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Centerpartiets 
vårmotion i korthet 
I den här sammanfattningen presenteras 
Centerpartiets politik för ett Sverige som håller 
ihop.  
 
Centerpartiets vårmotion för 2017 presenterar 
nya reformer på fem områden. 
 

1. Minskad tudelning på arbets-
marknaden. Centerpartiet föreslår en 
utfasning av Arbetsförmedlingen till 
förmån för en arbetsförmedlarpeng. 
Pengen kommer att gå till privata 
aktörer med dokumenterad erfarenhet 
av att förmedla jobb, och enbart betalas 
ut till dem som lyckas få människor i 
varaktig sysselsättning. 

2. Trygghet i hela landet. Centerpartiet 
presenterar en stor satsning på fler 
poliser, effektivare terrorbekämpning 
och en starkare rättskedja. Totalt 
omfattar förslagen 10 miljarder kronor 
och skapar ett tryggare Sverige där fler 
brott lagförs.  

3. Tillgänglig vård i hela landet. 
Centerpartiet föreslår en tillgänglighets-
miljard för vård i hela landet. Pengarna 
ska gå till landsting som lyckas korta 
vårdköerna. Den premierar snabbhet 
från diagnos till påbörjad eller slutförd 
behandling. 

4. Minskad regional klyvning. Center-
partiet presenterar en satsning för att 
öka tillväxten i hela landet genom 
avskrivning av studieskulder på 
landsbygden, en halv miljard till upp-
rustade regionala järnvägar, avskaffad 
fastighetsskatt på tomma näringslokaler 
samt enklare regler för byggande. 

5. Grön skatteväxling. Centerpartiet 
föreslår en grön bilbonus på upp till 
100 000 kronor för den som köper en 
miljöbil. Systemet finansieras av 
avgifter på smutsigare bilar. 

Sverige står på toppen av en högkonjunktur. 
Det är nu vi har möjligheterna att genomföra de 
reformer Sverige behöver. Sverige behöver en 
ny agenda av strukturreformer som rustar oss 
starka inför nästa nedgång. 
 

Centerpartiets riktlinjer 
för den ekonomiska 
politiken 
Den svenska ekonomin står inför stora 
strukturella utmaningar: en växande tudelning 
på arbetsmarknaden, växande vårdköer och fler 
allvarliga brott i utsatta områden. Ett fortsatt 
behov av att visa vägen bort från en global 
klimatkris. Därtill ökar behovet att skydda 
Sverige mot nya hot, såväl säkerhetspolitiska 
hot i vårt närområde som terrorism.  
 
Centerpartiets mål med den ekonomiska 
politiken är att möta de långvariga strukturella 
problemen med ett ledarskap som föreslår de 
nödvändiga reformer som stärker 
jobbtillväxten, minskar utanförskapet och ökar 
resurserna till välfärd och trygghetsskapande 
åtgärder. 
 
Diagram 1. Tillväxttakten i Sverige, prognos 
2017–2018 

 
Källa: Konjunkturinstitutet (2017). 
 
Sverige befinner sig på toppen av en hög-
konjunktur. Det är nu de nödvändiga 
reformerna som bygger Sverige starkt måste 
komma till. Lyckas vi inte reformera arbets-
marknaden så att fler kan få sitt första jobb 
kommer vi få ett snabbt accelererande utanför-
skap när ekonomin vänder nedåt.  
 
Grunden för Centerpartiets ekonomiska politik 
är sunda statsfinanser som i högkonjunktur 
bygger överskott för sämre tider. Att vi når 
överskottsmålet är en förutsättning för att 
staten på sikt ska kunna utföra sitt uppdrag. 
Särskilt viktigt är detta då det rådande starka 
konjunkturläget innefattar både inhemska och 
internationella nedåtrisker. Centerpartiets 
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förslag i denna vårmotion är därför fullt 
finansierade krona för krona. 
 
Regeringen har hittills genomfört skatte-
höjningar på jobb och företagande som nästa år 
kommer att uppgå till 33 miljarder. 
Centerpartiet motsätter sig regeringens skatte-
höjarpolitik som kommer slå hårt mot jobben 
vid nästa lågkonjunktur. Istället för att göra det 
olönsamt att utbilda sig, arbeta och driva 
företag vill vi värna arbetslinjen genom att 
underlätta företagande och sänka skatten.  
 

Sverige behöver reformer 
Svensk arbetsmarknad står just nu inför en unik 
utmaning. Trots en stark återhämtning efter 
finanskrisen förstärks tudelningen på 
arbetsmarknaden och matchningen försämras.  
 
Det gör det särskilt viktigt att snabbt få de 
många nyanlända flyktingarna in i jobb. Det är 
en mänsklig, social och ekonomisk utmaning 
som vi inte har råd att misslyckas med. 
 
Tudelningen av arbetsmarknaden är även 
regional. Hög sysselsättning och snabb tillväxt 
råder på vissa platser medan utanförskap och 
kris biter sig fast på andra. Denna skiljelinje 
skär genom Sverige, genom den svenska 
landsbygden och tvärs genom större städer med 
utsatta områden. 
 
Alliansen lyckades 2006–2014 att stärka driv-
krafterna att arbeta, vilket lett till att arbets-
kraftsutbudet i svensk ekonomi har ökat kraftigt 
sedan finanskrisen. Idag behöver särskilt 
efterfrågan på arbetskraft från de utsatta 
grupperna unga och nyanlända stärkas. 
 
Trösklarna in på arbetsmarknaden kan sänkas 
genom att skattekilen för att anställa minskar 
och genom ingångsavtal för nyanlända som gör 
det möjligt för dem att komma in på arbets-
marknaden med något lägre ingångslön under 
sina första år.  
 
De små och växande företagens möjlighet att 
anställa måste också förstärkas genom sänkta 
skatter på att anställa och förenklad och sänkt 
skatt på det aktiva delägandet i företag. 
 
Arbetsförmedlingen måste avskaffas i sin 
nuvarande form, och ersättas med fler aktörer 
som belönas efter jobbresultat. Även kvaliteten 
i SFI, vidareutbildning och yrkesutbildningarna 
måste förbättras med hjälp av fler nya aktörer.  
 
En minskad reglering av bostadsbyggande och 
hyror kan samtidigt minska den bostadsbrist 
som förstärker tudelningen. 

Samtidigt behöver den fysiska och digitala infra-
strukturen stärkas för att skapa förutsättningar 
för jobbskapande och utveckling i hela landet. 
Tillgången till kompetens måste säkras i alla 
landets kommuner. 
 
Tillgängligheten till vård med snabb diagnos och 
behandling har återigen försämras på många 
platser. Därför måste köerna kortas med hjälp 
av en riktad satsning på tillgänglighet och 
vårdcentraler som kommer närmare människor. 
Trygghet måste finnas i hela vårdkedjan från 
första besök till påbörjad eller slutförd 
behandling. Privata och ideella vårdgivare är 
avgörande för en god tillgänglighet och måste 
fredas från planerna om att införa ett vinsttak. 
 
Det finns också en tudelning i tryggheten i 
Sverige, där det offentligas kärnuppdrag inte 
fungerar tillräckligt väl överallt.  
 
Vardagsbrott måste klaras upp, på landsbygden 
såväl som i förorten och i de större städerna. 
Fler poliser med högre lön, fler civilanställda och 
en förstärkt rättskedja i hela landet är 
nödvändigt för trygghet i hela landet. 
 
På längre sikt förblir klimatkrisen det största 
hotet mot tillväxt och utveckling globalt. Sverige 
måste fortsatt vara ett föredöme som visar att 
det går att förena minskade utsläpp och ökad 
tillväxt. Det mest effektiva sättet är att med 
kraftfulla styrmedel låta förorenaren betala och 
använda intäkterna till att sänka skatten på 
arbete, företagande och miljövänliga alternativ. 
Det som kallas grön skatteväxling. 
 

Ekonomisk politik för 
jobb och företagande 
Samtidigt som vi befinner oss i en hög-
konjunktur med relativt låg arbetslöshet ser vi 
en tydlig tudelning av arbetslösheten. Antalet 
personer som bedöms ha en utsatt ställning på 
arbetsmarknaden är ständigt ökande, samtidigt 
som arbetslösheten i resterande grupper fallit. 
De som är arbetslösa står alltså allt längre ifrån 
arbetsmarknaden, samtidigt som de med en 
starkare ställning i väldigt hög utsträckning har 
jobb.  
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Diagram 2. Antalet arbetslösa med utsatt 
ställning tillsammans med övriga arbetslösa 

 
Källa: Arbetsförmedlingen (2017). 
 
För att bryta tudelningen på arbetsmarknaden 
krävs kraftfulla reformer för sänkta trösklar, 
bättre matchning och lägre kostnader för att 
anställa. Centerpartiet presenterar i sin vår-
budget både nya och gamla förslag för att möte 
dessa utmaningar. 
 

Lägg ner Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen fungerar alldeles för dåligt. 
Därför vill Centerpartiet avveckla Arbets-
förmedlingen i sin nuvarande form, en princip 
som nu fått stöd inom hela Alliansen.  
 
Centerpartiet föreslår i vårmotionen att alla 
arbetsförmedlande uppgifter ska läggas ut på 
ideella organisationer och privata företag med 
dokumenterad förmåga att kompetensutveckla 
och förmedla jobb. Samtidigt bör de 
subventionerade anställningarna minska i antal, 
och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 
avvecklas. 
 
Arbetsförmedlarpeng 
Istället för Arbetsförmedlingen vill vi släppa in 
privata och ideella aktörer med dokumenterad 
erfarenhet och förmåga att hjälpa folk i jobb. 
Aktörerna kommer enbart få betalt efter resultat 
och den arbetslöse ska ha möjlighet att välja 
och välja bort arbetsförmedlarna. 
 
Satsningen innebär att alla arbetsmarknads-
politiska program utom de för personer med 
funktionsnedsättningar utgår och ersätts med 
en arbetsförmedlarpeng. Den som är arbetslös 
kommer fortfarande behöva skriva in sig på 
Arbetsförmedlingen för att få a-kassa, men 
kommer sedan få stöd av privata aktörer för 
hjälp med jobb. Ersättningen för att få någon i 
jobb kommer sträcka sig från 4 000 till 100 000 
kronor baserat på den arbetslöses 
förutsättningar. Pengarna kommer att betalas 

ut över två år för personer som får jobb. Det 
uppmuntrar till långsiktighet och resultat. 
Internationella erfarenheter visar att ideella och 
privata lösningar uppnår mycket bättre resultat 
och leder till fler förmedlade jobb. 
 
Förslaget finansieras genom neddragningar på 
arbetsmarknadspolitiska program, utbildningar 
och minskningar i förvaltningsanslagen. På 
längre sikt ska all verksamhet fasas ut och 
ersättas av en myndighet som enbart ägnar sig 
åt myndighetsutövande, kontroll och upp-
följning. I vårbudgeten presenterar Center-
partiet neddragningar av Arbetsförmedlingen 
som när de är fullt genomförda sparar 12 
miljarder årligen. Av detta satsar vi 8,5 
miljarder årligen på arbetsförmedlarpengen.  
 

Rensa i de subventionerade 
anställningarna  
Svensk arbetsmarknadspolitik tar stora resurser 
i anspråk medan effektiviteten är låg. 
Centerpartiet vill se färre, enklare och mer 
effektiva åtgärder. Nystartsjobben är den 
subventionerade anställning som är enklast och 
fungerar bäst. Vi föreslår därför att nystarts-
jobben utvecklas och ersätter instegsjobb, sär-
skilt anställningsstöd och förstärkt särskilt 
anställningsstöd. Alla åtgärdsformer får sam-
tidigt samma enhetliga lönetak. Dessutom vill vi 
avskaffa traineejobben och extratjänsterna. 
 

Fler vägar in på 
arbetsmarknaden 
Nyckeln till lyckad integration för nyanlända och 
till självbestämmande för den som precis gått ut 
gymnasiet är ett första jobb. De stora klyftorna 
i Sverige idag finns inte mellan låg- och 
höginkomsttagare, utan mellan de som har och 
de som saknar ett jobb. Därför behövs kraftiga 
reformer som släpper in fler på arbets-
marknaden. 
 

Ingångsjobb 
Den enskilt viktigaste faktorn för att göra 
invandringen till en samhällsekonomisk fram-
gång är svensk arbetsmarknads förmåga att få 
nyanlända i jobb. Centerpartiet har därför 
tidigare uppmanat arbetsmarknadens parter att 
ta sitt ansvar och sänka trösklarna för 
nyanlända genom att skapa ingångsjobb med 
lägre ingångslöner under en period, för de 
nyanlända som inte får arbete. Vi välkomnar att 
LO vänt i frågan och nu också i princip 
förespråkar en sådan lösning genom deras 
utbildningsjobb, även om de har en för en 
begränsad målgrupp och alltför omfattande 
restriktioner.  
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Om parterna tar sitt ansvar är Centerpartiet 
villigt att sänka såväl inkomstskatterna som 
arbetsgivaravgifterna för samma personer. In-
gångsjobben består således av tre delar: lägre 
ingångslön, lägre inkomstskatter och lägre 
arbetsgivaravgifter. Centerpartiets förslag om 
ingångsavdrag, där arbetsgivaravgiften slopas 
de två första åren på arbetsmarknaden, riktar 
sig bland annat till samma grupper som berörs 
av ingångsjobben och utgör därför en tredjedel 
av ingångsjobben. Med sänkta inkomstskatter 
behöver en lägre bruttolön inte nödvändigtvis 
innebära lägre disponibel inkomst än med 
nuvarande ingångslöner. 
 

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

Sommarjobbsavdrag 
Att få ett sommarjobb är för många ungdomar 
ett sätt att få arbetslivserfarenhet, referenser 
och en förbättrad privatekonomi. Därför föreslår 
Centerpartiet ett sommarjobbsavdrag där 
arbetsgivaravgiften slopas helt för alla under 18 
år. 
 

Stärkt utbildning 
För att den stora mängden nyanlända ska kunna 
komma in på arbetsmarknaden krävs bättre 
utbildning som leder till jobb. Framför allt 
vuxenutbildningen och SFI behöver komma fler 
till del. Centerpartiet har därför tidigare 
föreslagit en nationell SFI-peng och en nationell 
komvux-peng som skulle möjliggöra privata 
alternativ inom utbildningen. Många kommuner 
upphandlar idag hela eller delar av 
vuxenutbildningen med mycket goda resultat. 
Genom ett nationellt pengsystem skulle fram-
gångsrika exempel lättare kunna sprida sig över 
kommungränserna och komma fler till del.  
 

Utbyggt RUT 
RUT har skapat jobb för dem som har det tuffast 
på arbetsmarknaden, gjort svarta jobb vita och 
gett många en start som företagare. Medan 
regeringen har dragit ned på RUT vill 
Centerpartiet utöka RUT. Taket bör därför tre-
dubblas från 25 000 till 75 000 kronor årligen. 
RUT bör breddas till bland annat tvätteritjänster 
och läxhjälp. Därtill bör RUT stärkas ytterligare 
för äldre. 
 

Ingen arbetsgivaravgift för den första 
anställda 
Den första och på många sätt största 
utmaningen i ett företags utveckling är att börja 
anställa. Centerpartiet föreslår därför att ingen 
arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de 
första två åren, när en enmansföretagare 
anställer sin första medarbetare. 
 

Ingångsföretag 
För många människor, såväl inrikes födda som 
nyanlända, skulle småskaligt företagande kunna 
vara en språngbräda till jobb. Centerpartiet 
föreslår en ny företagsform för riktigt små 
företag, med högst 250 000 kronor i 
omsättning: ingångsföretag. De ska inte betala 
vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms. 
Istället ska de betala en schablonmässig skatt 
på 25 procent av omsättningen.  
 

Flexicurity  
Centerpartiet har länge föreslagit förändringar 
och förbättringar av arbetsrätten i riktning mot 
”flexicurity”, en trygg och flexibel arbetsrätt 
med exempelvis ändringar när det gäller tur-
ordningsreglerna, införandet av en proportion-
alitetsprincip och en reformerad rätt till åter-
anställning. 
 

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

Personaloptioner 
I bland annat Silicon Valley har personaloptioner 
använts när entreprenörer inte kan betala löner 
på de nivåer som är nödvändiga för att locka 
nyckelpersoner, men istället vill erbjuda en 
andel i företaget. I Sverige har personaloptioner 
hämmats av skattereglerna. Centerpartiet vill 
ändra reglerna för optionsbeskattning i linje 
med Storbritanniens regler, för att göra det 
lättare att dela kapitalet med nyckel-
medarbetare. 
 

Minskat krångel 
Centerpartiet vill fortsätta att minska regel-
krånglet för företagen. Vi vill införa principen 
”en regel in – en ut”. Nya regler som innebär 
ökade kostnader ska behöva kombineras med 
regelförenklingar som minst kompenserar för 
kostnadsökningarna. Fler regler bör också ges 
så kallade solnedgångsklausuler, vilket innebär 
att regeln ges ett slutdatum. Vi vill även sänka 
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kravet på aktiekapital från 50 000 kronor till 
25 000 kronor. 
 

Nej till höjd marginalskatt 
I Sverige är marginalskatterna på inkomster 
från arbete, företagande och specialisering 
höga. Det gör Sverige mindre attraktivt för både 
inhemsk och utländsk specialiserad arbetskraft 
och sänker utbildningspremien. Finanspolitiska 
rådet har varnat för att marginalskattehöjningar 
därmed kan komma att kosta lika mycket 
skatteintäkter som de ger. Centerpartiet 
motsätter sig regeringens höjning och kommer 
att föreslå sänkningar av marginalskatterna. 
 

Sänkt skatt för äldre som arbetar 
En av de största utmaningarna på svensk 
arbetsmarknad är att allt fler kommer att 
behöva arbeta allt längre. Forskning visar att 
Sverige behöver fler äldre som vill, kan och får 
arbeta längre för att klara välfärdens 
finansiering. Centerpartiet föreslår att det 
förstärkta jobbskatteavdraget för äldre utökas 
till att gälla också dem över 64 år, samt att den 
särskilda löneskatten för äldre avskaffas.  
 

Trygghet i hela landet 

Nio miljarder till polisen 
Alla människor i hela landet ska känna trygghet. 
Tryggheten att Sverige är en fungerande 
rättsstat med domstolar som dömer på ett rätts-
säkert sätt, med fler synliga och tillgängliga 
poliser och med skydd från terrorism och annan 
grov brottslighet. 
 
Oavsett var i Sverige man bor ska man kunna 
känna trygghet i att polisen är närvarande. 
Centerpartiet vill att poliser ska vara lokalt 
förankrade och att de som bor i området vet 
vilka de är. Med kontinuitet och erfarna poliser 
som stannar länge i samma tjänst är det lättare 
att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, 
brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete utifrån det som behövs lokalt. Därför vill 
Centerpartiet satsa nio miljarder kronor över de 
kommande fyra åren på polisen. 
 

2 000 nya poliser 
Polisen har en central roll i en fungerande rätts-
stat för att beivra, begränsa och lösa brotts-
lighet. Politikens roll är i första hand att ange 
inriktning och säkra resurser till verksamheten. 
Ett av målen med den nya polisorganisationen 
var att poliserna skulle komma närmare 
människorna ute i samhället. Resultatet har 
istället blivit att den har centraliserats. Sverige 
har en poliskår med engagerade människor, 

men många poliser går på knäna och pratar om 
att överge sitt yrke.  
 
Centerpartiet vill ge polisen mer resurser för att 
klara av sitt uppdrag. Satsar vi på polisen gör vi 
det möjligt att garantera polisens lokala närvaro 
i samhällen och kvarter, öka antalet arbetade 
polistimmar, höja de hårt arbetande polisernas 
löner och skapa förutsättningar för en bättre 
arbetsmiljö. Med nya resurser stärks polisens 
lokala verksamhet och en polis närmare 
människorna blir även en pusselbit i kampen 
mot terrorismen. 
 
Centerpartiet föreslår därför för det första att 
polisen tillförs resurser för att utbilda och 
anställa 2 000 nya poliser under de kommande 
fyra åren. 
 

Fler civilanställda 
För att frigöra resurser för polisiärt arbete före-
slår Centerpartiet också att Polismyndigheten 
får 1 300 fler civilanställda. Dessa skulle avlasta 
polisen i utredningsarbete och med 
administration, vilket frigör tid för polisen att 
ytterligare kunna fokusera på brotts-
bekämpning.  
 

Höjda polislöner 
För att göra polisyrket mer attraktivt tillför 
Centerpartiet ytterligare resurser till Polis-
myndigheten i syfte att höja polisens löner. Vi 
ser att erfarna poliser i oroande grad lämnar sitt 
yrke och även att platserna på polisutbildningen 
inte fylls. För att öka tryggheten och säkerheten 
är det viktigt att polisyrket blir attraktivt så att 
de som redan är poliser stannar i tjänst och bra 
nya kollegor kan utbildas i en ökande grad. Fullt 
utbyggd innebär satsningen att 22 000 poliser i 
genomsnitt får en höjd lön med 2 000 kronor i 
månaden. 
 
Stärkt terrorbekämpning 
Polisen har själva angett att de saknar resurser 
för att effektivt kunna arbeta mot terrorism i 
hela landet. Centerpartiet föreslår därför att 
polisen tillförs 200 miljoner kronor årligen för att 
kunna intensifiera arbetet med att bekämpa 
terrorism. Dessa medel behövs för att stärka det 
särskilda nationella insatskonceptet och den 
nationella insatsstyrkan. 
 

Stärk rättskedjan 
När polisen tillförs mer resurser för att klara upp 
fler brott snabbare kommer kraven på den 
resterande rättskedjan att öka. Både Åklagar-
myndigheten och Nationellt forensiskt centrum 
har redan signalerat att de är i behov av för-
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stärkning, och poliser berättar om att vittnes-
skyddet är underfinansierat och går för 
långsamt då det måste samordnas med 
kommunerna och Socialförvaltningen. Center-
partiet föreslår därför att över de kommande 
fyra åren satsa närmare en miljard på en stärkt 
rättskedja. Det kommer att innebära att fler 
grova brottslingar kan dömas och att fler 
vardagsbrott kan klaras upp.  
 

Mer resurser till Åklagarmyndigheten 
Utvecklingen för andelen brott som klaras upp 
är mycket oroande. Andelen ärenden som 
redovisas av polis till åklagare har fallit och 
detta gäller även andelen personuppklarade 
brott. Åklagarmyndigheten är den myndighet 
som leder förundersökningar, beslutar i åtals-
frågor och företräder det allmänna i domstol. 
Med fler uppklarade brott ökar behovet av 
åklagare som av den anledningen tillförs cirka 
60 miljoner årligen för att finansiera fler 
åklagare.  
 

Ökad satsning på Nationellt forensiskt 
centrum 
Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en viktig 
länk för att hela rättskedjan ska hålla ihop. En 
viktig pusselbit för att få fram brottsutredningar 
som håller för ett åtal är att Nationellt forensiskt 
centrum får möjligheter att göra sitt jobb så bra 
som möjligt. Ska vi kunna lagföra fler brott 
krävs att vi satsar på att utredningar görs 
snabbt och med hög kvalitet. Vi vill därför satsa 
500 miljoner kronor på NFC över en fyra-
årsperiod i syfte att utöka antalet anställda. Det 
skulle snabba på rättsprocesserna och leda till 
bättre bevisning. Fullt utbyggt innebär 
satsningen att NFC får 200 miljoner kronor i 
ytterligare resurser årligen. 
 

Stärk vittnesskyddet 
Polisens personsäkerhet och vittnesskydd är 
oerhört viktiga för att skydda rättssystemet. För 
att en person som på nära håll har bevittnat 
grov brottslighet ska våga vittna eller för att 
kvinnor som utsatts för våld i nära relation ska 
våga lämna en våldsam partner är det 
nödvändigt att skyddet fungerar väl. 
Centerpartiet vill att polisen ska kunna ge ett 
bättre och mer välfungerande skydd bland 
annat genom att ges möjlighet att inte bara 
skydda en person utan också under begränsad 
tid ta över ansvaret för stöd till en utsatt, ett 
ansvar som kommunerna har i dagsläget. 
Genom att tillföra 50 miljoner årligen till polisen 
i syfte att stärka vittnesskyddet kan vi öka 
tryggheten hos de som behöver skydd och i 
förlängningen öka antalet personer som vågar 
lämna den grova organiserade brottsligheten 
och öka människors benägenhet att vittna.  

Bekämpning av inhemsk och 
utländsk terrorism 
Sverige utsattes den sjunde april 2017 för ett 
terrordåd på Drottninggatan i Stockholm som 
innebar att många oskyldiga människor 
dödades och skadades. Dådet på Drottning-
gatan understryker vikten av det fokus som 
länge lagts från Centerpartiets sida på att stärka 
Sveriges förmåga att förhindra och förebygga 
planering och utförandet av terroraktioner på 
svensk mark. 
 
Samtliga former av våldsbejakande extremism 
är farliga. Inom den våldsbejakande funda-
mentalistiskt islamistiska extremistmiljön, inom 
vit makt-miljön och den autonoma vänster-
miljön finns det människor som utgör ett hot 
mot andra och mot samhället.  
 

Stoppa offentliga medel till 
våldsbejakande organisationer 
För att förhindra radikalisering vill Centerpartiet 
hindra offentliga medel från att gå till 
organisationer som sprider våldsbejakande och 
antidemokratiska budskap eller som verkar för 
rekrytering eller stöd till, av EU eller FN 
terrorlistade organisationer. Medel som har 
betalats ut från till exempel kommuner och gått 
till verksamheter som i efterhand visar sig ha 
spridit våldsbejakande budskap, eller uppmanat 
till stöd för, av EU eller FN terrorlistade 
organisationer bör dessutom krävas tillbaka. 
 

Kriminalisera samröre med 
terrororganisationer 
Det är ofta svårt att bevisa brott som skett i 
andra länder, framför allt de som syftat till att 
hjälpa en terrorlistad organisation. Oftast 
saknas vittnen och annan bevisning. Vi vill göra 
det enklare att straffa de som återvänder från 
utlandet genom att följa Norges exempel och 
förbjuda samröre med terrororganisationer. Det 
skulle innebära att en åklagare inte behöver 
bevisa ett explicit terrorbrott utan att det istället 
räcker att bevisa samröre med en av EU eller FN 
terrorlistad organisation för en fällande dom. 
 

Kriminalisera stödjande av 
terrororganisationer 
Samhällets insatser kan inte endast rikta in sig 
på de direkta utförarna av terrordåd. Vi måste 
även komma åt de personer och organisationer 
som hjälper och stödjer terroristerna i deras 
handlingar. Den som stödjer en terror-
organisation utgör ett hot. Centerpartiet vill 
därför att stödjande av terrororganisation 
kriminaliseras. Det skulle innebära att det blev 
kriminellt att till exempel dela information med 
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en terrorgrupp eller att hjälpa till med fram-
tagande eller spridande av propaganda. 
 

Låt myndigheter dela fler uppgifter 
Att myndigheter inte får dela information med 
varandra kan vara ett stort hinder i kampen mot 
terrorismen. Viktiga uppgifter riskerar att falla 
mellan stolarna och information riskerar att inte 
nå de som berörs. Vi vill värna spärrar för 
sekretess som finns för att värna den personliga 
integriteten, men vid risk för terrorbrott måste 
information få komma fram till de myndigheter 
som behöver den. Därför är det viktigt att 
framför allt de rättsvårdande myndigheterna 
har en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet. 
 

Nationellt resursteam för att hantera 
återvändare 
Terrorresor ska i första läget straffas, men det 
är tydligt att samhället inte klarar utmaningen 
att hantera de som återvänder efter att ha 
anslutit sig till terroristorganisationer. Brister 
finns hos såväl kommuner som hos de statliga 
myndigheterna och övriga rättsväsende. Alla 
delar av samhället bär ett ansvar att prioritera 
denna fråga avsevärt högre för att värna den 
nationella säkerheten. Det tyngsta ansvaret 
vilar dock på staten. Centerpartiet vill ha ett 
nationellt resursteam som arbetar operativt 
med återvändare och radikala miljöer. 
 

Inrätta en nationell polisreserv 
Med en förändrad omvärld och en polis-
organisation som har svårt att klara sina 
arbetsuppgifter har det blivit tydligt att en 
beredskapspolis skulle behövas för att bistå 
polisen till exempel vid terrordåd, då det finns 
en ökad risk för terrordåd eller vid natur-
katastrofer. Polisen skulle få större möjligheter 
att sköta sina kärnuppgifter, att skydda med-
borgarna och lösa brott om de i vissa situationer 
fick understöd av en beredskapspolis, som 
exempelvis kan ta hand om skydd runt viktiga 
byggnader och liknande i en situation då 
polisens börda ökar tillfälligt. En nationell 
polisreserv skulle göra att Sverige var bättre 
rustat för att hantera en eventuell 
terroristattack än idag.  
 
Centerpartiet vill därför återupprätta bered-
skapspolisen bestående av reservpoliser. 
 

Tillgänglig vård i hela 
landet 
Vårdköerna som tidigare låg stilla under många 
år har sedan 2014 stigit kraftigt. Andelen som 

inte får träffa en specialist inom vårdgarantin 
har mer än fördubblats på tre år, och andelen 
som inte får den operation de behöver i tid har 
ökat från var tionde till var fjärde. Alla måste 
kunna lita på att vården fungerar den dagen de 
blir sjuka. Ingen ska behöva tvivla på om man 
får den vård man behöver när man behöver den.  
 
Diagram 3. Andel som inte får vård inom vård-
garantin

 
Källa: Väntetider i vården (SKL, 2017). 
 
En del av förklaringen till de växande vård-
köerna är att regeringen avskaffat de 
ekonomiska incitament som Alliansen införde 
för minskade köer. Centerpartiet föreslår därför 
en ny tillgänglighetsmiljard inriktad på en bättre 
fungerande vårdkedja och tillgänglig vård i hela 
landet. 
 

En tillgänglighetsmiljard för 
vården 
Vi föreslår en årlig tillgänglighetsmiljard för 
vården för att minska köerna i hela vårdkedjan 
– från första läkarbesöket och diagnosen till 
påbörjad eller slutförd behandling. 
 
Vår modell går ut på att landstinget får en 
summa pengar, om de kan erbjuda patienten 
kontakt med läkare på vårdcentralen inom tre 
dagar. Landstingen kan också få del av en större 
summa om de uppfyller kraven på snabbhet i 
den tid det tar från diagnos till påbörjad eller 
slutförd behandling. Ett grundkrav är bibehållen 
kvalitet i hela vårdkedjan. 
 
Detta bygger också på att patienten får bättre 
information om kvalitet och kötider. Det måste 
bli tydligt för patienten redan vid remitterings-
tillfället vilka vårdgivare – både i hem-
landstinget och i andra delar av landet – som 
kan erbjuda vård i tid.  
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Tillgänglighetsmiljarden innebär att patienten 
oavsett var i landet denna bor snabbare ska få 
träffa läkare och snabbare få rätt vård, från 
första kontakten med vården tills det att 
behandlingen är påbörjad eller slutförd.  
 

En uppdaterad vårdgaranti 
För bättre förutsättningar att kunna erbjuda en 
snabb första bedömning vill Centerpartiet även 
skärpa vårdgarantin. Patienten ska ha rätt till 
ett läkarbesök inom tre dagar – till skillnad från 
sju dagar som gäller idag.   
 
Förändringen, kombinerat med tillgänglighets-
miljarden, ska korta köerna och sätta patienten 
i centrum genom en tryggare och tillgängligare 
vård. Ingen ska behöva falla mellan stolarna 
eller vänta på att få träffa läkare och få den hjälp 
man behöver.  
 

Minska den regionala 
klyvningen 
Oavsett var man bor i landet så ska man ha 
goda möjligheter att leva, arbeta och driva 
företag. Landsbygden och städerna delar många 
utmaningar med varandra. I såväl bruksorter 
som förorter finns ett behov av fler jobb. 
Detsamma gäller behovet av en välfungerande 
och klimatsmart infrastruktur. 
 
Samtidigt ser vi hur de regionala skillnaderna 
ökar och hur det blir allt svårare i mindre 
kommuner att tillhandahålla en bra offentlig 
service. Därför presenterar Centerpartiet tre 
viktiga satsningar för att hela landet ska leva: 
upprustning av regionala järnvägar, sänkt 
fastighetsskatt för lokaler på landsbygden samt 
avskrivning av studielån i landsbygds-
kommuner. 
  

Avskrivning av studielån på 
landsbygden 
Många människor vill bo på landsbygden. Sam-
tidigt har många landsbygdskommuner problem 
att hitta lärare, sjuksköterskor och andra 
nyckelpersoner. Därför föreslår Centerpartiet 
att den som flyttar till en landsbygdskommun 
ska kunna få sina studieskulder avskrivna med 
tio procent per år. Ett liknande system finns idag 
i Norge och uppnått goda resultat där.  
 
Centerpartiets förslag riktar sig mot Norrlands 
inland och norra Dalarna exklusive Östersund, 
det som kallas Stödområde A. Förslaget innebär 
att alla yrkesverksamma personer som tar 

examen från och med första januari 2018 och 
flyttar till någon av de utpekade kommunerna 
ska få 10 procent av sina studieskulder 
avskrivna varje år upp till totalt 300 000 kronor. 
Det skulle både underlätta för de som vill flytta 
tillbaka till sina hemkommuner och möjliggöra 
för kommuner att rekrytera kvalificerad 
arbetskraft från resten av landet. Förslaget 
väntas 2018 innebära en offentligfinansiell 
kostnad om 25 miljoner kronor som stiger till 
100 miljoner kronor år 2021. 
 
Ett liknande principförslag lades fram av 
Landsbygdskommittén, men som tyvärr var 
begränsat till 23 utvalda kommuner. 
Centerpartiet konkretiserar nu kommitténs 
förslag och går längre genom att rikta sig till ett 
större område. 
 

Infrastruktur och tillgången till 
service 
Tillgången till kommersiell service och 
fungerande infrastruktur är en nödvändig 
förutsättning för livskraftiga samhällen. Därför 
har Centerpartiet tidigare bland annat 
presenterat en satsning på utbyggd järnväg och 
en bredbandsmiljard för utbyggt bredband. I 
vårmotionen för 2017 presenterar vi nu även en 
satsning på bättre kommersiell service genom 
avskaffade fastighetsskatter för den som öppnar 
upp en verksamhet i en tom lokal på 
landsbygden. 
 

Avskaffad fastighetsskatt på 
affärslokaler 
På många orter runt om i landet finns mängder 
av affärslokaler som gapar tomma men som 
skulle kunna användas till livsmedelsbutiker, 
eller annan kommersiell service. Därför föreslår 
Centerpartiet att den som startar verksamhet i 
en tom lokal ska slippa fastighetsskatten under 
tio år. Syftet är att underlätta för de företagare 
som vill öppna exempelvis en lanthandel och ge 
människor som bor på landsbygden möjlighet 
till grundläggande service. Centerpartiet 
avsätter 100 miljoner kronor årligen för detta, 
vilket beräknas räcka till över 10 000 lokaler.  
 

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



 
10 

 

2018–2019 för att rusta upp lokala och 
regionala järnvägar, som är av kritisk betydelse 
för näringslivet och samhällets utveckling men 
ofta varit eftersatta i infrastrukturplaneringen. 
 

En ny bredbandsmiljard 
Inom landsbygdsprogrammet avsattes 3,25 
miljarder kronor för en ökad utbyggnad av 
bredband på landsbygden fram till 2020. Så 
kallade byalagslösningar har drivit på och 
inneburit en kostnadseffektiv utbyggnad. 
Pengarna har dock inte räckt till mer än cirka två 
tredjedelar av ansökningarna. För att den 
pågående digitaliseringen av hela Sverige ska 
fortsätta föreslår Centerpartiet att ytterligare en 
miljard avsätts för en förbättrad bredbands-
infrastruktur i hela landet.  
 

Enklare bostadsbyggande på 
landsbygden 
Ett stort antal kommuner vittnar om att det är 
svårt att bygga bostäder. Ofta är anledningen 
att de kommunala bostadsbolagen tvingas till 
stora nedskrivningar när ett projekt är färdig-
ställt, på grund av låga marknadsvärden. 
Reglerna för redovisning och värdering måste 
vara anpassade för hela landet. Centerpartiet 
vill därför utreda två regelförändringar för att 
öka möjligheten att bygga på landsbygden.  
 
För det första bör möjligheten att tillåta 
portföljvärdering vid förtätning ses över. Om ett 
bostadsbolag förtätar ett befintligt bostads-
bestånd ska nedskrivning inte behöva ske om 
beståndet som helhet är korrekt värderat i 
bokföringen. Det skulle underlätta byggande 
inte minst på landsbygden. 
 
För det andra bör möjligheten att använda 
snabbare avskrivning i stället för en direkt 
nedskrivning utredas. Genom att tillåta en 
snabbare avskrivning under ett antal år skulle 
marknadsvärde och bokfört värde att 
konvergera, utan att det krävdes en omedelbar 
nedskrivning. 
 

De gröna näringarna 
De gröna näringarna är viktiga för att hela 
Sverige ska kunna växa. De producerar klimat-
smart energi, högklassiga livsmedel och rå-
varor, öppna landskap samt jobb och tillväxt i 
såväl den egna som kringliggande branscher. 
Därför är det viktigt att värna de gröna näring-
arnas konkurrenskraft och förutsättningar. Bra 
företagspolitik med minskad administrativ 
regelbörda och lägre kostnader är den viktigaste 
politiska åtgärden även för företagen i de gröna 
näringarna. 
 

För att stärka det svenska lantbrukets 
konkurrenskraft har Centerpartiet tidigare 
föreslagit ett bondepaket bestående av sänkta 
arbetsgivaravgifter för mjölkbönder, höjd åter-
betalning av dieselskatten samt en satsning på 
att utveckla de gröna näringarna.  
 

Miljö och klimat 
Klimatförändringarna är en av vår tids ödes-
frågor. Sverige ligger redan långt fram när det 
kommer till grön teknik, och är i många 
avseenden ett föregångsland. Samtidigt finns 
det många områden där vi kan bli ännu bättre. 
Centerpartiet har tidigare presenterat en grön 
skatteväxling på hela 33 miljarder över en 
fyraårsperiod. Vi vill också bland annat se en 
lägre beskattning av biodrivmedel, en 
reduktionsplikt, insatser för vattenmiljön och 
insatser mot den tilltagande vattenbristen. I 
vårmotionen presenterar vi ytterligare ett 
förslag för snabbare omställning: Grön bilbonus. 
 

Grön bilbonus 
För att snabba på omställningen av vår fordons-
flotta vill Centerpartiet införa en grön bilbonus 
som ger de bästa bilarna en bonus på 100 000 
kronor, uppdelat dels vid inköpstillfället, dels 
efter fyra år. Syftet med att dela på bonusen är 
att även stimulera andrahandsmarknaden. Vårt 
förslag bygger på bilars utsläppsvärden av 
koldioxid och är uppdelat på fem olika CO2-
nivåer: Två bonusnivåer som finansieras av två 
avgiftsnivåer. Nivån däremellan är neutral. För 
de bästa bilarna är bonusen totalt 100 000 
kronor och för de näst bästa bilarna 50 000 
kronor.  
 
Centerpartiets förslag skiljer sig från 
regeringens förslag, som dels har en lägre 
styrkraft genom lägre premier, som dels är 
mycket komplicerat när det gäller vilka bonusar 
och avgifter som kunden ska kunna räkna med 
och som även drabbar de som redan köpt en bil. 
Vårt förslag är istället fokuserat på de som ska 
köpa en ny bil. 
 
Vi vill också ge företag tydligare incitament för 
val av förmånsbilar till de anställda. På sikt bör 
förmånsbilar endast utgöras av de bästa bilarna 
enligt de utsläppsnivåer som gäller för att 
kvalificeras för den gröna bilbonusen. 
Centerpartiet avser återkomma med ett förslag 
till en förändrad definition avseende förmåns-
bilar och beräkning för förmånsvärde.  

Den gröna bilbonusen kommer att bidra till en 
snabbare omställning av fordonsflottan och en 
bättre miljö, både lokalt och globalt. 
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Grön skatteväxling 
Ekonomiska styrmedel där förorenare betalar är 
det kanske viktigaste instrumentet inom 
miljöpolitiken. Centerpartiet har därför före-
slagit en omfattande grön skatteväxling. 
Skatten på utsläpp och gifter bör öka och 
intäkterna användas för att sänka skatten på 
jobb och företagande. Detta till skillnad från 
regeringen som höjer skatt på jobb och 
företagande mer än skatten på utsläpp. 
Centerpartiet föreslår bland annat en bred skatt 
på hälsofarliga kemikalier i elektronik, att 
kväveoxidavgiften görs om till en skatt, att en 
skatt på avfallsförbränning införs, att skatte-
undantaget för fossil gas avskaffas samt att 
nedsättningen av miljöskatter i gruvindustriell 
verksamhet avskaffas. 
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Reformer och finansiering 
Tabell 1. Reformer och finansiering (miljoner krononor) 

Reformer 2018 2019 2020 2021 

Jobb och integration         

Inför arbetsförmedlarpeng   4 250 8 500 8 500 

          

Landsbygd och infrastruktur         

Skriv av studielån på landsbygden 25 50 75 100 

Sänkt skatt på tomma lokaler på landsbygden 100 100 100 100 

Rusta upp regionala järnvägar 250 250     

          

Trygghet i hela landet         

2 000 fler poliser 340 600 870 1 240 

1 300 fler civilanställda inom polisen 825 850 850 850 

Höjda polislöner 165 330 500 700 

Förstärkt arbete mot terror 200 200 200 200 

Ökade resurser till Nationellt Forensiskt Centrum 50 100 150 200 

Utökat program för vittnesskydd 50 50 50 50 

Fler åklagare 58 76 59 59 

          

Tillgänglighet i vården         

Förbättra tillgängligheten i vården 1 000 1 000 1 000 1 000 

          

SUMMA REFORMER 3 063 7 856 12 354 12 999 

          

Finansiering 2018 2019 2020 2021 

Avskaffat flyktingundantag i sjukersättningen 300 300 400 400 

Avskaffade arbetsmarknadsutbildningar 2 370 2 150 2 000 1 960 

Omprioritering och effektivisering inom polismyndigheten 130 325 356 356 

Lägg ned Arbetsförmedlingen   5 322 10 290 10 261 

Höjda skatte- och tulltillägg 370 370 370 370 

Grön bilbonus 4 000 2 000     

          

SUMMA FINANSIERING 7 170 10 467 13 416 13 347 

     
Effekt på finansiellt sparande  
(exklusive grön bilbonus) 

107 611 1 062 348 

 
 


