet parti som 

Centerpartiet står det varje medlem fritt att motionera om förslag till reformer inom 

bland annat skattesystemet. Centerpartiet arbetar också, på alla nivåer, kontinuerligt 

med politikutveckling, bland annat på det ekonomiska området. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.1 

 

 

En modern arbetsmarknad – motion 1.2 
1.2.1 att Centerpartiet verkar för att man från 16 år ska få arbeta på samma arbetstider 

som vuxna 

 

1.2.2 att Centerpartiet verkar för att alla omyndiga ungdomar som arbetar själva ska få 

förfoga över de pengar de tjänar  

 

1.2.3 att Centerpartiet arbetar för regelförenklingar så att det blir lättare för personer 

från 16 års ålder att driva företag 

 

1.2.4 att Centerpartiet verkar för att helt ta bort turordningsreglerna i LAS 

 

1.2.5 att Centerpartiet verkar för att ta bort lagstiftningen om företrädesrätt till 

anställning 
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1.2.6 att Centerpartiet verkar för att minska den lagstadgade uppsägningstiden till 

maximalt två månader, likt dagens situation för de som varit anställda 2-4 år 

 

1.2.7 att Centerpartiet verkar för att göra LAS dispositiv 

 

1.2.8 att Centerpartier arbetar för att reformera Förtroendemannalagen så att varje part 

bär sina egna kostnader 

 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen vill tacka motionären för en välskriven motion om ett viktigt ämne. Det 

första jobbet är det viktigaste. Det är den första raden i Cv:t, ger ekonomisk egenmakt 

och öppnar dörrar för framtida jobb. Forskning visar också att en trög start på karriären 

ofta får långsiktigt negativa effekter. 

 

Motionären föreslår ett antal förändringar tänkta att underlätta för ungdomar att arbeta 

och starta företag. Partistyrelsen delar motionärens ambition om att fler ungdomar 

borde ges chansen att få en lön eller starta ett företag. Det är samtidigt viktigt att 

personer som inte är myndiga inte tillåts att försätta sig i en ekonomisk situation som 

riskerar att ligga dem till last under lång tid. Att starta företag, ingå avtal och ta 

ekonomiska risker är inte oproblematiskt för en ungdom. Därtill är det viktigt att 

garantera att ungdomar inte utsätts för onödiga risker i arbetslivet, varför en god 

arbetsmiljö och ändamålsenliga säkerhetsrutiner är viktiga om ungdomar ska ges 

möjlighet att arbeta under fler av dygnets timmar än idag. 

 

Vidare tar motionären upp problemet med den stela svenska arbetsrätten, som stänger 

många ungdomar ute från arbetsmarknaden. Partistyrelsen delar helt motionärens 

problembeskrivning. I grunden hade det varit enklare om parterna gemensamt hade 

tagit ansvar för att sänka trösklarna till svensk arbetsmarknad. Det är dock uppenbart 

att parterna inte gör tillräckligt på detta område. Ett antal bestämmelser inom lagen om 

anställningsskydd (LAS) och andra regler är också i grunden avsteg från den svenska 

modellen, som bygger på partsgemensamma överenskommelser i stället för lagstiftning. 

 

Centerpartiet värnar äganderätten. Det innebär att utgångspunkten är att det är 

företagaren som bestämmer över hur hens företag ska drivas och organiseras. Samtidigt 

finns ett samhälleligt värde i att denna rätt beskärs något, bland annat avseende 

diskriminering. Svensk ekonomi genomgår nu ett skifte mot fler små och dynamiska 

företag. Särskilt för små företag är det viktigt att personalstyrkan fungerar bra 

tillsammans. Det innebär att det blir än svårare att från politiskt håll diktera vem som på 

objektiva grunder är att betrakta som mest lämpad för ett särskilt jobb. Inte sällan är 

det hur en potentiell anställd fungerar socialt med de andra anställda, och andra mer 

svårmätbara kvalitéer, som avgör. Politiken ska därför vara ytterst restriktiv när det 

gäller att tala om för företagare vem hen borde, respektive inte borde, anställa. 

Företrädesrätten blir här problematisk. 

 

Även den lagstadgade uppsägningstiden rör sig i det komplicerade gränslandet mellan 

lagstiftning, partsförhandlingar inom den svenska modellen och värnandet av 

avtalsfrihet. Idag är en tillsvidareanställning förknippad med en mängd rättigheter och 

regler som gör det svårt för många, inte minst ungdomar, att få en fast anställning. 

 

Den lagstadgade uppsägningstiden fasas i viss mån in över tid, vilket är bra. Det ger 

ökad flexibilitet i början av en anställning, samtidigt som det ger något större trygghet 

på sikt. Det kan dock finnas skäl att sänka den maximala lagstadgade uppsägningstiden, 

som idag uppgår till sex månader. Att sänka den till två månader är dock inte uppenbart 

optimalt, varför partistyrelsen väljer att avslå motionärens att-sats till förmån för en 
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egen, som har samma inriktning samtidigt som den lämnar något större utrymme för 

framtida politikutveckling. 

 

LAS är idag semidispositiv. Det betyder att delar av lagens innehåll kan förändras genom 

förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Att lagen kan kompletteras med 

bestämmelser i avtal är viktigt för att garantera flexibilitet och lokal anpassning. 

Samtidigt finns ett värde i att på vissa områden ha en lagstiftning som utgör en stark 

norm för förhållanden på svensk arbetsmarknad. Det finns delar av LAS som ej lämpar 

sig för att vara dispositiva. Sådana exempel rör tvister, skadestånd och äldres 

rättigheter. Partistyrelsen avslår därför motionärens att-sats om att göra hela LAS 

dispositiv, men delar ändå motionärens andemening om att flexibilitet är viktigt.  

 

Avslutningsvis delar partistyrelsen motionärens inställning att det är rimligt att i den 

svenska modellen, som bygger på två relativt likvärdiga parter, anta att respektive part 

bör kunna stå för sina egna kostnader. 

 

Partistämman beslutade att Centerpartiet ska verka för: 

              

Att den maximala lagstadgade uppsägningstiden ses över för att garantera små 

företags möjlighet att snabbt och enkelt kunna anpassa sin personalstyrka.  

 

Att Centerpartiet verkar för att man från 16 år ska få arbeta på samma arbetstider 

som vuxna, givet att en god arbetsmiljö och ändamålsenliga säkerhetsrutiner kan 

garanteras så att ungdomar inte utsätts för onödiga risker i arbetslivet. 

 

Att Centerpartiet arbetar för att lagen om anställningsskydd ses över så att fler delar 

av den blir dispositiv samtidigt som man värnar det som gäller diskriminering, tvister, 

skadestånd och äldres rättigheter i lagen. 

 

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

1.2.5 att Centerpartiet verkar för att ta bort lagstiftningen om företrädesrätt till 

anställning 

1.2.8 att Centerpartier arbetar för att reformera Förtroendemannalagen så att varje 

part bär sina egna kostnader 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.2.6  

1.2.7  

 

 

Flexibla arbetstider – motion 1.3  
1.3.1 att centerpartiet ska ta fram ett program för en fri arbetsmarknad med ökad 

valfrihet, livsbalans och flexibilitet 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären tar upp ett viktigt ämne: hur ska vi kunna kombinera behovet av att fler 

arbetar längre upp i åren med ett starkt värnande om människors hälsa? Partistyrelsen 

delar helt motionärens inställning kring att olika människor har olika preferenser och 
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drömmar. Vissa förverkligar sig själva genom arbetet, medan andra ser arbete som 

något nödvändigt ont. Det är därför viktigt att vi har en arbetsmarknad som inte 

försöker pressa in alla människor i en och samma mall. Människors olikheter kräver 

flexibilitet och en mångfald av alternativ. 

 

Partistyrelsen har till denna stämma presenterat ett ekonomiskt program syftandes till 

bland annat detta. Mer finns säkerligen att göra, men programmet utgör, tillsammans 

med sedan tidigare gällande stämmobeslut, en bra utgångspunkt. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.3 

 

 

Skatteförenklingsutredningen – motion 1.4 
1.4.1 skyndsamt agera för att behålla skogskonto och skogsskadekonto även framöver.  

 

1.4.2 lägga förslag som gynnar skogsbruket och ger positiva effekter för miljön, och som 

ser till att den enskilde skogsägaren har ekonomiska möjligheter att leva upp till det. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären tar upp viktiga frågor för de gröna näringarna. Dessa näringar är oerhört 

viktiga för att skapa jobb i hela landet, bidra till rekreation och kulturupplevelser samt 

bidra till klimatsmart och säker produktion av såväl mat som viktiga råvaror. 

 

Vad gäller skogsnäringen vill Centerpartiet att arbetet med att ta fram ett nationellt 

skogsprogram fortsätter samtidigt som en översyn av skogsvårdslagen i syfte att 

försämra för skogsägare stoppas. 

 

Skatteförenklingsutredningens ansats är i många avseenden bra. Centerpartiet är och 

förblir övertygade om att det måste bli enklare att vara företagare. När företagare kan 

lägga mindre tid på krångliga regler kan de lägga mer tid på det de är bäst på: att 

producera värde och skapa jobb. 

 

Samtidigt är det viktigt att regelförenklingsarbetet inte går ut över skogsnäringen. 

Partistyrelsen och partiledningen kommer aktivt följa utredningen när den nu bereds 

inom regeringskansliet och ingående granska eventuella förslag från utredningen som 

läggs i framtida propositioner. 

 

Partistämman beslutade att Centerpartiet ska verka för: 

              

Att i ett övergångsskede mellan nuvarande och kommande system verka för att 

behålla skogskonto och skogsskadekonto. 

 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.4  

 

 

Jämställda löner – motion 1.5 samt 1.6 
1.5.1 Jourtjänstgöringen ska räknas in i tjänstgöringsgraden 

 

1.6.1 Jourtjänstgöringen ska räknas in i tjänstgöringsgraden. (och att den därmed ska 

ersättas med full lön) 
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Partistyrelsens yttrande: 

Personal inom vård och omsorg utför ett oerhört viktigt arbete. Därför är det en 

självklarhet att de bör ges den uppskattning och kompensation de förtjänar. På svensk 

arbetsmarknad regleras dock ersättning och arbetstid främst genom förhandlingar 

mellan parterna. Centerpartiet uppmuntrar de personer och organisationer som ingår i 

dessa förhandlingar att på ett konstruktivt sätt se till att de anställda inom dessa viktiga 

branscher ges en skälig kompensation och en god arbetsmiljö. Men partistyrelsen 

avråder starkt partistämman från att i detalj ha synpunkter på specifika avtals 

utformning. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.5  

1.6  

 

 

Ekonomiska frizoner – motion 1.7 
1.7.1 Att centerpartiet ska verka för att det skapas ”ekonomiska frizoner” på 

landsbygden, där ekonomiska styrmedel som lägre bolag-skatt, investeringsbidrag, lägre 

inkomstskatt, lägre arbetsgivare-avgifter, lägre drivmedel-skatt ska användas till att det 

blir ekonomiskt fördelaktigt att starta och driva företag inom frizonen. 

 

Partistyrelsens yttrande:  

Partistyrelsen delar helt motionärens verklighetsbild och förhoppningar. Idag produceras 

stora värden på landsbygden och många av landets mest dynamiska och expansiva 

regioner återfinns där. Ännu fler orter, kommuner och regioner hade kunnat se samma 

tillväxt om bara rätt förutsättningar funnits. Därför behövs ett fortsatt arbete för att 

förbättra förutsättningarna för att bo, leva och arbeta i hela landet. Centerpartiet 

kommer att stå upp för de gröna näringarna, en livskraftig besöksnäring och ett gott 

företagsklimat för företagare i allmänhet, och småföretagare i synnerhet. 

 

Partistyrelsen vänder sig dock mot motionärens förslag i sak. Inte därför att vi inte delar 

motionärens tro på att låga skatter, bra tillgång till kapital och låga kostnader för att 

anställa är viktigt. Utan för att vi vill att det ska vara billigt, enkelt och roligt att starta 

företag och jobba i hela landet. 

 

Centerpartiet var drivande i arbetet för att sänka arbetsgivaravgiften, särskilt för unga. 

Vi införde ett investeraravdrag som förbättrar små och växande företags tillgång till 

kapital. Vi föreslår såväl sänkta kostnader för småföretag som mer generösa regler för 

företag som vill locka till sig nyckelkompetens. 

 

Vi kommer fortsätta att kämpa för fler jobb i växande företag i hela landet. Det finns 

platser i Stockholm som står inför samma utmaningar som orter på glesbygden, 

exempelvis skärgårdsöar. Samtidigt finns det orter på lands- och glesbygden som redan 

idag växer så det knakar. Partistyrelsen anser därför att ekonomiska frizoner 

oundvikligen kommer att leda till svåra gränsdragningsproblem; problem som vi kan 

undvika genom att ha en bra och jobbskapande politik för hela Sverige. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.7  
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Personalvårdsförmåner samt Kvinnligt ledarskap – motion 1.8 

samt 1.9 
1.8.1 Att regelverket för friskvårdsbidrag skrivs om antingen så att en aktivitet för att 

beviljas bidrag ska ha en belagd specifik positiv hälsoeffekt, eller så att det räcker att 

kunna hävda att en aktivitet bidrar till positivt till brukarens fysiska eller psykiska 

välbefinnande.  

 

1.9.1 sätta press på riksdagen att erkänna hästen och hästsporten som en fritidssyssla 

så att det kan ingå i friskvårdspeng för anställda och därmed öka marknaden för 

företagande inom sektorn  

 

1.9.2 Erkänna ”grön REHAB” med djur som ett viktigt komplement till sjukvård så att 

fler företag, och det offentliga, vågar satsa och kan få samarbetsavtal med sjukvården 

 

Partistyrelsens yttrande:  

Partistyrelsen anser, precis som motionärerna, att dagens regler för 

personalvårdsförmåner är svårtolkade samt att de i många fall inte är ändamålsenliga. 

Skatteverkets bedömningar kring vad som är en personalvårdsförmån framstår i många 

fall som godtyckliga. 

 

Det är dock redan Centerpartiets uppfattning att reglerna ska ses över och förenklas. 

Bland annat har vi länge drivit att hästsport borde inkluderas. Partistyrelsen delar 

således motionärernas inställning och partistyrelsen rekommenderar partistämman att 

besluta att vi fortsatt ska driva dessa frågor. I programmet ”En välfärd i hela landet” 

behandlas frågor om rehabilitering närmare. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.8  

1.9 

 

 

Villkor vid ambulerande torghandel – motion 1.10 
1.10.1 Centerpartiet verkar för att man återigen undantar ambulerande torghandel från 

kassaregister och därmed ger samma förutsättningar och lika villkor för alla som säljer 

på marknader vilket är i linje med övriga EU. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen delar motionärens inställning till att dagens regler gör det onödigt 

krångligt för handlare att bedriva sin verksamhet, bland annat på marknader. 

Centerpartiet var i regeringen drivande för att kraven bättre skulle anpassas till 

småföretagarnas verklighet och arbetar i riksdagen för att en översyn av reglerna ska 

inledas. Det är alltså redan idag Centerpartiets åsikt att reglerna bör ses över och 

reformeras. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.10  

 

 

Sänkt arbetsgivaravgift för småföretagare – motion 1.11 
1.11.1 att arbetsgivaravgift på lönesummor upp till 3,2 miljoner sänks 

 

1.11.2 att den allmänna löneavgiften avskaffas helt 

 

Partistyrelsens yttrande: 
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Partistyrelsen delar helt motionärens åsikt om vikten av att det ska vara billigt, särskilt 

för små och växande företag, att anställa. Vi vet att jobben växer fram i småföretag i 

hela landet. Då är det av största vikt att vi tar till vara på denna jobbskaparpotential 

genom att garantera att det är billigt och enkelt att anställa. 

 

Det finns dock en rad olika modeller som sänker småföretagens kostnader. Motionärens 

förslag är ett av alla dessa. Förslaget har sina fördelar, men också sina nackdelar. 

Förslaget gör det billigare för små företag, men skapar inga egentliga incitament att 

anställa ytterligare och expandera personalstyrkan. Det riskerar i stället att skapa 

tröskeleffekter för de företag som har lönesummor på cirka 3,2 miljoner kronor och 

funderar på att expandera. 

 

Vad gäller den allmänna löneavgiften är det partistyrelsens principiella ståndpunkt att 

den på sikt bör avskaffas. Inbetalda socialavgifter bör i högre grad motsvaras av 

erhållna förmåner. Löneavgiften bör därför gradvis sänkas när de offentliga finanserna 

så medger. Det finns dock andra kostnadsminskningar som kan komma att vara mer 

prioriterade i närtid. 

 

Partistyrelsen delar helt och fullt motionärens ambition om att sänka kostnaderna för att 

anställa, särskilt för små företag som expanderar sin personalstyrka och skapar jobb i 

hela landet. Givet det faktum att det finns flera olika reformvägar, som alla har sina för- 

och nackdelar, rekommenderar partistyrelsen partistämman att ej skriva fast sig i exakta 

förslag kring detta. I det ekonomiska program som läggs fram på stämman står också 

tydligt att Centerpartiet ska verka för att kostnaden för att anställa, särskilt för små 

företag, ska sänkas. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.11  

 

Omfördelning av arbetstider och skatteuttag – motion 1.12 
1.12.1 Att en utredning görs för att undersöka hur arbetstider och skatteuttag kan 

utformas 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären tar upp ett problem som är viktigt för många människor. Att få tiden att gå 

ihop under åren då man arbetar och uppfostrar barn är en stor utmaning. Det var bland 

annat mot bakgrund av detta som Centerpartiet införde RUT-avdrag och såg till att 

stärka hushållens ekonomi. Det ger hushållen större möjlighet att köpa tjänster, vilka i 

sin tur skapar jobb, och själva bestämma över sin tid. 

 

Det pågår inom centerrörelsen ett konstant utvecklingsarbete kring hur skattesystemet 

och arbetsmarknadsregler kan utvecklas och förbättras. Partistyrelsen anser dock att en 

ytterligare politisk detaljreglering kring arbetstider, och då särskilt avseende 

arbetstidsförkortning, vore olyckligt. Vi ser i stället positivt på en arbetsmarknad som 

erbjuder en mångfald av avtalsbaserade lösningar. På så vis ges fler människor 

möjlighet att själva påverka sin egen arbetssituation. På aggregerad nivå kommer det 

dock krävas att vi tillsammans jobbar mer, inte mindre, för att ha råd med den offentligt 

finansierade välfärden. 

 

Partistämman beslutade att Centerpartiet ska verka för: 

              

att arbetsmarknaden görs mer flexibel, så att människor ges större förutsättningar att 

själva påverka sin arbetssituation.  
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Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.12  

 

 

Höjd utbildningspremie – motion 1.13 
1.13.1 Att Centerpartiet verkar för att höja utbildningspremien genom att fasa ut den 

statliga inkomstskatten samt, avskaffa värnskatten. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären har helt rätt när han konstaterar att utbildningspremien i Sverige är mycket 

låg jämfört med andra länder. Det lönar sig dåligt att utbilda sig och jobba hårt. Det var 

bland annat för att råda bot på detta som Centerpartiet under vår tid i regeringen bidrog 

till att sänka skatten på arbete, bland annat genom att höja skiktgränsen för den statliga 

inkomstskatten. Ett antal ekonomiska bedömare anser att de höga marginalskatterna 

skulle behöva sänkas. Därför är det olyckligt att regeringen i stället föreslår att de ska 

höjas ytterligare, bland annat genom att urholka jobbskatteavdraget. 

 

I Centerpartiets idéprogram står att läsa att skatteskalan ska bli ”mindre brant”. 

Kombinerat med det faktum att vi inte vill höja skatten på låga och normala inkomster 

innebär detta att Centerpartiet redan anser att marginalskatterna bör sänkas. Detta kan 

troligtvis göras såväl underifrån som ovanifrån, genom höjd skiktgräns och sänkt eller 

avskaffad värnskatt. 

 

I Centerpartiets vårmotion från 2015 står också att läsa att ”för att stimulera fler att 

söka sig till den högre utbildningen och snabbare ta sin examen är det också viktigt att 

utbildningspremien är hög. De höga svenska marginalskatterna är här ett problem.” 

Partistyrelsen stödjer således motionens andemening, men konstaterar att detta i stora 

drag är politik som Centerpartiet redan stöttar.  

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.13  

 

 

Mindre könssegregerad arbetsmarknad – motion 1.14 
1.14.1 att maximal lagstadgad övertid sänks från 200 timmar till 150 timmar per år  

 

1.14.2 att maximal lagstadgad arbetstid per vecka sänks 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären lyfter ett oerhört viktigt problem. Svensk arbetsmarknad är i stor 

utsträckning uppdelad med avseende på kön. Medlingsinstitutets rapporter om 

löneskillnader mellan män och kvinnor visar att den viktigaste förklaringen till 

löneskillnaderna är att män och kvinnor arbetar inom olika yrken. 

 

Det är bland annat därför Centerpartiet varit med och öppnat upp ett flertal 

kvinnodominerade branscher för konkurrens och mångfald. Det har gett kvinnor fler 

arbetsgivare att välja mellan och en större möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

Dessutom har ett stort antal kvinnor som tidigare var förvisade till offentliga monopol 

kunnat starta företag. Detta är viktiga reformer för att ge kvinnor mer ekonomisk makt. 

 

Centerpartiets reformer för att underlätta för familjer att kombinera arbete med familj, 

bland annat RUT-avdraget och reformer syftande till att öka hushållens disponibla 

inkomster, har också varit viktiga för att fler kvinnor ska kunna göra karriär. 
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När det gäller frågan om övertid regleras detta i arbetstidslagen. Lagen är dock 

dispositiv och kan förändras genom förhandlingar mellan parterna. Partistyrelsen tycker 

att det är viktigt att det finns en flexibilitet som möjliggör för företag och anställda att i 

så stor utsträckning som möjligt själva vara med och påverka de aktuella 

anställningsvillkoren. Vi motsätter oss därför en statlig sänkning av den maximala 

lagstadgade övertiden. 

 

Vad gäller motionens andra att-sats, om arbetstidsförkortning, föreslår partistyrelsen 

partistämman att avslå förslaget. Sett ur ett längre perspektiv arbetar vi en allt mindre 

andel av dygnet. Det är bra, och bygger på att vi i takt med att vi blivit rikare valt att ta 

ut en större del av vår tid i form av ledighet. Denna typ av utveckling blir dock bara 

möjlig i takt med produktivitetsutvecklingen. Att lagstiftningsvägen framtvinga kortare 

arbetstid riskerar att leda till betydande kostnadsökningar och sänkta löner, effekter som 

främst skulle drabba redan lågavlönade kvinnor i branscher vars finansiering skulle 

hotas.  

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.14  

 

 

Ändrad statlig skatt – motion 1.15 
1.15.1 att Centerpartiet ska verka för att den statliga inkomstbeskattningen inte ska 

vara en fast procentsats ovanpå den kommunala beskattningen. Den statliga 

beskattningen för högre inkomster ska istället bestämma nivån på marginalskatten. 

 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären lyfter ett antal viktiga frågor. För det första är de svenska marginalskatterna 

höga jämfört med de flesta andra länderna i världen. För det andra påverkas den exakta 

marginalskatten av vilken kommun som den aktuella skattebetalaren är skriven i. 

 

Partistyrelsen anser dock att det finns ett antal skäl till varför den statliga 

inkomstskatten, inklusive värnskatten, ska tas ut som en fast procentandel av den del 

av lönen som överstiger relevanta skiktgränser. 

 

För det första är detta en förutsättning för att staten ska kunna anses behandla alla 

medborgare lika. Att staten beskattar en person med en viss skattesats, och en annan 

person med en annan skattesats, är problematiskt då det innebär att olika personer 

behandlas olika av staten. Detta skulle enligt partistyrelsen vara mycket olyckligt. 

 

För det andra finns det en poäng i att kommuner ges incitament att kontinuerligt arbeta 

med att förbättra sitt företagsklimat och sin attraktionskraft. Det är uppenbart att för 

höga skatter avskräcker företag och anställda. Motionärens förslag innebär att 

kommuner med en orimligt hög kommunalskatt inte får ta konsekvenserna av detta. 

Enligt partistyrelsen vore även detta olyckligt. Partistyrelsen vill här påpeka att för att 

konkurrensen om företag och arbetskraft skall vara rättvis är det viktigt med ett 

välfungerande kommunalt utjämningssystem. 

 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

             1.15 
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Delade turer – motion 1.16 
1.16.1 att Centerpartiet ska vara pådrivande i kommuner och landsting för en minskad 

användning av delade turer inom offentlig sektor 

 

1.16.2 att Centerpartiet inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska verka för att 

de som arbetar delade turer ges en skälig kompensation. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen vill tacka motionären för en bra motion om ett viktigt ämne. Arbetsmiljön, 

inte minst för kvinnor i offentlig sektor, måste bli bättre om vi ska orka arbeta längre 

upp i åldrarna. Som motionären själv påpekar är dock anställningsvillkor och nivåer på 

ersättningar något som i första hand bestäms genom förhandlingar på arbetsmarknaden.  

 

Partistyrelsen delar dock motionärens önskan om att arbetsvillkoren, inte minst i 

offentlig sektor, förbättras. För att säkra en god kvalitet i välfärden är tillgången till 

kompetent personal avgörande. Detta kräver i sin tur att arbetsvillkoren är goda. 

Möjligheten till kompetensutveckling, lönenivån, arbetstiderna och schemaläggningen 

blir därför viktiga. Ett minskat användande av delade turer kan vara ett viktigt verktyg 

för att förbättra arbetsmiljön, men det kan också finnas andra. Det är dock också viktigt 

att patienter och brukare ges hjälp när de behöver den och att de som levererar välfärd 

ges möjlighet att vara tillräckligt flexibla för att se till att så blir fallet. 

 

Partistämman beslutade att  Centerpartiet ska verka för: 

              

att Centerpartiet i kommuner och landsting ska verka för att tillgången till kompetent 

och nöjd personal i välfärden säkerställs genom goda arbetsvillkor. 

 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.16 

 

 

 

Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter – motion 1.17 
1.17.1 Att Centerpartiet arbetar för att nuvarande system med nedsättning av 

arbetsgivaravgiften i vissa glesbygdsområden utökas från dagens 10% till som max 22 

%. 

 

1.17.2 Att möjlighet till nedsatta arbetsgivaravgifter ges i alla branscher till skillnad mot 

dagens system som bara gäller vissa branscher. 

 

1.17.3 Att den totala lönesumman som medges nedsättning ökas. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen delar helt och fullt motionärens bild av att det är centralt att vi värnar och 

förstärker möjligheten att arbeta i hela Sverige. Att införa de regionalt nedsatta 

arbetsgivaravgifterna var dock behäftat med ett antal juridiska svårigheter, bland annat 

vad gäller deras förhållande till gällande EU-rätt. Partistyrelsen anser därför att det är 

klokt att vara återhållsam med försök att förändra nu gällande regler. 

 

Förslaget måste ställas mot andra jobbskapande reformer som kan bidra till utvecklingen 

i hela landet. Det finns många orter som förtjänar bättre förutsättningar att skapa jobb, 

men som inte ingår i de nu aktuella stödområdena. Mot bakgrund av bland annat detta 

anser partistyrelsen att de nedsatta arbetsgivaravgifterna ska försvaras, men inte 



                                        

11 

 

utökas, och att Centerpartiet i stället ska driva jobbskapande reformer som kommer hela 

landet till del. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.17 

 

 

A-kassan – motion 1.18 
1.18.1 att Centerpartiet skall verka för att personer som uppbär a-kassa skall kunna tas 

i anspråk 20 % av den arbetslösa tiden för att utföra diverse arbetsuppgifter åt 

kommun, region eller stat som motprestation till erhållandet av sin ersättning. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen vill inledningsvis tacka motionären för en motion om ett aktuellt och 

viktigt ämne. Nästan 400 000 personer är idag öppet arbetslösa eller i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen. En fungerande 

arbetsförmedling är alltså inte bara viktigt för samhället i stort, utan något som dessa 

400 000 personer behöver för att snabbare komma i arbete. 

 

Partistyrelsen vänder sig dock mot motionärens förslag om att ställa krav på att 

arbetslösa ska ägna 20 procent av sin tid åt att arbeta i offentlig sektor. Det är mycket 

osäkert om offentlig sektor skulle vara betjänt av tillfällig arbetskraft på deltid. Många 

tjänster inom offentlig sektor kräver höga kvalifikationer och tar tid att lära sig. Att 

skicka arbetslösa att arbeta där under en dag i veckan riskerar att leda till merarbete 

och ineffektivitet. 

 

I första hand bör arbetslösa ges tid att söka arbete. I andra hand bör de erbjudas 

utbildningar och praktik som ökar chanserna att hitta ett arbete. Först i tredje hand bör 

det offentliga erbjuda arbetslösa sysselsättning. Detta sker idag inom ramen för bland 

annat jobb- och utvecklingsgarantin. 

 

Partistyrelsen delar motionärens åsikt om att det är viktigt att arbetslösa erbjuds 

meningsfull hjälp och, i vissa fall, sysselsättning. I alltför många arbetsmarknadspolitiska 

program är idag aktivitetsnivån för låg. Samtidigt är det viktigt att den arbetslöse på 

heltid ägnar sig åt aktiviteter ämnade att öka chansen att komma i jobb. För den 

arbetslöse skulle en dags arbete i offentlig sektor riskera att minska chansen att komma 

i arbete då hen förlorar tid som annars hade kunnat ägnas åt att söka jobb eller på 

annat sätt försöka komma i arbete. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.18  

 

 

Regional arbetsmarknad samt Kommunala arbetsförmedlingar – 
motion 1.19 samt 1.20 
1.19.1 att Centerpartiet partistämma 2015 beslutar att arbeta för att överföra delar av 

den centrala arbetsmarknadspolitiken till regionerna i enlighet med denna motion 

 

1.20.1 Att de kommuner som blir drabbade ska kunna starta upp en kommunal 

Arbetsförmedling. Detta för att kunna säkerställa att alla de som är och blir arbetslösa 

ska kunna få tillgång till en arbetsförmedling vart i landet man än bor. 

 

1.20.2 Att kunna koppla ihop detta med arbetsmarknadsenheten i kommunerna skulle 

vara ett naturligt steg. 
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1.20.3 Att kommunerna som väljer detta ska kunna få ett statligt bidrag precis som 

Arbetsförmedlingen får idag. 

 

1.20.4 Att även myndighetsutövningen skulle läggas på kommunerna. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen delar helt och fullt motionärernas bild av att trösklarna till svensk 

arbetsmarknad måste bli lägre samt att det måste finnas fler lokalt anpassade vägar till 

jobb.  

 

Centerpartiet vill införa en jobbfixarpeng, som belönar de förmedlingsaktörer som 

hjälper arbetssökande att komma i arbete. Detta öppnar upp för förmedlingsaktörer som 

är specialiserade på specifika branscher eller regioner att verka lokalt. Samtidigt kan 

Arbetsförmedlingens myndighetsroll renodlas så att myndigheten fokuserar på kontroll, 

certifiering och uppföljning av de fristående förmedlarna. Det är inte uteslutet att 

kommunerna kan vara en aktör som kan få ta del av systemet med jobbfixarpeng. Det 

är därför partistyrelsens mening att Centerpartiet redan idag driver en decentralisering 

av makten över arbetsmarknadspolitiken.  

 

 

Centerpartiet driver därtill en politik ämnad att skapa fler jobb i växande företag i hela 

landet. Bland annat vill vi ersätta stora delar av den arbetspraktik och 

arbetsmarknadsutbildning som idag sker i Arbetsförmedlingens regi med 

introduktionsjobb, som kombinerar arbete med utbildning och handledning, ute i lokala 

företag. 

 

 

Partistämman beslutade att Centerpartiet ska verka för: 

              

Att arbetsmarknadspolitiken reformeras genom att en jobbfixarpeng införs och genom 

att kommuner och regioner får ett ökat inflytande. 

 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.19  

1.20.1  

1.20.2  

1.20.3  

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.20.4  

 

Ekonomiskt stöd till företag – motion 1.21 
1.21.1 Jag vill att Centerpartiet ser över hur staten ska vara pådrivande för att företagen 

har en möjlighet att få ekonomisk hjälp när så behövs. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären lyfter ett mycket viktigt problem: företags möjlighet att få finansiering, såväl 

i uppstartsfasen som under en omvandlingsperiod. 

 

Centerpartiet har varit med och effektiviserat det statliga riskkapitalet. Inte minst har vi 

gjort det tillgängligt i hela Sverige. Därtill har vi infört ett investeraravdrag, som låter 

privatpersoner investera i bolag och göra avdrag på skatten. 
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Mer måste dock göras. Investeraravdraget måste breddas och fördjupas. All reglering av 

den finansiella sektorn måste granskas utifrån dess effekt på småföretagens lånevillkor. 

Och nya sätt att ta in kapital, bland annat via crowdfunding, måste underlättas. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.21  

 

 

Sunda frihetsavtal – motion 1.22 
1.22.1 centerpartiet på alla sätt arbetar för frihandelsavtal som - gynnar även små och 

medelstora företag 

 

1.22.2 gynnar konsumentinformation, de lokala produkternas kvalitet och märkningar 

 

1.22.3 säkerställer demokratisk handlingsfrihet av stater 

 

1.22.4 man inte tillåter skiljeförfaranden mellan stater och företag utanför etablerade 

och transparenta rättssystem 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Sverige har i mångt och mycket blivit rikt tack vare vår öppenhet. Handel och 

globalisering har gjort oss rikare än vad vi skulle kunnat bli på egen hand. Samtidigt har 

miljontals människor i hela världen lyfts ur fattigdom. Centerpartiet är ett 

frihandelsvänligt parti. 

 

Samtidigt är det viktigt att den internationella handeln sker på ett ordnat sätt. Skäliga 

regler måste gälla när nationella regelverk och marknader möter varandra. Processen 

med att ta fram internationella frihandelsavtal är därför ofta lång och kantad av 

lagtekniska problem. 

 

Centerpartiet har länge varit pådrivande i arbetet med att förbättra informationen till 

konsumenter, bland annat genom ursprungsmärkning. Inte minst är märkning av 

mejerivaror ett sätt att förbättra konkurrensvillkoren för svenska mjölkbönder. 

 

Diskussionen om skiljeförfarandet inom ramen för TTIP har lett till en intensiv 

diskussion, ibland präglad av missförstånd. Skiljeförfaranden är vanliga och förekommer 

i de flesta frihandelsavtal. De är viktiga för att såväl stater som företag och människor 

ska ges långsiktiga spelregler att planera sin verksamhet och sina liv utifrån.  

 

TTIP:s skiljeförfarande, ISDS, förhandlas för närvarande och nya kompromisser har 

skett under det gångna året. Utformningen av skiljeförfarandet är viktigt. Partistyrelsen 

delar motionärens önskan om att hanteringen av tvister måste ske på ett förutsägbart 

och transparent sätt. Det är just därför ett tydligt och starkt regelverk kring 

skiljeförfaranden är så viktigt. 

 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.22.1  

1.22.2  

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.22.3 

1.22.4 
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Långsiktighet i svensk ekonomi och näringspolitik – motion 1.23 
1.23.1 ge partistyrelsen i uppdrag att i näringspolitiska programmet inkludera och 

fördjupa de aspekter som belyses ovan. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen delar motionärens bild av vikten av att se till att idéer, företag och 

anställda utvecklas och växer i Sverige. Det är alltför vanligt att svenska företags bästa 

möjlighet att fortsätta växa är att bli uppköpta och därmed också riskera att få viktiga 

delar av verksamheten flyttade utomlands. 

 

Sverige är ett av världens mest konkurrenskraftiga och innovativa länder. Vi lägger en 

mycket stor andel av vår BNP på forskning och utveckling (FoU). Inte minst 

företagsfinansierad FoU är en av förklaringarna till det goda svenska 

innovationsklimatet. Ett antal varsel, bland annat på Sony Mobile och Ericsson, det 

senaste året visar dock att Sverige står inför stora utmaningar. 

 

Vidare delar partistyrelsen motionärens önskan om att det lilla, arbetande och 

långsiktiga kapitalet ska ges bättre förutsättningar i förhållande till det storskaliga, 

passiva och kortsiktiga kapitalet. Det är bland annat därför Centerpartiet har föreslagit 

förenklade 3:12-regler, införandet av investeraravdrag, en reformering av 

kapitalskatterna, underlättande för generationsväxlingar inom fåmansbolag och så 

vidare. 

 

I de program som partistyrelsen presenterat för stämman utvecklas några av dessa 

områden ytterligare. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.23  

 

Sociala trygghetssystem – från anställningstrygghet till 

grundtrygghet – motion 1.24 
1.24.1 Centerpartiet ska verka för att de sociala trygghetssystemen ska baseras på en 

rättvis och effektiv grundtrygghetsmodell. Grundtryggheten ska vara lika för alla, 

oberoende av ålder, erfarenhet eller tidigare inkomster och huvudsakligen ersätta 

aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, grundersättningen i dagens A-kassa, 

föräldrapenningen och garantipensionen samt ytterligare mindre bidragssystem och 

arbetsmarknadsåtgärder. 

 

1.24.2 Ersättningsnivån i detta system bör vara tillräckligt hög för att garantera en 

värdig lägsta levnadsstandard samtidigt som den måste vara tillräckligt låg för att skapa 

incitament till arbete. 

 

1.24.3 Ersättningssystemet ska utformas så att det alltid lönar sig att gå upp i arbetstid. 

 

1.24.4 Centerpartiet verkar för en reformering av A-kassan som innebär att 

ersättningsnivåerna ska börja på en hög nivå för att sedan snabbt fasas ut. De fackliga 

A-kassorna konkurrensutsätts av privata alternativ som har samma förutsättningar från 

staten som de fackliga a-kassorna. 

 

1.24.5 Centerpartiet ska verka för att den ekonomiska tryggheten skall stärkas för egen- 

och småföretagare genom införandet av ett grundtrygghetssystem. 

 

1.24.6 Centerpartiet ska verka för att sjuklöneansvaret avskaffas och ersätts med ett 

grundtrygghetssystem. 
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1.24.7 Centerpartiet ska verka för att den övre pensionsgränsen slopas. 

 

1.24.8 Centerpartiet ska verka för att den undre pensionsgränsen sätts i relation till 

medellivslängden. 

 

1.24.9 Centerpartiet ska verka för att det ska vara möjligt att som arbetsgivare erbjuda 

enkla jobb med låg lön. 

 

1.24.10 Centerpartiet ska verka för att turordningsreglerna i LAS avskaffas. 

 

1.24.11 Centerpartiet ska verka för att lönesättningen ska bli mer marknadsmässig för 

att göra det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

1.24.12 Centerpartiet ska verka för att möjligheten till sympatiåtgärder och blockad tas 

bort. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen vill inledningsvis tacka motionärerna för en välskriven och välstrukturerad 

motion om ett mycket viktigt ämne. 

 

Partistyrelsen delar motionärernas syn på värdet av arbete och en egen försörjning i 

strävan efter större självständighet och frihet. Motionärerna gör den korrekta 

observationen att svensk arbetsmarknad präglas av en tudelning, bland annat beroende 

på vårt strikta anställningsskydd och de höga ingångslönerna. 

 

Partistyrelsen vänder sig dock emot motionärernas beskrivning av att detta gynnar de 

som redan är inne på arbetsmarknaden, så kallade insiders. Forskning visar att en trög 

start på karriären har långvarigt negativa effekter på framtida lön och pension. Dagens 

insiders är i många fall gårdagens outsiders, varför även insiders hade tjänat på att det 

varit enklare att få sitt första jobb. Granskningar av OECD visar också att även personer 

med en fast anställning inte känner större trygghet av en strikt arbetsrätt. Inte sällan 

innebär det strikta anställningsskyddet att insiders blir kvar på jobb där de inte trivs. Det 

innebär i sin tur en ökad risk för sjukskrivning och försämrad hälsa. 

 

Dagens tudelade och stelbenta arbetsmarknad missgynnar därför såväl insiders som 

outsiders. 

 

Partistyrelsen stödjer motionärernas förslag om att vi måste ha ett mer flexibelt och 

rättvist alternativ till dagens arbetsrätt samt att det måste bli enklare att få ett första 

jobb till lite lägre lön, exempelvis genom att kombinera arbete med utbildning och 

handledning inom ramen för introduktionsjobb. Ett förslag till alternativ att-sats kring 

turordningsreglerna behandlades i svaret på motion 12, varför att-sats tio i denna 

motion föreslås anses vara besvarad. 

 

Motionärerna föreslår därtill ett grundtrygghetssystem, med en kortare 

omställningsförsäkring ovanpå. I Centerpartiets idéprogram står att läsa: 

 

”De som drabbats av sjukdom, funktionsnedsättning eller arbetslöshet ska … garanteras 

en ekonomisk grundtrygghet som förhindrar att de fastnar i livslång utsatthet och som 

ger den enskilde stöd att ställa om och komma tillbaka.” 

 

Därtill står: 
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”Tryggheten ska vara utformad så att ingen faller igenom samtidigt som den stimulerar 

till arbete och egen försörjning. Detta ska också omfatta företagare och studenter. 

Samtidigt får inte bidragsfällor och trösklar göra det olönsamt att återgå till arbete och 

egen försörjning.” 

 

Partistyrelsen delar bilden av att Sverige ska ha trygghetssystem som omfattar alla och 

som snabbt hjälper människor som drabbats av exempelvis arbetslöshet eller sjukdom 

att komma på fötter. Partistyrelsen delar dock inte motionärernas bild av hur ett sådant 

grundtrygghetssystem bör se ut. Det finns en viktig roll för inkomstbortfallsprincipen att 

spela. Den innebär att fler ges en möjlighet till omställning utan att snabbt och direkt få 

sin ekonomiska standard kraftigt försämrad. Det är självklart viktigt att 

ersättningssystem trappas av för att gradvis öka omställningstrycket, men en effektiv 

omställning gynnas också av att människor initialt ges en ekonomisk trygghet som i viss 

mån avspeglar deras ekonomiska förutsättningar. 

 

Motionärerna föreslår även att sjuklöneansvaret helt ska avskaffas för arbetsgivare. 

Centerpartiet var med och införde ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. 

Systemet utformades så att det ger störst trygghet för de minsta företagen. 

Partistyrelsen tycker att det är rimligt att detta system nu följs upp och utvärderas innan 

ytterligare förändringar föreslås. Det kan vara värt att påpeka att för många små företag 

innebär nuvarande system att de inte har några sjuklönekostnader efter två dagar. Det 

kan dock vara rimligt att vissa större företag och offentliga arbetsgivare ges incitament 

att motverka upprepade sjukskrivningar genom ett aktivt arbetsmiljöarbete. 

 

Därtill föreslår motionärerna att den övre pensionsåldern avskaffas och att den undre 

pensionsgränsen sätts i relation till medellivslängden. Partistyrelsen noterar att allt fler 

lever allt längre med allt bättre hälsa. Detta är en mycket glädjande utveckling, 

möjliggjord av såväl ekonomiskt välstånd som förbättrad sjukvård. Utvecklingen ställer 

dock ökade krav på våra välfärdssystem. Särskilt finansieringen av den offentligt 

finansierade välfärden måste säkras. Partistyrelsen ser positivt på att fler ges möjlighet 

att arbeta längre upp i åldrarna. Det var på grund av detta som Alliansen bland annat 

införde ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre samt varför Centerpartiet motsätter sig 

regeringens förslag om höjda skatter för äldre som arbetar. Partistyrelsen delar 

motionärernas bild av att mer kommer att behöva göras för att fler ska kunna arbeta 

längre. 

 

Partistyrelsen tolkar motionen som att den övre pensionsåldern syftar på 

bestämmelserna i LAS om hur länge en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställning. 

Partistyrelsen sympatiserar med motionärernas förslag om att ålder i sig inte bör anses 

vara ett skäl för uppsägning så länge andra faktorer som ej rör kompetens, arbetsbrist 

eller liknande inte heller gör det. Att ta bort den övre gränsen för rätten att kvarstå i 

anställning kräver dock att arbetsmarknaden görs mer flexibel, så att företagare ge 

större möjligheter att anpassa storleken på, och sammansättningen av, sin 

personalstyrka efter behov. Förändringar av denna typ är också mycket komplexa, då de 

får effekter på såväl offentliga som privata försäkringar och socialförsäkringssystem. 

Centerpartiet har i Alliansregeringen drivit fram andra åtgärder som gör det mer 

gynnsamt än tidigare för äldre att arbeta längre. 

 

Vad gäller lönebildningen har Centerpartiet under lång tid påtalat att parterna 

uppenbarligen inte tar tillräckligt stort ansvar för att sänka trösklarna till svensk 

arbetsmarknad, så att även personer med lägre produktivitet ges en chans att få ett 

jobb. Partistyrelsen sympatiserar således med motionärernas förslag om att det måste 

finnas ett större utrymme för lokala och individuella avtal som gör lönebildningen mer 

flexibel. 
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Motionärerna föreslår därutöver att möjligheten till sympatiåtgärder och blockad tas 

bort. Partistyrelsen anser att fackföreningar som företräder sina medlemmars intressen 

har en viktig roll att spela. De stärker de anställdas påverkansmöjligheter och leder till 

större effektivitet i förhandlingar. Samtidigt finns ett antal fall som tydligt visar att vissa 

fackförbund har en tendens att arbeta för sina egna, snarare än sina potentiella 

medlemmars, intressen. Partistyrelsen anser att företag som inte är involverade i en 

pågående konflikt generellt ej heller bör kunna utsättas för sympatiåtgärder. Den 

berörda företagaren har i dessa fall inget att göra med huvudkonflikten, varför de avtal 

som hen och hens anställda träffat avseende arbetstid, ersättning och så vidare bör 

följas. Möjligheten till sympatiåtgärder bör därför ses över. Skrivningar om detta 

återfinns i stämmoprogrammet ”Fler företag – fler jobb”. 

 

Partistämman beslutade att Centerpartiet ska verka för: 

              

Att möjligheten att arbeta längre upp i åldern gynnas samtidigt som företagens 

förmåga att anpassa sin personalstyrka förstärks. 

 

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

1.24.11 Centerpartiet ska verka för att lönesättningen ska bli mer marknadsmässig för 

att göra det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.24.3  

1.24.4  

1.24.7  

1.24.8  

1.24.9 

1.24.10 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.24.1  

1.24.2 

1.24.5  

1.24.6 

1.24.12  

 

Avdrag för CSR-arbete – motion 1.25 
1.25.1 att en utredning för införandet av ett CSR-avdrag för företag tillsätts 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen är mycket sympatiskt inställd till motionärens önskan om att näringslivet 

ska ges bättre möjligheter att bedriva ett aktivt socialt arbete. Civilsamhället och 

näringslivet är två viktiga delar av samhället som allt för ofta glöms bort när socialt 

arbete diskuteras. Centerpartiet är stolta över att ha varit med och infört avdragsrätt för 

gåvor till ideella föreningar. Men mer måste göras för att involvera hela samhället i 

arbetet med att stötta de som har det svårt. Samhället är större än staten, och 

tillsammans kan det offentliga, enskilda människor, näringslivet och civilsamhället 

åstadkomma mer än vad staten ensam kan göra. 

 

Partistyrelsen anser dock att motionen är lite för specifik. Det finns ett flertal tänkbara 

reformer som skulle öka näringslivets möjlighet att aktivt ägna sig åt socialt arbete. Ett 

CSR-avdrag är en sådan reform, men den är inte nödvändigtvis den optimala. För att 

skapa utrymme åt medlemmar och partiföreträdare att ägna sig åt politikutveckling på 
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detta område, och inte låsa fast partiet i en specifik lösning, föreslår därför partistyrelsen 

en något bredare formulerad att-sats. 

 

Partistämman beslutade att  Centerpartiet ska verka för: 

              

att såväl privata som juridiska personers gåvor till, och investeringar i, ideella 

organisationer och civilsamhället bör uppmuntras och underlättas. 

 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.25  

 

 

 

Resultatutjämningsfond för skattefinansierade verksamheter – 

motion 1.26 
1.26.1 att Centerpartiet grundligt utreder följande förslag: 

a) Införandet av krav på någon form av resultatutjämningsfond för verksamheter som 

helt eller i huvudsak finansieras av skattemedel.  

b) Alla icke offentliga leverantörer av offentligt lagstiftade samhällstjänster skall avsätta 

rimliga vinstmedel för att klara driftskostnader under perioder med förluster och därmed 

minska risken för berörda invånare och att skattekollektivet tvingas stå för stora 

omställningskostnader i samband med en konkurs. 

c) Att ett rimligt antal år skall erbjudas för att bygga upp fonderade medel så att inte 

denna avsättning hindrar småföretagare och ideella organisationer från att erbjuda sina 

tjänster till det offentliga. 

d) Att avsatta medel till del får utnyttjas för kompetensutveckling av verksamhetens 

pedagogiska, omvårdande eller vårdande personal. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen vill inledningsvis tacka motionären för en mycket välskriven motion om ett 

viktigt ämne. Partistyrelsen delar motionärens syn på att en mångfald av utförare inom 

den offentligt finansierade välfärden ökar såväl kvaliteten som valfriheten. Inte minst 

har det också öppnat upp för många nya småföretag. 

 

Det är viktigt att alla utförare av välfärdstjänster, oavsett om de är privata eller 

offentliga, håller en hög kvalitet, har en robust ekonomi och bedrivs på ett långsiktigt 

hållbart sätt. Det finns dock en uppsjö av olika sätt som detta kan uppnås. För att 

analysera delar av dessa frågor tillsatte Centerpartiet och Alliansen 2012 den så kallade 

Ägarprövningsutredningen. 2014 gavs utredningen kompletterande direktiv, som syftade 

till att låta utredningen analysera om det var rättsligt möjligt och lämpligt att införa 

kriterier för vad som ska betraktas som varaktigt ägande i friskolesektorn samt andra 

offentligt finansierade välfärdstjänster.  

 

För Centerpartiet är konkurrensneutralitet och likabehandling minst lika viktigt för att 

garantera de privata alternativens ekonomiska förutsättningar att bedriva en långsiktig 

verksamhet. Utredningen föreslog ett ökat fokus på förutsättningarna att bedriva en 

långsiktig verksamhet, men noterade samtidigt att vad som kan anses uppfylla sådana 

krav varierar från verksamhet till verksamhet. Det är således viktigt att inte tvinga in 

alla välfärdsproducenter i samma mall, utan hålla öppet för att olika verksamhetstyper 

ställer olika krav. 

 

Centerpartiet anser också att det är olyckligt att många av de krav på välfärdsföretagare 

och andra icke-offentliga utförare av välfärdstjänster som föreslagits gör det svårare för 
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kooperativ och andra små aktörer att bedriva sin verksamhet. Förändringar i de krav 

som ställs på välfärdsföretag bör inte leda till en ökad centralisering och onödigt höga 

inträdeshinder för seriösa men små aktörer. 

 

Partistyrelsen noterar för det första att den absoluta majoriteten av privata utförare av 

välfärdstjänster levererar en bra och uppskattad välfärd. För det andra finns, som sagt, 

en uppsjö av verktyg som kan användas om en än större vikt ska fästas vid långsiktigt 

ägande och robust ekonomi. Partistyrelsen anser därför att det vore olyckligt att ta 

ställning för en specifik modell när behovet är oklart och alternativa modeller skulle 

kunna vara lika effektiva. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.26  

 

 

Förbättra finansieringen för småföretag – motion 1.27 
1.27.1 Centerpartiet föreslår förbättringar för småföretagens finansiering 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen delar helt och fullt motionärernas bild av vikten av att våra små och 

växande företag har god tillgång till riskvilligt kapital. Det är bland annat därför som 

Centerpartiet har tillgängliggjort riskkapital i hela landet och infört ett investeraravdrag. 

Och det är därför vi föreslår lägre delägarskatter, att generationsskiften underlättas och 

att nya finansieringsformer, som exempelvis crowdfunding, underlättas. 

 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.27  

 

 

Ett hållbart flexibelt arbetsliv – motion 1.28 
1.28.1 Centerpartiets riksdagsgrupp omgående tar initiativ till en översyn hur allmän 

visstidsanställning missbrukas. 

 

1.28.2 Centerpartiet skyndsamt verkar för tryggare villkor i arbetslivet för dem som 

etablerar sig. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Alliansen gjorde en del för att sänka trösklarna till svensk arbetsmarknad och förenkla 

anställningsformer. En del av detta var införandet av allmän visstid. Partistyrelsen 

noterar att andelen personer med tillfälliga anställningar legat konstant under lång tid 

och inte ökat i och med införandet av allmän visstid. Motionären lyfter ett viktigt 

problem: att många har svårt att på allvar etablera sig på svensk arbetsmarknad. Det 

finns dock inget som tyder på att införandet av allmän visstid bidragit till detta. Tvärtom 

är det viktigt att det är lätt att få sitt första jobb, även om det är tidsbegränsat och på 

deltid. 

 

Den stora tudelningen på svensk arbetsmarknad finns inte mellan de som har 

tillsvidareanställningar och de som har tidsbegränsade anställningar, utan mellan de som 

har en anställning och de som inte har det. 

 

Motionären noterar helt korrekt att den strikta arbetsrätten för fasta anställningar höjer 

trösklarna och bidrar till tudelningen genom att hindra människor från att få ett fast 
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jobb. Det är därför Centerpartiet vill att arbetsrätten ses över för att öka flexibiliteten 

och tryggheten. 

 

En strikt arbetsrätt är inte synonymt med trygghet. Tvärt om kan länder med ett hårt 

reglerat anställningsskydd uppvisa lägre upplevd trygghet. Det beror bland annat på att 

ett starkt anställningsskydd riskerar att låsa in människor på arbetsplatser där de inte 

trivs, med stress och ökade sjukskrivningar som följd. Centerpartiet vill ha en 

arbetsmarknad med en mer flexibel arbetsrätt där tryggheten stärks genom ökade 

möjligheter till snabb omställning och att få ett nytt jobb. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.28.2  

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.28.1  

 

 

Arbetsgivaravgiften för unga – motion 1.29 
1.29.1 Att mot bakgrund av ovan anföra i motionen anhåller jag att partistyrelsen ser 

över partilinjen i frågan om arbetsgivaravgiften för unga. 

 

1.29.2 Att mot bakgrund av att ungdomsarbetslösheten är en angelägen fråga både för 

opposition och regering bör dialog inledas med regeringen i frågan. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen vill inledningsvis tacka motionären för en välskriven motion. Centerpartiet 

och Alliansen förlorade valet 2014. Det manar till ödmjukhet och innebär att vi måste 

vända på alla stenar och ompröva vår politik för att kunna vinna väljarnas förtroende 

2018. 

 

Partistyrelsen vill dock invända mot några av motionärens påståenden. För det första 

gäller de nedsatta arbetsgivaravgifterna för ungdomar inte enbart servicesektorn utan 

hela arbetsmarknaden. 

 

För det andra är det inte enbart Alliansen och Svenskt näringsliv som är positiva till 

reformen. Konjunkturinstitutet konstaterade i en kommentar till regeringens 

budgetproposition för 2015 att höjningen av kostnaden för att anställa unga leder till 

högre arbetslöshet och att nedsättningen bör kvarstå i någon form. 

 

För det tredje har IFAU-studien som motionären hänvisar till fått kritik från ett flertal 

håll. Den baseras på gamla data från den djupaste perioden av finanskrisen och lider av 

ett antal metodproblem. Hur stora de negativa sysselsättningseffekterna av att höja 

kostnaden för att anställa ungdomar blir beror på hur stor del av kostnadsökningen som 

övervältras på lönerna. Vi vet att löner generellt är rörliga uppåt, men mer trögrörliga 

nedåt. Om de höjda kostnaderna inte leder till lägre löner, vilket regeringen hoppas, 

kommer alltså de negativa sysselsättningseffekterna att bli betydande. 

 

Partistyrelsen delar motionärens bild av vikten av att på olika sätt uppmuntra ungdomar 

att gå klart gymnasiet. Partistyrelsen stödjer därutöver förslagen om kraftiga insatser 

särskilt för de personer, bland annat ungdomar, som står långt från arbetsmarknaden 

att komma tillbaka. Det är bland annat därför Centerpartiet lanserat en ny jobbpakt för 

småföretagen med introduktionsjobb, som riktar sig mot ungdomar som behöver 

kombinera arbete med utbildning och handledning till en lite lägre ingångslön. 
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Avslutningsvis stödjer partistyrelsen motionärens förslag om att ompröva tidigare förd 

politik. Det är en kontinuerlig process som bland annat fortsätter på partistämman. 

Regeringen höjer nu kostnaden för att anställa ungdomar. Det är något som vi motsätter 

oss å det kraftigaste. Men det hindrar inte att vi nu ska analysera hur framtida förslag 

från Centerpartiet kan bli ännu effektivare och ännu träffsäkrare, så att vi kan skapa 

ännu fler jobb i växande företag i hela landet. 

 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.29  

 

 

Heltid som norm – motion 1.30 
1.30.1 Att Centerpartiet verkar för att heltid ska vara norm, deltid en möjlighet, och att 

kommuner, landsting och regioner ska organisera sitt arbete så att fler ges möjlighet att 

arbeta heltid 

 

1.30.2 Att Centerpartiets företrädare i kommuner, landsting och regioner ska ha en 

tydlig målsättning för att fler ska få rätt till önskad arbetstidsgrad. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Motionären tar upp ett mycket viktigt ämne: jämställdheten på arbetsmarknaden och i 

hemmet. Alltför länge har kvinnor låsts inne i offentliga monopol, tjänat mindre och 

förväntats göra majoriteten av det obetalda arbetet i hemmet. 

 

Det är bland annat för att komma tillrätta med detta som Centerpartiet har öppnat upp 

kvinnodominerade branscher för konkurrens och en mångfald av arbetsgivare. Vi såg 

också hur antalet kvinnor som driver företag ökade kraftigt under Alliansens tid vid 

makten. Det är mycket viktigt för att kvinnors ekonomiska makt ska öka. Därutöver var 

Centerpartiet med och införde en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen för att 

uppmuntra ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. 

 

Partistyrelsen delar motionärens önskan om att fler personer, såväl kvinnor som män, 

ska ges möjlighet att arbeta så mycket de vill. Det exakta utfallet av förhandlingar om 

arbetsvillkor är dock främst en fråga för berörda parter. Partistyrelsen anser dock att 

centerpartistiska företrädare i kommuner och landsting bör verka för goda arbetsvillkor 

för att säkerställa tillgången till kompetent och nöjd personal i de egna verksamheterna. 

Ett förslag till sådan att-sats behandlas i samband med motion 16, varför att-sats 30.2 

föreslås besvaras med hänvisning till denna.  I programmet ”Liberal feminism – att 

bestämma själv” fastslås också att Centerpartiet vill bryta deltidsnormen för kvinnor på 

arbetsmarknaden.  

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.30.2  

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.30.1  

 

 

 

Tillväxtfrämjande skattelagstiftning – motion 1.31 
1.31.1 Att uppdra till partistyrelsen att utreda konsekvenser och möjligheter att föreslå 

TSS metoden att ingå i en tillväxtvänlig politik för svenska småföretag 
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Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen delar helt och fullt motionärens inställning kring vikten av att det ska vara 

billigt och enkelt att starta och driva företag. God tillgång till kapital, ett minskat 

regelkrångel, låga kostnader för att anställa samt låga ägarskatter är centralt för att vi 

ska få fler och växande företag i hela landet. 

 

Det finns dock många olika sätt att göra det enklare, roligare och billigare att driva 

företag. Centerpartiet har tidigare drivit ett breddad och fördjupat investeraravdrag, 

förenklade 3:12-regler och reformerade kapitalskatter. Det finns goda skäl att fortsätta 

att göra detta, men också att utveckla nya effektiva förslag. 

 

Partistyrelsen stödjer således motionens andemening om att ytterligare öka 

reformtempot i småföretagarpolitiken. Partistyrelsen vill dock inte låsa partiet till ett 

specifikt siffersatt paket på området, utan i stället låta partiets medlemmar och 

företrädare fortsätta att tänka fritt och utveckla partiets politik. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.31  

 

 

Ett hållbart längre yrkesliv – motion 1.32 
1.32.1 Ser över avtalsreglerna för det offentliga så att det finns möjlighet att arbeta kvar 

efter 65 efter sin vilja och förmåga  

 

1.32.2 Arbetar med attityden att löner alltid ska höjas med ålder. Det är Ok att gå ner. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen delar helt och fullt motionärens inställning om att fler borde ges en 

möjlighet att arbeta längre. Det är bra såväl för privatekonomin som för den offentligt 

finansierade välfärden. Ska reglerna kring hur länge en arbetstagare har rätt att kvarstå 

i anställning luckras upp krävs dock en ökad flexibilitet, som låter företagare anpassa 

såväl omfattning som sammansättning av personalstyrkan enklare. Detta är något 

Centerpartiet i huvudsak redan tycker, och ett förslag till att-sats kring detta 

behandlades i samband med motion 24, varför denna motions att-satser föreslås 

besvaras.  

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.32 

 

 

Uppfinnarersättning för nya innovativa företag – motion 1.33 
1.33.1 Att lagen (1949:345), som reglerar rätten till arbetstagaren uppfinningar 

granskas noggrant och skrivs om, så att den ger ingenjören en mer jämbördig ställning 

gentemot storföretaget. Att den är dispositiv bör också ifrågasättas, då den positiva 

viljan inte har uppvisats från företagen. 

 

1.33.2 Att lagen på något vis gör det möjligt för uppfinnaren, då den som äger rätten att 

kommersialisera utkomsten av patentet har bettet sig uppenbart bedrägligt, att få 

tillbaka rätten till kommersialiseringen, eller del av den. 

 

1.33.3 Att uppfinnarersättningen korrigeras, så att den på något sätt, får ett angivet 

minimital, för att skrivningen ska bli mer tydlig, och att det där klart framgår att 

schablonersättningen inte är en slutreglering. Kanske behöver någon typ av obligatorisk 

avstämning av patent efter en tid skrivas in. 
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1.33.4 Att uppfinnarersättningen korrigeras, för att stimulera specialisttalanger på 

storföretag att fortsätta på den banan. 

 

1.33.5 Att uppfinnarersättningen korrigeras, så att den stimulerar specialister och 

uppfinnare att dela med sig av sina idéer. Pengar är i sig inte ett incitament, men 

motsatsen, dvs. att de företag de är sysselsatta i kan tjäna miljardbelopp på något som 

idégivaren får några tiotusentals kronor för är direkt provocerande och får en slutande 

effekt. 

 

1.33.6 Att uppfinnarersättningen korrigeras på ett sådant sätt att det stimulerar till nya 

framtida storföretag, genom att uppfinnare och specialister ges möjlighet att starta nya 

företag och anställa de kompetenser de i regel själva saknar såsom försäljning, 

administration och ekonomi. Sverige behöver nya blivande storföretag. 

 

1.33.7 Att uppfinnarersättningen korrigeras, så att den kompenserar för den mer 

långsamma löneutveckling som specialister har, då de måste stanna i sin roll, annars blir 

de inte specialister. 

 

1.33.8 Att uppfinnarersättningen korrigeras, så att den stimulerar till produktion i 

Sverige. Det skulle kunna vara med någon ytterligare reglering, så att någon typ av 

förskottsutbetalning måste göras om produktion flyttas utomlands, dels för att det blir 

svårt att följa upp royalty, men också för att motverka användandet av Sverige som land 

för att utveckla nya idéer och sedan flytta dem vidare. 

 

1.33.9 Att uppfinnarersättningen korrigeras på ett sådant sätt att uppfinnare snarare 

väljer Sverige för att verka i. I dagsläget ligger som sagt Sverige tillsammans med 

Irland i botten vad det gäller ersättning för uppfinningar. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen vill tacka motionären för en välskriven och viktig motion. Motionären 

noterar helt riktigt att det är i de små och växande företagen som jobben växer fram. 

Partistyrelsen delar också motionärens bild av att marginalskatterna är för höga, vilket 

missgynnar utbildning och hårt arbete. 

Som motionären beskriver sades det så kallade uppfinnaravtalet upp i december 2014. 

Det är dock partistyrelsens uppfattning att anställningsvillkor och ersättningar i första 

hand ska förhandlas mellan arbetsmarknadens parter, alternativt mellan den enskilde 

arbetstagaren och hens arbetsgivare. Partistyrelsen vill därför rekommendera 

partistämman att inte i detta tidiga skede lagstiftningsvägen försöka påverka dessa 

saker, utan invänta utvecklingen på arbetsmarknaden. 

Partistyrelsen delar dock helt och fullt motionärens inställning att skattesystem och 

andra regelverk bör ge uppfinnare en skälig ersättning. I en tid då vi behöver fler 

nystartade företag och nya tekniska lösningar fyller uppfinnaren en mycket viktig 

funktion. 

Partistämman beslutade att Centerpartiet ska verka för: 

              

Att uppfinnare och innovatörer inom såväl företag som offentlig sektor ges större 

möjligheter att kapitalisera på sina innovationer och starta företag baserade på dem. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

1.33  
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Finansiell service i Sverige – motion 1.34 
1.34.1 Centerpartiet arbetar för att utveckla en landsbygdssäkrad finansiell service med 

möjlighet till kapital för att minska urbaniseringen och möjliggöra att hela Sverige ska 

kunna leva och utvecklas. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen delar motionärens inställning om vikten av en god finansiell infrastruktur i 

hela landet. Den svenska finansiella infrastrukturen blir allt mer centraliserad. Lokala 

bankkontor läggs ned eller slutar hantera kontanter. Det innebär att viktig lokal och 

decentraliserad kunskap om specifika regioners näringsliv försvinner. 

 

Tillgången till kommersiell service är en nödvändig förutsättning för livskraftiga 

samhällen. Vi ser därför med oro på att tillgången till kontanthantering minskar på 

många orter. Det är särskilt illavarslande för småföretagare som inte har möjlighet att 

hantera sin dagskassa på ett säkert och effektivt sätt. 

 

Vi behöver därför effektivisera det statliga riskkapitalet, bredda och fördjupa 

investeraravdraget, göra en översyn av hur bankernas kontanthantering kan garanteras 

på fler orter och värna utvecklingen av nya, digitala finansiella lösningar som exempelvis 

crowdfunding. Det är också viktigt att Landsbygdsprogrammets möjligheter att stödja 

projekt syftandes till att förbättra tillgången till kontanthantering och liknande tas 

tillvara. 

 

Partistyrelsen vill påpeka att målet med Centerpartiets politik är att det ska gå att leva 

och arbeta i hela Sverige. Det innebär att vi vill förbättra möjligheten att leva och verka 

på landsbygden, inte att vi vill göra det svårare att bo i våra städer, som är 

högproduktiva och klimatvänliga innovationsmotorer. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.34  

 

Arbetsförmedlingen – motion 1.35 
1.35.1 Att Centerpartiet tar mitt förslag i beaktande som en del av en mer flexibel och 

enklare arbetsmarknad, och ser hur man rent praktiskt skulle kunna genomföra det här 

konkreta förslaget. 

1.35.2 Att se om annan samverkan kunde ske med Arbetsförmedlingen som en mer 

lokal aktör för småföretagare och enskilda näringsidkare. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen vill tacka motionären för ett innovativt förslag kring hur arbetsmarknaden 

skulle kunna bli mer flexibel och arbetssökandes möjlighet att få jobb öka. Centerpartiet 

driver sedan länge att det måste bli enklare och mer lönsamt att arbeta, även om det 

bara rör sig om några timmar.  

 

Motionären presenterar ett intressant förslag, där Arbetsförmedlingen tar på sig en del 

av arbetsgivaransvaret för kortare anställningar. Det är ett förslag som förtjänar att 

funderas kring. Ett potentiellt problem är att det idag finns nästan 400 000 personer 

som är öppet arbetslösa eller inskrivna på ett arbetsmarknadspolitiskt program hos 

Arbetsförmedlingen. Den stora mängd personer som kan vara aktuella för kortare arbete 

gör det troligen svårt för Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren att koordinera, givet att 

anställningen till sin natur måste komma till stånd snabbt. 

 



                                        

25 

 

Centerpartiet vill att Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och att fler 

förmedlingsaktörer släpps in. Genom en ökad specialisering mot specifika regioner eller 

branscher skulle möjligheten att snabbt hitta rätt kompetens kunna öka. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.35  

  

Ränteavdrag – motion 1.36 
1.36.1 Att ränteavdraget i sin nuvarande form, där ränteutgifter kan kvittas mot 

inkomster, avvecklas 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen delar helt och fullt motionärens oro för de svenska hushållens höga 

belåning. Den höga belåningsgraden skapar finansiella risker och ökar sannolikheten att 

ett eventuellt prisfall på bostadsmarknaden sprider sig till resten av ekonomin i form av 

lägre konsumtion och högre arbetslöshet. 

 

Partistyrelsen anser samtidigt att det är viktigt att eventuella förändringar i de regelverk 

som omgärdar bostadsmarknaden måste ske med ett visst mått av försiktighet. 

Tusentals hushåll har köpt sin nuvarande bostad givet de förutsättningar som nu råder. 

Att exempelvis förändra ränteavdragen bör därför göras långsamt och i bred politisk 

enighet, för att inte skapa onödig osäkerhet för hushållen. 

 

I stämmoprogrammet ”Bygg med närodlad tillväxt”, som behandlar bostadsmarknaden, 

föreslås att Centerpartiet ska verka för att ränteavdragen, i en långsiktig och 

blocköverskridande politisk överenskommelse, långsamt och stegvis ska trappas ned. 

Partistyrelsen anser därmed att motionen kan anses vara besvarad med hänvisning till 

förslaget i programmet. 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

1.36   

 

 

 


