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Kommitté 1 – Ekonomi inkl jobb, 

arbetsförmedling, företagande och skatter 
 

1.1: Bränslebeskattning för företag i skärgården 

1.1.1 att användningen av lågbeskattat bränsle i båtar knyts till en näringsverksamhet där 

intäkterna från användningen av bränslet tydligt redovisas. 

1.1.2 att kommersiell verksamhet, oavsett vilken skall kunna använda lågbeskattat bränsle i 

sina båtar. 

Partistyrelsens yttrande: 

Beskattningen av bränsle i båtar har under de senaste åren försatt företagare verksamma i de 

svenska skärgårdarna i en svår situation. Det har varit oklart vem och i vilken situation denne 

kan få använda lågbeskattat bränsle i sin näringsverksamhet. Centerpartiet har aktivt verkat 

för att få till förändringar i frågan om lågbeskattat bränsle i båtar. Som ett resultat har flera 

förändringar skett avseende hur Skatteverket tillämpar lagstiftningen till gagn för näringslivet.  

Den nuvarande lagstiftningen är ett resultat av att EU-kommissionen bedömt det tidigare 

svenska regelverket för generöst. Partistyrelsen instämmer i att det nya regelverket får alltför 

negativa konsekvenser. Genom ett aktivt arbete från Centerpartiet har Skatteverket reviderat 

sina tidigare ställningstaganden vilket föranlett flertalet förbättringar i regelverket. Det 

nuvarande regelverket kan dock inte förändras mer utan att det återigen bryter mot det 

direktiv som EU-kommissionen redan meddelat att Sverige måste förändra. Mot denna 

bakgrund instämmer Partistyrelsen i att beskattningen av bränsle för företagare i skärgården 

måste ses över, men anser i ljuset av den lagstiftning som styr skatten att det i första hand 

behöver ske en reformering inom ramen för EU-samarbetet.  

Partistämman beslutade: 

 

att Centerpartiet inom ramen för EU-samarbetet, när möjlighet uppstår, verkar för att 

regelverket kring lågbeskattat bränsle revideras inom ramen för EU:s energiskattedirektiv.  

 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

1.1.1 

 

1.1.2 

 

 

1.2, 1.3: Arvodering av styrelseuppdrag 

1.2.1 att Centerpartiet verkar för att inkomstskattelagen förändras så att styrelsearbete 

återigen kan faktureras från eget bolag. 
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1.3.1 att justera aktiebolagslagen och/eller annan relevant lagstiftning för att möjliggöra att 

fysisk person har möjlighet att fakturera från eget bolag vid styrelseuppdrag. 

1.3.2 att lagstiftningen inte begränsar antalet uppdrag en fysisk person kan åta sig och 

fakturera genom eget bolag. 

Partistyrelsens yttrande: 

I juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att styrelsearvoden normalt ska beskattas 

som inkomst av tjänst, även om arvodena faktureras via eget bolag. Frågan som domstolen 

tog ställning till var om styrelsearvoden, som betalats ut till ett aktiebolag som 

styrelseledamoten äger till 100 procent, ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet i 

aktiebolaget eller som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten. 

Det är viktigt att små och medelstora företag har tillgång till styrelseledamöter med rätt 

kompetens och erfarenheter. HFD:s dom får konsekvenser vid rekrytering till 

styrelseuppdrag. Centerpartiet har sedan problemet uppdagades drivit frågan i riksdagen och 

partistyrelsen instämmer i att en översyn av regelverket nu behövs för att se över hur den 

tillämpning som gällde före Högsta förvaltningsdomstolens domslut, alltså den som gällt 

sedan 2009, kan återställas. Däremot anser Partistyrelsen att det behöver vara en översyn med 

ett ändamålsenligt uppdrag vilket kan innebära att fler förändringar behövs än enbart en 

förändring i inkomstskattelagen.  

 

Partistämman beslutade:  

 

att se över lagstiftningen för att göra det möjligt för styrelseledamöter att fakturera uppdrag. 

 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

1.2.1 

 

1.3.1 

 

1.3.2 

 

 

1.4: Avskaffad moms 

1.4.1 att avskaffa momsen. 

Partistyrelsens yttrande: 

Genom åren har momslagstiftningen genomgått stora förändringar. I samband med 

skattereformen 1991 breddades momsunderlaget, skattebasen, så att fler transaktioner blev 

momspliktiga. Inte minst gällde detta stora delar tjänstesektorn samt energiområdet.  Därefter 

har det skett en anpassning av momslagstiftningen till EU:s regelverk 

(mervärdesskattedirektivet). Idag har alla EU-länder samma grundläggande momsregler även 
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om till exempel skattesatserna skiljer sig åt. Centerpartiets stämma har tidigare fattat beslut 

om att momsen bör ingå i en bredare skattereform. 

Konsumtionsskatter som momsen har över tid blivit allt viktigare i många länder, däribland 

Sverige. Dels kan dessa skatter generera höga intäkter, dels anses de enligt forskning ha 

relativt små tillväxthämmande effekter jämfört med många andra skatter. Samtidigt är det 

som motionären beskriver ett problem att momsen slår hårdare mot de med låga inkomster.  

Partistyrelsen anser att skatteverktyget ska användas på ett sätt som bidrar till tillväxt och 

grön omställning. I detta sammanhang är moms en bra skatt.  Partistyrelsen anser att det är 

mer angeläget att arbeta med att sänka inkomstskatterna, med relativt större sänkningar för 

den med lägre inkomster, för t.ex. pensioner.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.4.1 

 

 

1.5: Vindkraft 

1.5.1 att formerna för offentlig medverkan till kapitalförsörjning till företag i bygder som 

påverkas av vindkraftsetableringar utreds och att mekanismer för denna medverkan inrättas. 

1.5.2 att anpassningar i statsstödsförordningen görs med målet att offentliga resurser skall 

kunna medverka i funktionen och bidra till kapitalförsörjningen i områden som påverkas av 

vindkraftsetableringar 

1.5.3 att statliga resurser, som kompletterar vindkraftsexploatörernas avsättningar, investeras i 

finansiella mekanismer som förstärker företagens säkerheter, vitaliserar lånemarknaden och 

förbättrar kapitalförsörjningen i de bygder som bidrar så påtagligt till energipolitikens 

genomförande. 

Partistyrelsens yttrande: 

Kapitalförsörjningen på landsbygden har stora utmaningar. Det är generellt svårare för en 

företagare på landsbygden att erhålla riskkapital eller belåning för att starta eller utveckla sin 

verksamhet. Inte sällan hänger detta ihop med svårigheten att belåna kommersiella 

fastigheter. Partistyrelsen anser att fler steg behöver tas för att underlätta kapitalförsörjningen 

på landsbygden. Ett exempel är att modernisera sparbankslagen så att de för landsbygden så 

viktiga sparbankerna kan utveckla och vidga sin verksamhet. Centerpartiet vill utreda en 

regionalisering av fastighetsskatten på industrifastigheter och elproducerande fastigheter. 

Detta skulle innebära att fastighetsskatten på vinkraftverk regionaliseras. 

Alla vindkraftsprojekt börjar med en överenskommelse mellan markägaren och projektören 

och när det gäller vindkraftsetablering finns redan ett etablerat system för ersättning till 

markägare. Dels arrende för själva vindkraftverket, dels ersättning för det fysiska 

markintrånget liksom för väg, fundament och kranplats. Därutöver finns den så kallade 

bygdepengen som brukar beteckna den ersättning som vindkraftsbolagen ibland betalar ut i 

orter där vindkraft etableras. Även om den är frivillig är det vanligt att den betalas ut. 
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Vindkraftsetableringar sker idag brett över hela landet. Utöver den direkta ersättningen från 

exploatör till markägare och bygd finns även en vindkraftspremie som kommuner kan söka 

för att stärka den lokala utvecklingen. Partistyrelsen ser mot bakgrund av redan befintliga 

ersättningsstrukturer inte behov av ytterligare riktade åtgärder i nuläget.    

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.5.1 

 

1.5.2 

 

1.5.3 

 

 

1.6: Social hållbarhet 
1.6.1 att uppdra åt partistyrelsen att ta fram ett handlingsprogram för liberala reformer för 

social hållbarhet. 

Partistyrelsens yttrande: 

Vi lever i en tid av växande klyftor, mellan de som har jobb och de som inte har det. Men 

också mellan samhällen som växer och samhällen som stagnerat.   

Idéprogrammet från 2013, stämmoprogrammet från 2017 “Låt inte Sverige klyvas” samt 

valmanifestet från 2018 är exempel på politiska texter som pekar ut Centerpartiets 

fördelningspolitiska inriktning. De utgör en reformagenda som riktar in sig på att 

decentralisera makt och minska klyftorna, mellan “insiders” och “outsiders”, och som ofta 

lyfter specifika reformförslag som för att uppnå dessa mål. Partistyrelsen delar motionärens 

beskrivning av Sveriges utmaningar och anser att Centerpartiet ska bygga vidare på det 

påbörjade arbetet, mot en social och regional klyvning av samhället. Partistyrelsen anser dock 

att detta arbete fortsatt ska ske inom ramen för de olika politikutvecklingsprocesser som 

beskrivs ovan snarare än genom ett specifikt handlingsprogram.    

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

1.6.1 

 

 

1.7: E-krona 

1.7.1 att partiet med kraft ska driva på i frågor om finansiell infrastruktur. 

Partistyrelsens yttrande: 

Riksbanken har redan idag i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende, ett 

uppdrag som kan bli svårare om kontanter i framtiden inte längre används som 

betalningsmedel av flertalet hushåll och företag. I dag erbjuder Riksbanken endast bankerna 

och övriga deltagare i det så kallade RIX-systemet digitala pengar. Övriga digitala pengar i 
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samhället är privata bankpengar som ges ut av affärsbankerna. Riksbanken utreder för 

närvarande en eventuell e-krona, såväl vad gäller behov, säkerhet och digitala lösningar. 

Partistyrelsen menar att först när Riksbanken överlämnat sin utredning är det möjligt att ta 

ställning till hur en eventuell e-krona kan fungera inom ramen för den finansiella 

infrastrukturen. 

Den finansiella infrastrukturen står inför stora utmaningar. Swish, alltmer digitala 

transaktioner mellan företag och kunder liksom ett alltmer kontantlöst samhälle ställer stora 

krav på robusthet i system. Ett strömavbrott eller att en banks hemsida ligger nere kan få stora 

konsekvenser för såväl samhälle som den enskilde. Partistyrelsen instämmer i att det behövs 

både en beredskap för vad en alltmer digital finansiell infrastruktur innebär och att 

myndigheter och kommuner strategiskt behöver arbeta med denna fråga. 

 

Partistämman beslutade:  

 

att Centerpartiet ska verka för en översyn för att trygga och säkra beredskapen i 

betalningsväsendet.   

 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

1.7.1 

 

 

1.8: Digital arbetsmiljö 
1.8.1 att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att ta fram tydliga föreskrifter, råd och riktlinjer 

gällande den digitala arbetsmiljöns utformning. 

Partistyrelsens yttrande:  

Motionärerna tar upp att den digitala arbetsmiljön på många arbetsplatser idag brister och att 

det därför finns behov att ålägga arbetsmiljöverket att ta fram tydliga föreskrifter, råd och 

riktlinjer gällande den digitala arbetsmiljöns utformning. I och med att majoriteten av svenska 

arbetsplatser idag är mer eller mindre digitaliserade är det av yttersta vikt att IT-miljön 

fungerar tillfredsställande. Detta är viktigt ur flera aspekter, bland annat arbetsmiljö, säkerhet 

och ekonomi. 

 Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

 

1.8.1 att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att ta fram tydliga föreskrifter, råd och riktlinjer 

gällande den digitala arbetsmiljöns utformning. 

  

 

1.9: Medborgartjänst 
1.9.1 Att undersöka möjligheten att införa en sex månader lång, frivillig, modern 

Medborgartjänst för ungdomar i åldern 18–25 år. 
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Partistyrelsens yttrande: 

Motionären tar upp frågan om frivillig, sex månader lång, modern Medborgartjänst för 

ungdomar, mellan 18 och 25, en så kallad medborgartjänst. Den 2 mars 2017 meddelades att 

värnplikt återinförs från och med 1 juli 2017. Den återinförda värnplikten är något som 

Centerpartiet står bakom. Den i motionen föreslagna medborgartjänsten förefaller ha många 

likheter med dagens värnplikt. Medborgartjänst innebärandes beredskapsarbete i vidare 

bemärkelse, såsom inom vård och naturbruk, dvs arbetsuppgifter utanför försvaret, står inte 

partistyrelsen bakom. Sådana arbeten bör ske inom ramen för reguljära anställningar. 

 Partistämman avslog följande motioner: 

1.9.1 

 

1.10: Fördelningspolitiskt program 

1.10.1 att Centerpartiet tar fram ett fördelningspolitiskt program där bl.a. demokratiska, 

sociala och ekonomiska effekter beaktas. 

Partistyrelsens yttrande:  

Vi lever i en tid av växande klyftor, mellan de som har jobb och de som inte har det. Men 

också mellan samhällen som växer och samhällen som stagnerat.   

Idéprogrammet från 2013, stämmoprogrammet från 2017 “Låt inte Sverige klyvas” samt 

valmanifestet från 2018 är exempel på politiska texter som pekar ut Centerpartiets 

fördelningspolitiska inriktning. De utgör en reformagenda som riktar in sig på att 

decentralisera makt och minska klyftorna, mellan “insiders” och “outsiders”, och som ofta 

lyfter specifika reformförslag som för att uppnå dessa mål. Partistyrelsen delar motionärens 

beskrivning av Sveriges utmaningar och anser att Centerpartiet ska bygga vidare på det 

påbörjade arbetet, mot en social och regional klyvning av samhället. Partistyrelsen anser dock 

att detta arbete fortsatt ska ske inom ramen för de olika politikutvecklingsprocesser som 

beskrivs ovan snarare än genom ett specifikt handlingsprogram.   

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.10.1 

 

 

1.11, 1.12, 1.13: Förmånsbeskattning 

1.11.1 att medlemskap i branschföreningar som arbetsgivaren betalar inte ska föranleda 

förmånsbeskattning. 

1.12.1 att Centerpartiet verkar för att inkomstskattelagen förändras så att vinster från 

konstlotterier undantas från förmånsbeskattning. 

1.13.1 att utreda slopande av förmånsbeskattning för personer som jobbar i nationell 

insatsverksamhet, samma undantag som finns för personal i internationella insatser. 
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1.13.2 att Centerpartiet verkar för att se över de administrativa kostnaderna för hantering av 

förmånsbeskattning för områden som inte är direkt relaterade till arbete. 

1.13.3 att förenkla reglerna kring förmånsbeskattningen. 

Partistyrelsens yttrande: 

Om arbetsgivaren betalar den anställdas medlemsavgift i en förening, till exempel en yrkes- 

eller branschförening, är det en skattepliktig förmån för den anställda. Arbetsgivaren ska göra 

skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det gäller även om medlemskapet är 

helt kopplat till den anställdas tjänst. 

Partistyrelsen anser liksom motionären att ett brett föreningsliv är oerhört viktigt. Men att gå 

med i en förening, eller välja att avstå medlemskap i en förening, är upp till den enskilde 

individen. Därmed anser inte partistyrelsen att det ska medföra minskade skatteintäkter när en 

arbetsgivare väljer att betala en frivillig medlemsavgift åt sina anställda.  

I efterdyningarna till de skogsbränder som härjade i Sverige under sommaren 2018 stod det 

klart att mat som delats ut under brandbekämpningen och gratis boende i tält och skolor 

räknas som förmåner som därmed skulle förmånsbeskattas men som sedan kunde dras av i 

deklarationen. För MSB var det även problematiskt att räkna ut värdet på förmånsbeskattning 

eftersom till exempel tältboende har ett marknadsvärde som är litet eller obefintligt. 

Resor och boende är undantaget beskattning i MSB:s internationella insatser och 

myndigheten har själv lyft frågan om att låta utreda ett eventuellt undantag även för nationella 

insatser. Enligt uppgift hanterade MSB den uppkomna situationen sommaren 2018 genom en 

administrativ hantering som inte skulle påverka de anställda negativt ekonomiskt.  

Partistyrelsen vill i sammanhanget understryka att förmånsbeskattningen gäller personal 

anställd vid MSB, inte de frivilliga eller personer som varit anställda av andra organisationer i 

samband med bränderna. I ljuset av detta instämmer partistyrelsen i att regelverket för 

förmånsbeskattning och därtill hörande administrativa kostnader inte bara behöver förenklas 

utan även utredas för att se hur de kan förbättras för den personal som deltar i i nationella 

insatser. Utgångspunkten bör dock vara en bred och förutsättningslös utredning, men som 

givetvis bör beakta det undantag som finns för personal i internationella insatser. 

Det har genom åren funnits konstföreningar inom företag, organisationer och myndigheter 

som också ofta sponsrat verksamheten som personalvård. Skatteverket gjorde ett 

förtydligande 2017 att sponsrade vinster i konstföreningar skall beskattas som förmån av 

tjänst. Detta har bidragit till att antalet företagsanslutna konstföreningar minskat drastiskt de 

senaste åren. 

Centerpartiet arbetar för att tillgängliggöra kulturen för fler. Konstföreningar på arbetsplatser 

är ett exempel på tillgängliggörande av kultur. Det faktum att de ofta köper in konstverk av 

lokala konstnärer bidrar samtidigt till att öka förutsättningarna för ett rikt kulturliv i hela 

landet samtidigt som konstnärer får en bättre möjlighet att leva på sitt konstnärliga arbete. Det 

är en positiv verksamhet, men det kan finnas flera sätt att uppnå dessa syften. 

Systemet kring förmånsbeskattning har utvecklats under lång tid och Skatteverket har efter 

hand kommit med förtydliganden. Partistyrelsen finner det lämpligt att göra en översyn av 

hela förmånsbeskattningen.  
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Partistämman beslutade:  

 

att Centerpartiet verkar för en utredning av förmånsbeskattning. 

 

  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

1.12.1 

1.13.1 

1.13.2 

1.13.3 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.11.1 

 

 

1.14: Skattereform 

1.14.1 att införa en enhetlig moms, vilket även bör innebära att den generella momsen kan 

sänkas, 

1.14.2 att avskaffa RUToch ROT-avdrag samtidigt som arbetsgivaravgifterna sänks i 

motsvarande grad. 

1.14.3 att återinföra fastighetsskatten, samtidigt som den s.k. flyttskatten tas bort eller 

minskas. 

Partistyrelsens yttrande: 

Centerpartiet har varit pådrivande i arbetet för en omfattande skattereform som bland annat 

ska syfta till att öka sysselsättningen och med sänkt skatt på jobb och företagande som också 

bidrar till att klimat och miljömål nås. Det var även något Centerpartiet drev igenom i 

samband med Januariavtalet. 

För att möjliggöra sänkt skatt på arbete behöver den offentliga sektorn effektiviseras, men 

skatteuttaget från andra skattebaser kan också behöva öka. Framförallt skatter på 

miljöskadliga utsläpp och viss konsumtion måste stå för en högre del av skatteuttaget. Genom 

grön skatteväxling kan fokus ligga på skatter som bidrar till att lösa miljöproblem, samtidigt 

som skadliga och snedvridande skatter på arbete och företagande minskar. Vi måste generellt 

minska dagens stora gap i beskattningen mellan arbete och kapital, som bland annat bidrar till 

att komplicera företagsbeskattningen. 

Partistyrelsen instämmer i behovet av ett skattesystem som präglas av effektivitet och 

transparens. Detta är något som Centerpartiet också aktivt driver. Centerpartiet driver på för 
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att skatter ska tas ut på ett sätt som minimerar administration och onödiga kostnader för såväl 

företagare som arbetstagare.  

Partistyrelsen delar motionärens syn i så motto att det kan finnas problem med 

gränsdragningarna mellan olika momssatser. Partistyrelsen menar dock att flera av de 

undantag som görs är väl motiverade. Vilken skatt vi ålägger vissa varor och tjänster måste i 

första hand ställas i relation till skattesatsen på de varor och tjänster som utgör substitut. På så 

sätt minimerar vi gränsdragningsproblematik och snedvridningar. Ett exempel är 

kollektivtrafik där konsumenten främst väljer mellan att åka kollektivt och att ta egen bil.   

RUT- avdraget och permanentandet av ROT-avdraget är två framgångsrika reformer som 

Centerpartiet bidrog till att genomföra. Partistyrelsen menar att dessa ska utvecklas, inte 

avvecklas.  

Vad gäller skatter som rör bostadsmarknaden måste alla förändringar ske försiktigt och efter 

noggranna avvägningar. De som köpt en fastighet, för de flesta den största investeringen i 

livet, kan inte drabbas av alltför snabba och stora svängningar som riskerar att kraftigt 

påverka såväl värdet på en fasighet som den enskildes ekonomi. Partistyrelsen anser inte att 

fastighetsskatten ska återinföras i sin tidigare form. Vad gäller flyttskatten har Centerpartiet 

redan, inom ramen för januariavtalet, drivit igenom borttagen ränta på uppskjuten reavinst.   

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.14.1 

 

1.14.2 

 

1.14.3 

 

 

1.15, 1.16, 1.17: Tullens gränskontroll 

1.15.1 att möjligheterna att kontrollera fordon som lämnar landet ska utökas, med målet att 

minska stölder och inbrott 

1.15.2 att en ökad kontroll av ankommande personer och fordon är angelägen för att bl.a. 

hindra införsel av vapen och narkotika. 

1.16.1 att tullverket ges kraftigt resurstillskott för att kunna kraftigt utöka införselkontrollen 

av vapen och narkotika. 

1.16.2 att tullverket ges i uppgift  intensifiera  sitt arbete med att bekämpa internationella 

brottsnätverk t ex genom att intensifiera kontrollen vid utförsel av varor vid hamnar. 

1.17.1 att Centerpartiet tar initiativ till att det skapas utökade juridiska förutsättningar för 

tullpersonal, så de vid färjeläger och gränsstationer tydligare får kontrollera fordon och 

personer gällande vad som förs ut från landet. 
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Partistyrelsens yttrande: 

En motionär vill utöka Tullverkets möjligheter till gränskontroll av personer och fordon.  

Tullverket har fått en allt viktigare roll i den brottsbekämpande och brottsförebyggande 

verksamheten och Centerpartiet har längre drivit frågan om en utökad kontrollbefogenhet för 

Tullverket.   

Tullverket har redan idag de juridiska förutsättningarna till scanning och kontroll av 

ankommande individer och fordon men det är också så att det finns ett behov av utökade 

befogenheter för Tullverket liksom det finns ett behov av ökad samverkan. Partistyrelsen 

instämmer i att Tullverkets verksamhet behöver förstärkas genom olika åtgärder men anser att 

Tullverkets egna äskanden och prioriteringar behöver utgöra grund för anslagsförändringar. 

 En motionär vill att Tullverkets ges kraftiga resurstillskott i kombination med intensifierad 

gränskontroll. Tullverket har fått en allt viktigare roll i den brottsbekämpande och 

brottsförebyggande verksamheten och Centerpartiet har längre drivit frågan om en utökad 

kontrollbefogenhet för Tullverket.    

Motionärens yrkanden handlar om utökade resurser till Tullverket för kontrollverksamhet. 

Partistyrelsen instämmer i att Tullverkets verksamhet behöver förstärkas genom olika 

åtgärder bland annat genom förändringar i lagstiftningen, vilket Centerpartiet redan driver i 

Riksdagen, som ger Tullverket större befogenheter. Partistyrelsen anser dock att Tullverkets 

egna äskanden och prioriteringar behöver utgöra grund för anslagsförändringar.  

En motionär vill utöka tullens kontrollbefogenhet för tydligare kontroller av fordon och 

personer gällande vad som förs ut från landet. Tullverket har fått en allt viktigare roll i den 

brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamheten. Centerpartiet har längre drivit 

frågan om en utökad kontrollbefogenhet för Tullverket. Bland annat en utökad möjlighet för 

Tullverket att hålla kvar postförsändelser. Vad det gäller motionärens resonemang om 

utökade juridiska förutsättningar för Tullverket instämmer partistyrelsen.   

Att en individ ska tvingas verifiera förvärvet av alla varor som förs ut ur ett land menar 

partistyrelsen är ett alltför långtgående steg med omfattande konsekvenser för den enskilde. 

En näringsidkare har redan idag krav på sig att kunna verifiera varor som förs ut ur och in i 

landet. Tullverkets befogenheter är redan idag starka vad gäller kontroll vid färjeläger och 

gränsstationer. Där lagstiftningen behöver ses över gäller dels Tullverkets befogenheter inne i 

landet när t.ex. stöldgods eller smuggelgods upptäcks, dels befogenheterna att kvarhålla 

misstänkt stöldgods i avvaktan på polis. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

1.15.1 

 

1.15.2 

 

1.16.1 

 

1.16.2 

 

1.17.1 
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1.18: Grundavdrag 

1.18.1 att effekten av ett förhöjt grundavdrag till 120 000 kr per år (10000 kr/månad) utreds 

1.18.2 att effekten av frivillig sambeskattning utreds. Förslaget innebär att om den ene parten 

i en gemensamt boende inte kan utnyttja grundavdraget kan resterande avdrag överföras till 

den andre parten 

Partistyrelsens yttrande: 

Skatter på arbete i Sverige är för höga och ett viktigt syfte vid inkomstskatteförändringar är 

att stärka incitamenten att arbeta för de som står längst ifrån arbetsmarknaden samtidigt som 

den som arbetar får mer pengar kvar i plånboken.  Centerpartiet har tidigare i 

regeringsställning och i budgetförhandling med nuvarande regering medverkat till lägre 

skatter.     

Jobbskatteavdraget har varit en viktig strukturell reform för Sverige och svenska löntagare. 

Till sin konstruktion har avdraget inneburit att de med de lägsta inkomsterna får högst relativ 

skattesänkning. Samtidigt kommer inte jobbskatteavdraget alla till del. Kommande satsningar 

på sänkta inkomstskatter bör i höge utsträckning vara inriktade på att komma fler till del. Med 

en möjlighet att tjäna mer innan lön beskattas skulle framförallt den med lägre inkomster 

gynnas, något som skulle gynna den boende utanför städer i relativt högre uträckning 

eftersom lönenivån generellt är lägre där. Samtidigt skulle beroendet av bidrag för den som 

har en arbetsinkomst minska. Partistyrelsen anser dock inte att det är lämpligt att på förhand 

låsa sig fast vid en viss nivå.   

Sambeskattning innebär att båda makarnas inkomst läggs samman och att de var och en 

beskattas för hälften av den sammanlagda inkomsten. Det kan sänka den totala skatten genom 

att den som tjänar mest – oftast mannen – får lägre marginalskatt.  

Partistyrelsen anser att sambeskattning riskerar få negativa konsekvenser dels för svensk 

ekonomi, dels för jämställdheten. Eftersom ett system med sambeskattning innebär att den av 

makarna som har lägst inkomst får betala lika hög skatt som den som tjänar mest drabbar 

sambeskattning generellt kvinnors inkomster mer än männens och incitamentet för lönearbete 

i stället för det obetalda hemarbetet minskar. Det skulle heller inte löna sig för den som 

exempelvis jobbar deltid att gå upp i arbetstid och börja jobba heltid. Det skulle således inte 

enbart vara negativt för det samlade antalet arbetade timmar i Sverige utan för jämställdheten 

i stort.  Sambeskattningens avskaffande 1971 är en av de största jämställdhetsreformerna. Att 

återinföra den, om än på frivillig basis, skulle gillra precis samma kvinnofälla som var skälet 

till att den avskaffades. Sambeskattning innebär att det skulle bli mer lönsamt för den i 

familjen som tjänar mest (i regel mannen) att jobba mer, medan det blir mindre lönsamt för 

den som tjänar mindre (i regel kvinnan) att öka sin lön. Det innebär att kvinnor i ännu större 

utsträckning än i dag skulle halka efter löne- och karriärmässigt 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.18.1 
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1.18.2 

 

1.19, 1.20: Skatt på mat och socker 

1.19:1 att det tas fram en handlingsplan för sänkt moms på basvaror före slutet av år 2020 för 

hur regeringen ska kunna stoppa den ökande fetman, inte minst bland barnen. 

1.19:2 att Centerpartiet i Östergötland ställer sig bakom motionen. 

1.20.1 att Centerpartiet arbetar för att införa en skatt på tillsatt socker och andra artificiella 

sötningsmedel 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen anser att en höjd skatt på osund mat skulle innebära ett omfattande förmynderi. 

Det skulle drabba individens möjlighet till fria val och vara ett stort ingrepp från staten i 

enskilda människors matvanor. Politiska lösningar på komplexa problem tenderar alltför ofta 

att bli alltför enkla. 

En skatt på osund mat skulle, enligt forskningen, inte generellt förbättra folkhälsan. Tar vi 

exemplet sockerskatt så har skatten, där den införts, haft låg effekt eller tappat effekt över tid. 

Danmark avskaffade sin fett- och sockerskatt sedan det visat sig att skatten inte ledde till 

minskad konsumtion utan till konsumtion av billigare och sämre produkter. Det fanns också 

tecken på att danskarna drog ner på inköp av frukt och grönsaker för att fortsatt ha råd att 

köpa sötsaker. I sammanhanget kan påpekas att sockerkonsumtionen i Sverige i princip har 

varit oförändrad sedan 1960-talet enligt Jordbruksverket.  När det gäller att komma till rätta 

med ohälsa anser partistyrelsen att det istället krävs bland annat utbildning, upplysning och 

konsumentmakt, i kombination med ansvarstagande producenter och återförsäljare. 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.19.1 

 

1.19.2 

 

1.20.1 

   

 

1.21: Markvärdesskatt 
 

1.21.1 att partistämman följer Henry Georges anda. 

[Motionen lyfter att Henry George är grundaren av den så kallade georgismen, en politisk 

filosofi som menar att alla bör ha äganderätt till det de själva skapar, men att naturresurser, 

främst jord och mark, tillhör alla människor. Ur denna teoribildning kommer idén om 

markvärdesskatt som skiljer sig från dagens fastighetsavgift i att den bara gäller själva 

marken, inte byggnader som står på den.] 
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Partistyrelsens yttrande: 

Idag differentieras fastighetsavgiften med avseende på typ av tomt, verksamhet och 

taxeringsvärde.   

Alla reformer av skatter som påverkar människors boendekostnader och värdet på en fastighet 

måste föregås av noggranna övervägningar. Det gäller såväl fastighetsavgift som ränteavdrag 

och skatt på reavinst. Det är viktigt att en skatteförändring inte i ett slag får stora 

konsekvenser för den enskilde. Med en markvärdesskatt skulle skatten och därmed värdet på 

enskilda fastigheter förändras kraftigt och över en natt. En markvärdesskatt anser 

Partistyrelsen inte är önskvärd. Inte minst eftersom det är svårt att se hur en dylik skatt på ett 

såväl rättvist som effektivt sätt skulle vara möjlig utan att i grunden förändra hela systemet 

för svensk beskattning av fastigheter.   

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.21.1 

 

 

1.22, 1.23, 1.24: Digitalisering  
1.22.1 att Centerpartiet verkar för att det statliga gör kraftigare satsningar på att 

tillhandahålla en grundläggande, standardiserad IT-infrastruktur, samt ser över 

befintlig datalagstiftning och behovet av en datareform som omfamnar dagens 

tekniska lösningar och innovationer, och de hållbara beslut som kan tas med big data 

som underlag. 

 

1.22.2 att Centerpartiet verkar för att flytta Datainspektionen från Justitiedepartementet till 

Näringsdepartementet. 

 

1.22.3 att Centerpartiet i sitt idéprogram tydligare förespråkar en uppskattning och syn på 

data som något vi kan lära av, samt använda för att kunna göra prediktioner av 

samhällsinsatser och åta tidiga åtgärder. Artificiell intelligens bör framhävas som 

något positivt. 

1.23.1 att Centerpartiet på nationell nivå tar fram ett grundläggande idéprogram kring 

möjligheterna och utmaningarna med digitalisering och AI, och hur partiets långsiktiga 

politik kan inrymma svar på dessa. 

1.24.1 att Centerpartiet tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att föreslå en strategi för ett 

demokratiskt, säkerhetsmässigt och mänskligt införande av fortsatt digitalisering, 

automatisering och utveckling av artificiell intelligens. 

Partistyrelsens yttrande: 

En motion lyfter frågor om standardiserad IT-infrastruktur och Datainspektionens placering. 

Partistyrelsen är skeptisk till att staten som enskild aktör skulle bygga upp en särskild, stor 

databas eller standardiserad IT-infrastruktur, men anser att det är viktigt att data ska vara 

kompatibel samt att det är viktigt att arbeta för en standardisering av data/APIer, något 

Centerpartiet idag verkar för. 
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Partistyrelsen ser inte behovet att peka ut att Datainspektionen ska flyttas från 

Justitiedepartementet till Näringsdepartementet, bland annat eftersom Datainspektionen inte 

bara hanterar frågor riktade mot näringslivet. 

Partistyrelsen anser att det är viktigt att Centerpartiet på nationell nivå driver en politik som 

tar hänsyn till den kraftiga teknikutveckling som sker med en ökad digitalisering och 

introduktion av AI. En ökad digitalisering för med sig såväl möjligheter som utmaningar för 

samhället. Men i detta arbete är det viktigt med en balanserad ingång som även ser risker 

kopplat till AI. 

Partistyrelsen anser att finns ett behov av att ytterligare konkretisera partiets ståndpunkter i 

dessa frågor och delar därför motionärernas ståndpunkt om ytterligare politikutveckling inom 

detta område. Det är dock upp till partistyrelsen att styra detta arbete inom ramen för det 

etablerade politikutvecklingsarbetet. 

Vårt samhälle blir allt mer digitalt, och det påverkar även alla delar av välfärden och den 

svenska beredskapen. Inom it finns det i motsats till många andra områden inget etablerat 

system för att ta reda på vad som ledde till att system fallerade eller varför incidenter 

inträffade. Oftast undersöker en organisation själv vad som inträffat eller viss information ges 

från offentliga institutioner till tillsynsmyndigheter under t.ex. den svenska implementeringen 

av NIS-direktivet.  

Teknikutveckling får ofta effekt på transportsystemet. Det är viktigt att politiken tar hänsyn 

till ny teknik och utvecklar en lagstiftning som anpassas därefter. Utvecklingen med 

autonoma fordon och en ökad digitalisering i och med IoT "Internet of things" och 

implementering av 5G, den femte generationens internet, kan få en genomgripande effekt på 

hela transportsystemet. 

Det är viktigt att säkerhetsaspekter och inte minst informationssäkerhet följer digitaliseringen 

och automatiseringen av samhället. Digitalisering utan säkerhetstänk riskerar tydligt att öka 

individers, företags, samhällens och länders samlade sårbarhet. Sårbarheter som kan utnyttjas 

av de som vill oss illa. För att minska sårbarheten vill Centerpartiet bl.a. se strategier för ett 

generellt kompetenslyft inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Partistyrelsen anser 

att arbetet kring digitaliseringen och dess effekter behöver ske brett i partiets 

utvecklingsarbete. Det är också ett arbete som redan pågår inom Centerpartiet.  

Partistämman beslutade:  

att Centerpartiet fortsätter utveckla sina politiska ställningstaganden och idéer avseende 

digitalisering och AI. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

1.22.1 

1.24.1 

1.23.1 
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 Partistämman avslog följande motioner: 

1.22.2 

1.22.3 

 

1.25: Regelråd för digitaliseringen 
1.25.1 att Centerpartiet utreder vilka grundlagsändringar som krävs för att ett statligt regelråd 

skulle kunna verka som en permanent utredningskommitté inom Regeringskansliet. 

1.25.2 att Centerpartiet i Riksdagen eller i förhandlingar med regeringen presenterar förslag 

om att ett permanent statligt regelråd ska inrättas.   

1.25.3 att ett sådant regelråd, om det inrättas, får rätt att utfärda villkorade dispenser och att 

det är överordnat alla andra myndigheter, inklusive Skatteverket. 

Partistyrelsens yttrande: 

Regelrådet inrättades år 2008 som ett led i regeringens arbete med regelförenkling för företag. 

Det är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket.  

Erfarenheter från andra länder visar att en oberoende granskning av tillkommande regler 

minskar onödigt regelkrångel. Regelrådets uppgift är att granska och yttra sig över kvaliteten 

på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. 

Ledamöter utses av regeringen men Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Det är positivt 

att rådet inte är ett direkt organ inom Regeringskansliet för att behålla distans.  

Vi har i Sverige ett utredningssystem som i många avseenden fungerar bra och som gör det 

möjligt att fatta välgrundade beslut. Utvecklingstakten av bland annat nya tjänster går nu 

snabbare än tidigare på grund av digitaliseringen. 

Vi vill underlätta för nya företagsidéer att utvecklas. Samtidigt behöver det finnas anpassade 

regelverk för att åstadkomma en väl fungerade marknad. När utvecklingstakten inom vissa 

områden går betydligt snabbare än vårt traditionella utredningsväsende är skapt för behövs 

nya sätt att hantera det.  

Tanken om att finna lösningar för att kunna kombinera möjligheterna för nya tjänster att 

utvecklas och samtidigt kunna ha ett ordnat regelverk instämmer vi i. Det är dock 

komplicerade frågor och hur detta bör lösas behöver bli föremål för en offentlig utredning, 

något som också krävs ifall det skulle behövas någon grundlagsändring.   

Motionären tar upp exemplet Skatteverket. Skatteverket följer de lagar som riksdagen 

lagstiftar om och den praxis som uppstår i domstol. Därmed ser inte partistyrelsen hur ett 

särskilt råd skulle kunna överpröva detta utan att rättsstatens principer sätts ur spel. Att 

lagstiftning idag snabbt kan bli inaktuellt, t.ex. som en konsekvens av innovationer, är en 

annan fråga. Då handlar det enligt partistyrelsen syn om att se över hur lagstiftningsarbetet i 

förekommande fall kan snabbas på.  
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Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

1.25.2 

 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

1.25.1 

1.25.3 

 

1.26: Skördekonto 

1.26.1 att Centerpartiet ska verka för införandet av ett skördekonto för spannmålsbönder, med 

det så kallade skogskontot som förebild 

Partistyrelsens yttrande: 

En skattskyldig som bedriver enskild näringsverksamhet och äger en lantbruksenhet kan 

under vissa förutsättningar få en uppskjuten beskattning av skogsinkomster och på så sätt 

jämna ut skatten mellan olika år genom att avsätta till skogskonto.  

Torkan som drabbade Sverige sommaren 2018 medförde enorma konsekvenser för många 

enskilda lantbrukare. Därför behöver omfattande resurser tillföras, vilket Centerpartiet också 

kraftfullt driver, för att undvika att lantbrukare slås ut. Partistyrelsen anser dock att ett 

skogskonto och det av motionärerna föreslagna skördekontot skiljer sig väsentligt. Skogsbruk 

genererar intäkter först efter en lång tid efter plantering. Inte sällan bedrivs skogsbruk sedan 

flera generationer tillbaka. Därför är det avgörande med ett regelverk som möjliggör 

utjämning av inkomster mellan åren i form av insättning på skogskonto och 

skogsskadekonton eftersom det ger en stabil grund och möjlighet att bedriva ett långsiktigt 

hållbart skogsbrukande. En lantbrukares skörd skiljer sig väsentligt i form av behovet av 

ekonomisk utjämning mellan åren.  

Partistyrelsen menar att den stora skiljelinjen är tidsramen där exempelvis den lägsta tillåtna 

slutavverkningsåldern varierar från 45 år i bördig granskog till över 100 år för tallskog på 

mager mark.  

Lantbrukaren verkar inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Därigenom utgår 

ersättning och stöd i olika former. Lantbrukaren kan ha behov av att utjämna inkomster 

mellan åren beroende på skörd precis som alla företag generellt som säljer varor och tjänster 

kan ha behov av att utjämna mellan konjunkturer. För detta finns framförallt 

periodiseringsfonden som innebär att en företagare kan skjuta upp en del av beskattningen av 

inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Företaganre kan alltså få en viss 

skattekredit. Denne kan också använda periodiseringsfonder till att jämna ut sitt resultat 

mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning. Partistyrelsen anser inte att 

ytterligare lagstiftning behövs för att utjämna inkomst mellan olika år.  
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Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.26.1 

 

 

 

1.27: Skattesystemet 

1.27.1 att Centerpartiet driver införandet av en enhetlig kommunalskatt på 32%. 

1.27.2 att de kommuner som behöver får stöd för att hålla samma service när den enhetliga 

skatten är införd. 

Partistyrelsens yttrande: 

I Sverige finns ett skatteutjämningssystem som syftar till att garantera alla kommuner och 

landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som 

befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna. Skatteutjämningen 

är en förutsättning för att alla, oavsett var man bor i Sverige, ska ha rättvisa förutsättningar.   

Det kommunala självstyret innebär att den enskilde kommunen själv äger rätten att besluta 

om den lokala skattesatsen. Det är därigenom som kommunen och dess invånare själva kan 

välja vad man lokalt vill satsa de gemensamma resurserna på och i vilken omfattning. Att 

kommunerna har olika förutsättningar justeras inom ramen för skatteutjämningen. Skulle 

kommunen fråntas rätten att själv besluta om beskattning, vilken blir den praktiska 

konsekvensen av en helt enhetlig kommunalskatt, samtidigt som stöd för samma service 

samtidigt ska garanteras skulle incitamenten att ta ansvar för den kommunala ekonomin  helt 

eroderas.  För partistyrelsen är det kommunala självstyret och möjligheten att lokalt besluta 

om lokala angelägenheter något som snarare ska utvidgas, inte begränsas vilket partistyrelsen 

menar skulle bli konsekvensen av en enhetlig kommunalskatt enligt föreslagen modell.  

Partistyrelsen anser däremot att skatteutjämningen kontinuerligt behöver ses över för att 

garantera likvärdiga förutsättningar i hela landet. 

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.27.1 

 

1.27.2 

  

 

1.28: Kryptovalutor  
1.28.1 att dessa nya typer av valutor klassas som betalningsmedel och valuta i Sverige och 

därmed inte beskattas vid försäljning, byte, betalning, lån eller spel. 

1.28.2 att Sveriges valutareserv skall vara till en delmängd, t.ex. 5%, i form av kryptovaluta, i 

synnerhet Bitcoin men även Litecoin och Ethereum 
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1.28.3 att skattelagstiftningen klargörs och att transaktioner med kryptovalutor innan 

klargörandet och nya lagstiftningen vunnit laga kraft helt undantas från skatt 

Partistyrelsens yttrande: 

Kryptovalutor är  jämfört med andra betalningsmedel till stora delar oreglerat. Dessa valutor 

är till sin karaktär och tekniska utformning globala.  Därmed ser partistyrelsen att det i första 

hand behövs internationella regelverk.  

Såväl börser för kryptovalutahandel som finansieringen av ny kryptovaluta behöver regleras 

med internationella standarders som bas. Delvis handlar detta om att kontrollera risker men 

även om att se till potentialen, inte minst gällande den underliggande blockkedjetekniken.  

Kryptovalutor har haft en hög volatilitet. Bedrägerier och fall av penningtvätt har varit vanligt 

förekommande. Partistyrelsen ser att det i första hand behövs reglering av kryptovalutor på 

åtminstone EU-nivå innan ytterligare steg kan tas i riktning mot att klassa kryptovalutor som 

betalningsmedel i Sverige.   

 Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.28.1 

 

1.28.2 

 

1.28.3 

  

 

1.29: Riktade statsbidrag  

1.29.1 Att värna det lokala självstyret genom att huvuddelen av statsbidragen läggs i den 

generella potten och betalas ut till kommunerna. 

1.29.2 Att i samråd med kommunerna utforma ett fåtal tidsbegränsade stimulansbidrag 

Partistyrelsens yttrande: 

Antalet riktade statsbidrag till kommunerna är många. Exempelvis 2016 uppgick de 

tillsammans till 96 miljarder kronor, vilket kan jämföras med nivån på de generella 

statsbidragen till kommunerna på 90 miljarder kronor. 

Partistyrelsen instämmer i att staten i alltför hög grad är benägen att försöka detaljstyra 

lokalpolitiken. Inte sällan sker det med ädla motiv, men ofta resulterar det i förslag om riktade 

statsbidrag, som bakbinder den lokala nivån. Bland de riktade statsbidragen finns några 

satsningar, exempelvis för att förbättra integrationen, som är rimliga att rikta specifikt till de 

kommuner som behöver dem. Det finns dock ett stort antal satsningar på angelägna områden, 

exempelvis skolan, som inte behöver detaljstyras via riktade statsbidrag. När det gäller 

stimulansmedel anser Partistyrelsen att det är angeläget att samråda med kommuner och 

landsting vid utformning men en regering behöver också själv kunna ange en övergripande 

målsättning med ett stimulansbidrag och sedan lämna det mer öppet åt kommuner och 

landsting hur målsättningen ska uppnås.  
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Partistämman beslutade:  

 

att riktade statsbidrag i så stor utsträckning som möjligt ska omvandlas till generella 

statsbidrag.  

 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

1.29.1  

 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.29.2  

  

 

1.30: Hygienartiklar 

1.30.1 att Centerpartiet verkar för möjligheten att momsbefria hygienartiklar som t.ex. bindor 

och tamponger. 

Partistyrelsens yttrande: 

Enligt EU-rätten får alla medlemsländer själva besluta hur hög momsen ska vara på deras 

hygienartiklar. Ett flertal länder har ändrat mervärdesskatten på exempelvis tamponger. Flera 

av de undantag från en enhetlig moms som idag finns är väl motiverade även om en enhetlig 

moms bör vara utgångspunkten. Dels eftersom den är enklare att administrera, dels för att 

skatt på konsumtion i regel är mindre skadlig än skatt på inkomst.  

I Sverige omfattas nästan alla varor av moms, men det finns ett fåtal undantag, i huvudsak 

gällande tjänster. Partistyrelsen anser att en bedömning av huruvida en momssats bör 

förändras generellt ska baseras på andra faktorer än enbart priset. I slutändan är det företaget 

självt som sätter priset på sin produkt. När det gäller exempelvis bindor och tamponger så har 

flera butiskedjor aktivt sänkt priset motsvarande momssatsen. Det är givetvis generellt en 

utmaning med momssystemet att det är regressivt, d.v.s. den med läge inkomster får betala 

relativt sett mer av sin inkomst för samma produkt. Men partistyrelsen anser att det är mer 

angeläget att arbeta med lägre skatt på inkomsten. Vidare så är hygienartiklar ett brett 

produktområde som innefattar en mängd varor varför partistyrelse menar att det skulle uppstå 

svåra gränsdragningsproblem för vilken momssats som ska gälla. Dessutom menar 

partistyrelsen att det inte, generellt, ska vara en prioritet att sätta någon momssats till noll. 

Återigen så är skatt på konsumtion mindre skadlig, i regel, än inkomstsatter. 

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.30.1 

 

 



 

22 
 

1.31: Dagliga verksamheter 
 1.31.1 att det ska tas fram en nationell riktlinje för alla kommuner och privata företag inom 

daglig verksamhet där det ska vara en självklarhet att alla medarbetare får samma rätt till 

arbetskläder, att påverka sin anställning och därmed lön, delta på arbetsplatsträffar och fester. 

1.31.2 att anställningsvillkoren för människor med funktionsnedsättning ska vara likvärdiga 

andra människors anställningsvillkor. 

 Partistyrelsens yttrande:  

Motionärerna tar upp arbetssituationen på daglig verksamhet, både extern och intern daglig 

verksamhet. Daglig verksamhet ska redan idag leva upp till befintliga bestämmelser gällande 

t.ex. arbetskläder och social samvaro. Ersättningsnivån utgår ifrån den habiliteringsersättning 

som kommunen betalar ut.  

Daglig verksamhet är reglerad i LSS och är en kommunal verksamhet som fungerar mer eller 

mindre bra i olika kommuner. Den som har daglig verksamhet kan från kommunen få en 

ersättning för sitt arbete på den dagliga verksamheten. Alla kommuner ger dock inte 

ersättning - i de fallen är individerna hänvisade till aktivitets- eller sjukersättning. 2018 

infördes ett riktat bidrag till kommunerna för att kunna ge ersättning till de som går på daglig 

verksamhet. Statsbidraget har dock inte fått önskvärd effekt och saknar dessutom 

långsiktighet.   

För den som arbetar på daglig verksamhet med liten eller ingen ersättning, kan arbetet på den 

dagliga verksamheten i praktiken innebära en förlustaffär eftersom individen själv måste 

betala för mat och ibland också färdtjänst till och från sitt jobb.    

Centerpartiets utgångspunkt är att fler människor ska få möjlighet att försörja sig själva. 

Samhället måste bli bättre på att riva de hinder som bidrar till att personer med 

funktionsnedsättning inte får ett arbete. Drygt 80 procent av alla personer med 

funktionsnedsättning har behov av någon form av anpassat stöd för att kunna arbeta, där det 

vanligaste stödet handlar om möjligheten till nedsatt arbetstempo. I en rapport från SCB 

uppgav 66 procent av de tillfrågade att de skulle kunna arbeta om de fick någon form av 

anpassat stöd. Mot bakgrund av detta har Centerpartiet bland annat tagit ställning för att fler 

ska få möjlighet till stöd vid exempelvis eget företag. Vad gäller habiliteringsersättningen är 

den ofta alltför lågt satt. Det är inte rimligt att man ska behöva betala för att arbeta. 

Partistyrelsen anser därför att kommunerna bör verka för att höja habiliteringsersättningen till 

en sådan nivå som gör att den går att leva på.  

Motionärerna tar upp möjligheten att påverka sin anställning och därmed lön, ersättningen vid 

daglig verksamhet regleras mer strikt än vanliga anställningar, som ovan beskrivet.  

Partistyrelsen anser inte att nationella riktlinjer ska tas fram för kommunerna gällande daglig 

verksamhet i och med att verksamheten redan idag ska leva upp till befintliga bestämmelser 

gällande t.ex. arbetskläder och social samvaro.  

Motionärerna vill att anställningsvillkoren för människor med funktionsnedsättning ska vara 

likvärdiga andra människors anställningsvillkor. Så är redan fallet, enligt lag ska 

anställningsvillkoren för människor med funktionsnedsättning vara desamma som för 

människor utan funktionsnedsättning.  
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 Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner. 

 

1.31.1 

 

1.31.2 

 

 

1.32: Bambareform 

1.32.1 att Centerpartiet presenterar en bambareform som ett av många verktyg för att få fram 

många enklare arbeten som släpper in många med låg eller ingen utbildning både på 

arbetsmarknaden och arbetsplatser. 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen anser i likhet med motionären att det behövs fler reformer för de som står längst 

ifrån arbetsmarknaden. I synnerhet behövs fler reformer för fler enkla jobb. Idag är trösklarna 

till den svenska arbetsmarknaden för höga. En strikt arbetsrätt, höga ingångslöner och få 

enkla jobb gör det svårare för ungdomar och nyanlända att få sitt första jobb. En dåligt 

fungerande matchning äventyrar företagens kompetensförsörjning.   

Framförallt är det viktigt att i första hand sänka kostnaderna för de små och växande 

företagen. Tack vare Centerpartiet är idag arbetsgivaravgifterna på den förste anställde 

slopade. Partistyrelsen menat att det är viktigt att reformer riktas där de gör mest nytta och är 

som mest effektiva. Därför behöver reformer som lägre arbetsgivarkostnader riktas mot 

utmaningen, alltför många står utanför arbetsmarknaden, snarare än mot lägre kostnader för 

vissa specifika arbetsuppgifter. Detta eftersom den så kallade dödviktseffekten, att många 

företag ändå har eller skulle låta anställa den önskade kompetensen oaktat kostnad, skulle bli 

alltför omfattande.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.32.1 

 

 

 

1.33, 1.34, 1.35: Offentlig upphandling 

1.33.1 att Centerpartiet ser på möjligheterna till att ändra lagstiftningen för att tillåta 

upphandling på remiss. 

1.33.2 att Centerpartiet, om man ser det möjligt, genom förhandlingar med regeringen eller 

via riksdagens utskott försöker få till stånd en större utredning av upphandlingssystemet. 

Denna kan då bland annat titta på möjligheten till upphandling på remiss. 

1.34.1 att Centerpartiet ser över och lämnar förslag på hur lagstiftningen kan inkludera krav 

på löpande uppföljning av offentliga ramavtal och att regelefterlevnad bevakas.  
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1.35.1 att Centerpartiet verkar för att ett ”Verksamt” för upphandling föreslås eller utreds 

Partistyrelsens yttrande: 

Lagen om offentlig upphandling reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra 

organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 

2004/18/EG. Under åren har ett antal förändringar av lagstiftningen skett. Senast för två år 

sedan skedde en stor reform, baserat på EU-direktiv, där större social hänsyn tilläts i 

upphandling.   

Likt motionären anser partistyrelsen att lagen om offentlig upphandling behöver bli mer 

flexibel. Bland annat behöver lagstiftningen bättre anpassas efter småföretagare. Tidigare 

stämmor har därutöver bland annat fattat  beslut om krav på miljö och hållbarhet vid 

upphandling av mat.   

Partistyrelsen instämmer i motionärens förslag att lagen om offentlig upphandling behöver 

ses över för att bättre ta hänsyn till såväl den praktiska verkligheten bl.a. ute i kommunerna 

men även ur ett företagarperspektiv. . I nuläget är lagstiftningen inom offentlig upphandling 

dock nyligen förändrad. Innan en bredare översyn kan vara aktuell behöver lagstiftningen ha 

varit på plats under en tid. Skälet till detta är dels att mycket av lagstiftningen på området är 

styrt av praxis, domstolsbeslut, som behöver växa fram under en längre tidsperiod. Dels att 

upphandlande myndigheter själva behöver lära sig använda det nya regelverket.  

Partistyrelsen anser inte att det är relevant att se över en lagstiftning som enbart varit på plats 

i drygt ett år. 

Som motionären skriver är det en självklarhet att regelverk och lagar ska följas. 

Riksrevisionen har vid ett flertal tillfällen i rapporter pekat på brister i såväl upphandling som 

uppföljning av upphandlingsavtal. Partistyrelsen menar att det är uppföljning och 

regelefterlevnad som behöver skärpas snarare än regelverken i sig. Bristande uppföljning kan 

i sig utgöra ett brott mot LOU. Om en leverantör tillåts avvika från vad som har avtalats kan 

det nämligen betraktas som en form av otillåten direktupphandling. Det är oerhört viktigt för 

förtroende för upphandlingsssystemet generellt, och för rättsäkerheten, att det offentliga följer 

upp regelvefterlevnad. Partistyrelsen menar dock att utökade krav på hur regelefterlevnad i 

praktiken ska utformas riskerar att bli ytterliare en pålaga som i slutändan hamnar hos 

företagen. Redan idag finns generellt bra regelverk, i första hand ska säkerställas att detta 

efterlevs.  

Partistyrelsen instämmer i att regelverk och byråkrati gör att många företag avstår från att 

delta i upphandlingar. Som partistyrelsen ser det behöver fokus ligga på att minska 

regelkrånglet och sänka tröskeln för att våga och kunna delta i anbudsförfaranden även om 

alla förslag som kan underlätta regelkrånglet är angelägna. Risken är att det blir lättare att öka 

regelbördan och kraven för att sedan kunna hänvisa till en portal dit företaget kan vända sig 

för registrering. Partistyrelsen menar att det är viktigast att först säkerställa att processerna 

kring upphandling är utformade så att så många som möjilgt kan delta. Ofta är det processen 

kring upphandlingen som försvårar för många företag. Exempelvis är det många små företag 

som inte deltar då kontrakten är för stora och många små företag anser att det är för stort 

fokus på lägsta pris. Däremot är det viktigt att arbeta vidare för ett upphandllingssystem som 

gör att fler företag kan delta.  
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Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.33.1 

 

1.33.2 

 

 

Partistämman instämde i intentionerna följande motioner: 

  

1.34.1 

 

1.35.1 

 
 

1.36: "Körkort" för offentlig upphandlare 

1.36.1 att införa olika kompetenskrav/ "certifikat"  ("körkort") för upphandlare/inköpare inom 

offentlig upphandling. 

1.36.2 att kompetenskraven läggs fast för komplexa, normala och enkla upphandlingar att 

kraven införs omgående 

Partistyrelsens yttrande: 

Offentlig upphandling är omgärdat av över 40 stycken lagar, förordningar och förarbeten. Å 

ena sidan bidrar detta till ett oerhört komplext regelverk. Å andra sidan måste det vara tydligt 

vad en upphandling ska innebära. Centerpartiet har i Sveriges riksdag arbetat för att 

regelverket kring offentlig upphandling ska förenklas. 

Precis som motionären beskriver sker en mängd överklaganden och det är många företag, 

framförallt mindre, som inte deltar i upphandling på grund av just regelverkens komplexitet. 

Samtidigt är det svårare för exempelvis mindre kommuner, som inte har resurser till egna 

upphandlingsenheter, att genomföra upphandlingar. De behöver stöd. 

2015 inrättades de nya Upphandlingsmyndigheten som har ett samlat ansvar för att utveckla, 

förvalta och stödja andra myndigheters upphandling. Partistyrelsen bedömer att det i första 

hand är Upphandlingsmyndigheten som behöver hjälpa myndigheter i att förenkla 

upphandlingar. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.36.1 

 

1.36.2 
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1.37, 1.38: Utbildningspremien 

1.37.1 att på sikt avskaffa den statliga inkomstskatten. 

1.37.2 att ta bort avtrappningen av jobbskatteavdraget för högre inkomster 

1.38.1 att Centerpartiet verkar för att avskaffa den statliga inkomstskatten. 

1.38.2 att Centerpartiet verkar för att återställa jobbskatteavdraget 

Partistyrelsens yttrande: 

Utbildningspremien i Sverige är låg jämfört med i andra länder. Det lönar sig ofta dåligt att 

utbilda sig och jobba hårt. Flit, utbildning och ansträngning ska löna sig i högre grad. 

Partistyrelsen instämmer i de positiva effekterna av ett lägre skattetryck som motionärerna 

lyfter och vikten av att verka för detta. Exempelvis kommer den så kallade värnskatten att 

avskaffas enligt vad som är aviserat i höstbudgeten 2019. Därutöver sänktes inkomstskatten 

den 1 januari 2019. Ytterligare inkomstskattesänkningar måste vägas mot andra prioriterade 

områden vid varje enskild budget. Centerpartiet värnar det finanspolitiska ramverket och det 

är därför i sammanhanget viktigt att understryka att dynamiska effekter inte kan ligga till 

grund för beslut om skatteförändringar.  Att på sikt avskaffa den statliga inkomstskatten är 

inget Partistyrelsen anser kan förordas explicit då alla skattesänkningar vid varje 

budgetlilfälle måste vägas mot en helhet av intäkter och utgifter.  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner. 

 

1.37.2 

 

1.38.2 

 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.37.1 

 

1.38.1  

 

 

1.39, 1.40: Mått på välfärd 

1.39.1 att införa krav på konsekvensanalys på nationell budget. 

1.39.2 att utarbeta ett nytt mätinstrument som speglar välfärd som helhet. 

1.39.3 att utveckla ramverk för budgetarbete som speglar hållbar utveckling. 

1.40.1 att Centerpartiet ska verka för att landets utveckling ska mätas med ett bättre 

helhetsbegrepp än bruttonationalprodukt. Med ett koncept i likhet med Nya Zeeland där man 

mäter ”the wellbeing budget ” skapas bättre hållbarhet för individ och samhälle. 
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Partistyrelsens yttrande: 

BNP är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen 

ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, 

bruttoinvesteringar samt export minus import. Därmed är det inte ett heltäckande mått på ett 

lands utveckling. Det är inte heller syftet med måttet.   

Partistyrelsen bedömer att det skulle vara mycket svårt att praktiskt införa och genomföra 

konsekvensanalyser i en statsbudget som sträcker sig så långt som 30 år framåt i tiden. 

Däremot ska naturligtvis prognoser utgå från en tidshorisont som är rimlig i enskilda 

sakfrågor. Detta görs t.ex. när det gäller prognoser av pensioner där långa tidsserier över 

demografisk utveckling är ett centralt underlag.  

Mycket av den information som motionären efterfrågar i en mer långsiktig konsekvensanalys, 

om än kanske inte 30 år, genomförs i studier utanför budgeten. Ett exempel är Finanspolitiska 

rådets studier samt den så kallade Långtidsutredningen. Partistyrelsen instämmer med 

motionären i det att det behövs långsiktiga analyser av budgetförslag men anser att detta 

redan idag görs i hög utsträckning i den mån det är möjligt.   

Partistyrelsen instämmer med motionären i att det är angeläget att komplettera BNP-

redovisningen med andra indikatorer som visar tillväxt och välstånd. I samband med 2017 års 

ekonomiska vårproposition introducerades ett nytt verktyg för att följa utvecklingen av 

människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet. Totalt femton mått på välstånd 

som belyser ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet. Partistyrelsen 

anser att denna redovisning fyller en viktig funktion. Med denna redovisning anser också 

partistyrelsen att ett bra mått på välstånd finns i statsbudgeten. Det kan dock finnas behov av 

att fortlöpande se över om redovisningen kan utvecklas vidare. Många av de mått som 

traditionellt brukar ingå i det som kallas välfärd finns redan tillgängligt via den officiella 

statistiken, exempelvis människors levnadsförhållanden, med redogörelser för deras ekonomi, 

hälsa, utbildning, bostadsförhållanden 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

 

1.39.1 

 

1.39.2 

 

1.39.3 

 

1.40.1 

 

 

1.41: Statligt riskkapital 

1.41.1 att statligt riskkapital ämnat för Norrlands inland ska återinföras. 

1.41.2 att det statliga riskkapitalet sköts av Inlandsinnovation AB som tidigare. 
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Partistyrelsens yttrande: 

Inlandsinnovation AB fyllde en viktig funktion. Genom uppgåendet i Saminvest AB är det 

avvecklat som eget bolag. Precis som motionären beskriver riskerar detta att få negativa 

konsekvenser för riskkapitalförsörjningen i Norrlands inland. Partistyrelsen anser likt 

motionären att det är viktigt att statligt riskkapital finns tillgängligt i hela landet och med 

samma förutsättningar. Genom att förändra det statliga riskkapitalet, med effektivisering och 

samordning,  anser partistyrelsen fortsatt att statligt riskkapital har en viktig roll att fylla för 

att driva innovation och utveckling i hela landet. Statligt riskkapital i hela landet ska vara ett 

ledord men investeringar måste ske enligt samma affärsmässiga bedömningar.  Det är 

uppenbart att det finns skevheter i fördelningen av det statliga riskkapitalet; både ur ett 

regionalt perspektiv och ur ett jämställdhetsperspektiv. 

När Inlandsinnovation AB uppgick i Saminvest AB skedde en större omorganisering av det 

statliga riskkapitalet. Samordning är generellt bra för riskkapital men det får inte leda till en 

koncentration till enbart en del av Sverige eller enbart till större städer. Partistyrelsen anser 

inte att Inlandsinnovation AB bör återinföras som tidigare av det primära skälet att strukturen 

för den statliga riskkapitalförsörjningen inte kan förändras kontinuerligt. Däremot vill 

partistyrelsen understryka att en förutsättning för den nuvarande strukturen är att hela landet 

har lika förutsättningar att ta del av riskkapitalet. 

Partistämman beslutade:  

Att Centerpartiet verkar för att statligt riskkapital ska vara tillgängligt i hela landet. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

 

1.41.1 

 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.41.2  

 

 

1.42: Förbättringsarbete på region- och 

kommunnivå 

1.42.1 att arbeta för att det utses förbättringsledare inom olika verksamhetsområden (OBS 

inte konsulter) och att kontinuerligt förbättringsarbete initieras. 

Partistyrelsens yttrande: 

Det är viktigt att kommuner och regioner kan ta del av och utbyta erfarenheter när det gäller 

organisatoriska och styrningsfrågor. Därtill att det finns en bred omvärldsbevakning. För 

närvarande arbetar den så kallade Tillitsdelegationen som fick i uppdrag att bedriva 

försöksverksamheter och att utreda tillit i styrningen. Målet är att styrningen av den offentliga 

förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit.   



 

29 
 

Det är dock viktigt att kommunernas och regionerna själva kan och får utforma hur de väljer 

att förbättra styrningen och ta hänsyn till omvärldsfaktorer. Partistyrelsen anser att staten 

primärt kan hjälpa till som stöd, t.ex. genom arbete likt Tillitsdelegationen, och att SKL har 

en viktig uppgift i att sprida best practice.   

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.42.1 

 

 

1.43, 1.44: RUT- och ROT-avdrag 

1.43.1 att RUT-avdraget blir behovs- och åldersdifferentierat och att detta bereds och införs 

snarast. 

1.44.1 att Centerpartiet föreslår ett nytt tjänsteavdrag för hemmet på 50.000 SEK per vuxen 

som ersätter Rut och Rot. Tjänsteavdraget kan användas till alla tjänster i hemmet. 

Partistyrelsens yttrande: 

Centerpartiet har varit drivande i införandet av RUT. Under 2015 lyckades Centerpartiet 

också säkerställa att RUT-avdraget utvidgades inom ramen för migrationsöverenskommelsen. 

Inom ramen för Januariavtalet drev Centerpartiet igenom både en breddning och utvidgning. 

Men RUT-avdraget behöver fortsatt utvecklas.  

Partistyrelsen instämmer  i motionärens förslag i så måtto att det är angeläget att se över om 

äldre bör ges ett större avdrag än övriga. Detta eftersom äldre är flitiga användare av avdraget 

men ofta har knappa resurser. En sådan reform, bland annat på grund av att det då blir en 

särskild lagstiftning för äldre, behöver utredas, vilket även är en punkt i Januariavtalet. Därtill 

bör det utredas om avdraget kan förenklas för äldre, genom införandet av ett bredare så kallat 

HEM-avdrag. Det innebär att för äldre blir alla tjänster som utförs i och med anknytning till 

hemmet en del av RUT-avdraget. Om ett sådant avdrag kan definieras väl, blir också 

gränsdragningarna för vad som ingår och vad som inte ingår i RUT enklare och behovet av 

kommunal hemtjänst kan minska. Partistyrelsen anser i ljuset av detta att ett utökat RUT-

avdrag för äldre behöver utredas, men att den exakta utformningen, inklusive en specifik 

differentiering, behöver beslutas därefter.  

Partistyrelsen instämmer i att det behövs ytterligare utvidgningar av RUT-avdraget och detta 

utreds nu som en del av Januariavtalet. Ett utvidgat avdrag ska omfatta även tvätt, flytt-, 

hämt- och trygghetstjänster. Även en höjning av taket till 75 000 kronor ska ingå i 

utredningen. Denna snabbutredning ska leverera sina resultat redan i början av 2020. 

Utvidgningar av RUT-avdraget behöver ställas mot sitt syfte. Tjänstemarknaden i den nya 

digitala ekonomin utvecklas hela tiden och lagstiftningen behöver säkerställa att avdraget 

lever upp till syftet smed RUT som är flerdelat. Först att göra svarta jobb vita; två att bidra till 

fler företag och ökad sysselsättning; tre ersätter avdraget tjänster som normalt utförs i 

hemmet, fyra kan dessa tjänster utföras av individer med låga kvalifikationer som står utanför 

eller precis kommit in på arbetsmarknaden.   
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Att införa ett generellt tjänsteavdrag skulle å ena sidan innebära en enorm förenkling. Å andra 

sidan ställer sig partistyrelsen negativ till att rakt av låta alla tjänster i hemmet ingå. Det finns 

hela tiden gränsdragningsproblem när nya tjänster införs i avdraget som måste utredas. 

Däremot är det viktigt att kunna genomföra snabba förändringar av RUT-avdraget i takt med 

att tjänstemarknaden utvecklas.  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

 

1.43.1 

 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.44.1 

 

 

1.45: Regelförenkling för företag 

1.45.1 att Centerpartiet ska verka för att minimera detaljstyrning av företagare från 

myndigheter. Ett exempel är när Trafikverket kräver att veta vad som står på 

informationsskyltar vid vägarna. De ska endast fokusera på trafiksäkerheten så att 

informationen på ett enkelt sätt kan uppdateras vid behov av företagare. 

1.45.2 att Centerpartiet ska verka för att nya fiskelicenser för småskaligt fiske ska vara lättare 

att få. Att t.e.x uppge styrkt inkomst av fisket innan man börjar är svårt. Det behöver oxå vara 

lättare att generationsväxla inom yrkesfisket genom att kunna lämna över fiskelicenser 

Partistyrelsens yttrande: 

Partistyrelsen instämmer i motionärens beskrivning att företagare ska kunna fokusera på att få 

sin verksamhet att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Många regler är onödiga och 

tidskrävande. Detta kostar mycket pengar, både för företagaren och för samhället. 

Centerpartiet driver sedan länge aktivt frågan om regelförenklingar. Nya reglers effekt på 

företagens kostnader bör alltid utredas grundligt. Det bör införas ett krav på ”en regel in – en 

regel ut”. Nya regler som innebär ökade kostnader bör kombineras med regelförenklingar 

som minst kompenserar dessa kostnadsökningar. Fler regler bör ges så kallade 

solnedgångsklausuler, som innebär att en regel ges ett slutdatum då det måste visas att dess 

fördelar fortsatt överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar.  

Krånglet som företagare upplever handlar ofta om komplicerade skatteregler. Även om det 

kan vara skatteregler som faktiskt gynnar företagarna riskerar de att inte kunna nyttjas fullt ut 

helt enkelt på grund av komplexitet. Därför behöver skattesystemet, särskilt för mindre bolag, 

bli både enklare och mer transparent.  

Motionären lyfter frågan om att det ska bli enklare att bedriva småskaligt fiske. Centerpartiet 

delar denna bedömning. Under de senaste två åren har antalet yrkesfiskare minskat med sex 

procent i Sverige. Antalet fiskelicenser för yrkesfiske till havs var 1 274 i början av 2017. 

Många fiskare vittnar om att det finns stora problem med lönsamheten och det behövs 

konkreta satsningar och lösningar för att förbättra fisket. Det behövs långsiktiga fungerande 

företagsvillkor för fisket och förenklade regler, och därför vill Centerpartiet stärka 
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konkurrenskraften inom fiskenäringen med ett nationellt fiskepolitiskt program så att det 

kustnära och småskaliga fisket kan utvecklas. Vi vill också se över företagsvillkoren för 

yrkesfiskarna, bland annat behöver lagarna kring tillåtna fiskeredskap uppdateras och 

handläggningstiderna på myndigheterna behöver kortas ner. En annan del av problematiken 

handlar om svårigheter att få fiskelicens. Idag är det heller inte möjligt att ta över en 

fiskelicens vid ett generationsskifte. Centerpartiet vill ändra på detta så att fler kan ta över 

skärgårds- och annat småskaligt fiske som funnits i flera generationsled. 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

 

1.45.1 

 

1.45.2 

 

 

1.46: Innovation inom transportteknik 

1.46.1 att väsentliga medel läggs till ett utmaningsdrivet svenskt program för 

innovationsupphandling av fullskaliga automatiserade transportsystem på egen bana, gärna i 

samarbete eller stöd med EU-program. 

1.46.2 att en speciell arbetsgrupp för en sådan innovationsupphandling snarast bildas med 

huvudsakliga sakägare som Trafikverket, Akademiska institutioner och tillverkande industri 

(främst stål samt bygg och anläggning) med mål att skapa ett upphandlingsdokument och 

kravspec 

Partistyrelsens yttrande: 

Varje år upphandlar stat, landsting och kommuner för 450–600 miljarder kronor. 

Möjligheterna att inom ramen för upphandlingarna stimulera innovationer är därmed stora 

men de offentliga innovationsupphandlingarna i Sverige är idag få även om de ökar. 

Centerpartiet har under en längre tid drivit vikten av mer innovationsupphandling. Att 

upphandla funktion istället för att fråga efter det som redan är känt. Partistyrelsen delar 

motionärens uppfattning att det är viktig med innovationsupphandling inom transportområdet.  

År 2015 bildades Upphandlingsmyndigheten som ska fungera som expertmyndighet inom 

upphandling. För partistyrelsen är det viktigt att det finns en samlande myndighet för 

upphandling. Innovationsupphandling är en viktig del. Likaså är det viktigt att stärka 

förutsättningarna att kunna upphandla lokal mat inom ramen för befintlig lagstiftning. Även 

om det ibland kan finnas skäl för myndigheten att via uppdrag särskilt se över en viss del av 

upphandlingsområdet så anser inte partistyrelsen  att det ska byggas upp parallella 

stödstrukturer för upphandling eftersom det redan finns en samlande myndighet för 

ändamålet. Däremot är det viktigt att enskilda myndigheter själva går igenom sin 

inköpsverksamhet. Upphandlingsmyndigheten fungerar som ett viktigt stöd, dels genom att 

samla spetskompetens, dels genom att bidra till harmonisering och standardisering av 

processerna.  
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Trafikverket har i ett regeringsuppdrag, 2017, gjort en grundlig genomlysning av hela 

inköpsverksamheten. Tanken är att myndigheter och kommuner ska kunna använda rapporten 

som en handbok i upphandling. I detta uppdrag var innovationsupphandling en viktig del. Att 

bilda särskilda arbetsgrupper som består av myndigheter och särskilda representanter för de 

som deltar i upphandlingsanbud ser partistyrelsen som problematiskt. Detta eftersom alla 

företag i EU ska konkurrera på liknande villkor. Då kan inte enskilda företag ges en särskild 

roll i att utveckla upphandlingsförfaranden. Det ligger på den enskilda myndigheten att 

utforma en upphandling.  

 Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

  

1.46.1  

 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.46.2 

 

 

1.47: Tillväxtarbete och regionala förutsättningar 

1.47.1 att Sveriges tillväxt- och innovationsfrämjande insatser utformas utifrån regionala 

förutsättningar i storstadsregioner och landsbygdsregioner genom skilda strategier för 

regional tillväxt och innovation. 

1.47.2 att statliga myndigheter (tillväxtverket, Vinnova, Sektorsmyndigheter) och FoU-

resurser Universiteten och RI.SE tilldelas uppdrag och resurser för att aktivt skapa 

förutsättningar för tillväxt i hela landet. 

1.47.3 att universiteten tilldelas regleringsbrev som tydligt säger att Universitetens 

samverkansplattformar och Holdingbolag tillåts och uppmuntras att aktivt medverka till 

samarbete med regionalt tillväxtansvariga och regionalt/lokalt näringsliv med syfte att 

medverka till ökade investeringar i kompetens, produkter och tjänster i hela Sverige. 

Partistyrelsens yttrande: 

Regional tillväxt handlar om att stärka regioners och individers möjligheter för 

entreprenörskap, konkurrenskraft och sysselsättning. En tillväxtinriktad regionalpolitik skapar 

möjligheter att tillvarata den lokala och regionala miljöns unika förutsättningar i storstäder, på 

landsbygder och på landsorter. Likvärdiga möjligheter i hela landet innebär inte per automatik 

likformighet. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av landet. Politiken 

behöver därför utformas med en insikt om att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av 

landet. En närodlad politik, där beslut fattas så nära människor som möjligt, möjliggör en 

sådan utveckling. Partistyrelsen delar motionärens syn att mer behöver göras för att stärka det 

regionala tillväxtarbetet, inklusive tillväxtarbete i samverkan mellan regioner. För att 

tillvarata regionernas unika förutsättningar är det viktigt att tillväxt- och 

innovationsfrämjande insatser möjliggörs genom skilda strategier för landets regioner. 
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När det gäller universitetens samverkansplattformar och holdingbolag är partistyrelsen av 

uppfattningen att det är viktigt att underlätta lärosätenas samverkan med det omgivande 

samhället. Det är viktigt för att skapa tillväxt och utveckling i hela landet. Flera utredningar 

har pekat på bristande förutsättningar för lärosätenas holdingbolag och det är oklart hur 

effektiva de är. Riksrevisionen kommer i november 2019 presentera en granskning av 

lärosätenas holdingbolag. Partistyrelsen menar att det är viktigt att ta den granskningen i 

beaktande före eventuella förändringar. Statliga myndigheter har redan idag ett utpekat ansvar 

att medverka i det regionala tillväxtarbetet enligt förordning (2007:713) om regionalt 

tillväxtarbete.  Partistyrelsen anser att flera av förslagen i den nyligen presenterade 

utredningen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan kan utgöra 

en grund för en förstärkning av det regionala tillväxtarbetet vid de enskilda universiteten 

genom dialog.   

I dagsläget stödjer Tillväxtverket 19 myndigheter identifierade som särskilt betydelsefulla för 

genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken i En nationell strategi för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft. Tillväxtverket träffar också enskilda myndigheter vid behov för 

att diskutera kopplingar till regional tillväxt i nya eller befintliga uppdrag. De fungerar även 

som kontaktförmedlare till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna. Partistyrelsen anser 

att det är en bra struktur att en expertmyndighet, med uppdraget att arbeta för regionalväxt, 

har en samordnande roll. Partistyrelsen delar motionärens syn att fler myndigheter behöver 

bidra till att aktivt skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet men att generella 

anslagshöjningar är en separat fråga. . Statliga myndigheter behöver generellt effektiviseras 

och ges incitament till omlokalisering för att minska sina kostnader och spridas i hela landet.   

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

  

1.47.1 att Sveriges tillväxt- och innovationsfrämjande insatser utformas utifrån regionala 

förutsättningar i storstadsregioner och landsbygdsregioner genom skilda strategier för 

regional tillväxt och innovation. 

 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

1.47.2 

 

1.47.3 

  

1.48: Allmänna löneavgiften 

1.48.1 att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att sänka den Allmänna 

löneavgiften till att i varje tid motsvara Sveriges EU-avgift. 

1.48.2 att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att överföra 2 procentenheter av 

dagens Allmänna löneavgift på fn 11.62% till att stärka pensionssystemet. 

 

 



 

34 
 

Partistyrelsens yttrande: 

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 kommer att vara mer prioriterade i närtid.  

Vi ser ett flertal delar som behöver justeras i vårt pensionssystem. Men på det stora hela är 

vårt svenska pensionssystem bra. Det är unikt och stabilt. Dagens ordning där den 

inkomstbaserade pensionen ligger utanför statsbudgeten är bra och något partistyrelsen vill 

värna. Partistyrelsen vill inte gå i en riktning där pensionssystemet är beroende av 

intäktssidan i statsbudgeten. Sverige har till skillnad från många andra länder hanterat 

finansieringen av den allmänna pensionen. Det stora problemet för många andra länder runt 

om i världen är att deras pensionssystem kommer att ta en ökande andel av BNP i anspråk. 

De har väntat för länge med att ta tag i problemen, vilket är en bidragande orsak till att de fått 

eller kommer få en mer smärtsam omställning jämfört med vad Sverige genomgick för drygt 

20 år sedan. 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.48.1 

 

1.48.2 

 

1.49: Sänkta trösklar till företagande 

1.49.1 att Centerpartiet ska arbeta för en utredning gällande uppstart av företag på deltid för 

arbetslösa, under en begränsad uppstartstid så som motionen anför. 

Partistyrelsens yttrande: 

Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en 

företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. För att göra 

företagande lika naturligt som anställning behöver vi också uppmuntra så kallade 

"kombinatörer" så att man kan vara både anställd och företagare på samma gång. Då behöver 

också ersättningssystem som a-kassa och föräldraförsäkring moderniseras.   

Idag finns bland annat möjlighet att erhålla "starta-eget-bidrag" för den första tiden då man 

startar företag. Det är arbetsförmedlingen som avgör om vem som får bidraget (som 

egentligen heter "Stöd vid start av näringsverksamhet") men pengarna utbetalas via 

Försäkringskassan. Partistyrelsen står bakom de förslag som framfördes i den parlamentariska 

socialförsäkringsutredningen (PSFU). I PSFUs förslag till förbättringar för företagare och 

uppdragstagare innefattas även bättre ekonomiskt skydd under uppbyggnadsskedet. Detta är 

extra betydelsefullt för de som befunnit sig utanför arbetsmarknaden.   

Centerpartiet har föreslagit en reform som kallas “ingångsföretag”. Tanken är att man som 

enskild person ska kunna bedriva en verksamhet som omsätter maximalt 250 000 kronor per 

år. Hela företagandet ska kunna hanteras via en app i telefonen. Vid varje transaktion dras 

automatiskt en schablonskatt på 25 procent som går till Skatteverket. Resterande 75 procent 

stannar hos företagaren. Det kapar bort administrativt regelkrångel och underlättar avsevärt 
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för individen att själv skapa sin egen försörjning och bli mindre beroende av bidrag från 

samhället. Partistyrelsen är övertygad om att enklare regler får många potentiella företagare 

att ta steget, testa en egen första verksamhet och i nästa steg utveckla den till ett större 

företag.  

Partistyrelsen instämmer i motionärens intentioner men anser att möjligheten till starta-eget-

bidrag i kombination med reformen “ingångsföretag” motsvarar det motionären efterfrågan.  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

1.49.1 

 

 

1.50: Visualiserad budget 

1.50.1 att Centerpartiet ska verka för nya sätt att visualisera och kommunicera offentlig 

budget och utfall till skattebetalare på kommunal, regional och nationell nivå. 

Partistyrelsens yttrande: 

Budgetar, oavsett nivå, är komplexa dokument. De avspeglar också komplexa verksamheter 

oavsett om det är staten, kommuner eller ett företag.  

Ett primärt syfte med en budget, utöver centrala frågor om redovisning och skatt, är att bidra 

till verksamhetsstyrning. Då är det också beställarna av en budget, på kommunal nivå oftast 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse, som äger frågan om den exakta utformningen av 

en budget, utöver de lagstadgade kraven. Bortsett lagstiftning och t.ex. kommunala val för 

utformning är det primärt Sveriges kommuner och landsting (SKL) som bidrar med stöd och 

råd för redovisning på kommun- och regionnivå. Partistyrelsen delar motionärens uppfattning 

att mer insatser behövs för att skattebetalarna enklare ska kunna ta till sig offentliga budgetar 

och utfall. Däremot bör i första hand frågan om visualisering av budget på kommun- och 

regionnivå riktas dels till den egna kommunledningen, dels till SKL.    

När det gäller statens budget sker löpande ett arbete med att utveckla presentationen både för 

att göra den tydligare men också med att inkludera fler indikatorer. I grunden ska 

statsbudgeten baseras på i huvudsak bokföringsmässiga grunder (kostnader och intäkter). Den 

exakta utformningen i övrigt som t.ex. språkbruk är en fråga för den regering som lägger fram 

statsbudgeten. 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

  

1.50.1 

 

 

1.51, 1.52: Delad kommunalskatt 
1.51.1 att centerpartiet arbetar för att kommunal och regionalskatt fördelas proportionerligt 

efter deltidsboendes vistelsetid i respektive kommun och region. 
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1.52.1 att Centerpartiet driver denna fråga i riksdagen, så vi får en förändring som motsvarar 

motionens innehåll. [Motionen lyfter utmaningen för turistkommuner där säsongsanställda 

inte är folkbokförda i kommunen varför kommunen går miste om skatteintäkter.]   

Partistyrelsens yttrande: 

För många kommuner är det en stor utmaning med en relativt sett hög andel deltidsboende 

under delar av året. Såväl en hög andel sommarboende, säsongsanställda som övriga 

deltidsboende under året innebär ett tryck på såväl infrastruktur som välfärdstjänster som är 

högre än vad det permanentboende skatteuttaget kan bära. För småföretagare, exempelvis 

inom besöksnäringen, innebär detta en utmaning vid rekrytering av personal som behöver 

bland annat barnomsorg eller skola till sina barn. För kommunen kan det innebära en annan 

allokering av skatteresurser till verksamheter och tjänster än vad som skulle ha varit fallet om 

skatteuttaget hade motsvarat antalet invånare under helåret, exempelvis vad gäller 

investeringar i vägar, VA och vård.  

Även om partistyrelsen instämmer i problembeskrivningen är inte en delad kommunalskatt 

rätt väg att gå för att lösa utmaningarna. I Sverige är de offentliga välfärdstjänsterna, 

exempelvis vård, försörjningsstöd och diverse bidrag avhängiga dels av vilken kommun en 

person bor i, dels vilken skattesats denne betalar. Ett system med delade skattesatser skulle 

inte vara möjligt utan att i grunden reformera hur det svenska välfärdssystemet fungerar. 

Därutöver skulle det kommunala skatteutjämningssystemet, som i huvudsak baseras på 

beskattningsbar inkomst per invånare, sättas ur spel.  

Utmaningen som framförallt vissa kommuner har med en hög andel deltidsboende måste tas 

på allvar. En delad kommunalskatt är dock inte lösningen. Införandet av den kommunala 

fastighetsavgiften som bl.a. innebar att fritidshus beskattas kommunalt var en reform för att 

möta utmaningen men fler reformer behövs. Centerpartiet driver bland annat frågan om att 

verka för regionala skattebaser efter att sådana har utretts vilket är ett sätt att flytta mer makt 

och resurser till kommunal- och regional nivå.  

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.51.1 

 

1.52.1 

  

1.53: Skatter och glesbygd 
1.53.1 att en utredning om differentierad försäljningsskatt i turistiskt attraktiv glesbygd 

påbörjas! 

1.53.2 att utreda om differentierad småhusskatt, dvs. beskatta fritidshus annorlunda 

1.53.3 att utreda om differentierad fastighetsavgift i turistkommuner 

Partistyrelsens yttrande: 

Det finns utmaningar för besöksnäringskommuner när en stor mängd människor besöker och 

bor på en ort under kortare delar av året. Bland annat skapar det ett tryck på den lokala 

infrastrukturen. Samtidigt innebär besöksnäringen för många orter en möjlighet till 



 

37 
 

företagande och högre sysselsättning än vad som annars hade varit fallet. Något som i sin tur 

bidrar till den lokala ekonomin.  

Partistyrelsen anser att skattesystemet ska bestå av ett antal grundläggande egenskaper. Det 

behöver vara enkelt, förutsägbart och rättssäkert.  Men i grunden handlar det om en viktig 

grundförutsättning. Att det finns en legitimitet bakom skatteuttaget.   

Att differentiera skatter, reavinstskatter eller fastighetsavgifter, skulle enligt partistyrelsen gå 

emot de grundläggande principer ett skattesystem ska innehålla. Att staten skulle lagstifta att 

vissa individer fick betala mer skatt än andra vid försäljning av bostad går emot alla nämnda 

principer. Det skulle innebära en enorm orättvisa individen själv inte kan påverka. Detsamma 

gäller för motionärens förslag om en differentierad skatt för fritidshus.  Fastighetsavgiften 

följer taxeringsvärdet och partistyrelsen ser inte något skäl att förändra denna grund.  I 

grunden måste det finnas en rättighet för alla att bosätta sig var man vill i landet.  

Däremot anser partistyrelsen att det kan finnas andra skattebaser som är möjliga att 

regionalisera i syfte att bland annat att uppnå det motionären efterfrågar. Centerpartiets mål är 

att flytta beslut så nära individen som möjligt. Fler ekonomisk-politiska beslut ska flyttas till 

kommunal och regional nivå, exempelvis skattebaser. Partistyrelsen anser att Centerpartiet 

ska verka för att regionala skattebaser införs, i första hand för fastighetsskatten från 

energiproducerande fastigheter och industrifastigheter, samt att fler regionala skattebaser 

utreds. 

Partistämman avslog följande motioner: 

1.53.1 

1.53.2 

1.53.3 

 

1.54: Kompetensförsörjning 
1.54.1 att en utredning initieras över vilka branscher och företag som har ett stort behov av 

personal och som själva skulle kunna genomföra utbildningar. 

1.54.2 att alla hinder, regler och krångel som står i vägen kartläggs och att förslag lämnas på 

hur man eliminerar dessa.  

1.54.3 att Centerpartiet ser över vilket stöd som företag och verksamheter eventuellt behöver 

för att snabbt genomföra utbildningsinsatser och vilka incitament som skulle kunna erbjudas.  

Partistyrelsens yttrande: 

Motionärerna tar upp matchningsproblemen på arbetsmarknaden och att de ibland kan lösas 

med smärre utbildningsinsatser. Motionärerna vill ge utredningen DUA (Delegationen för 

unga och nyanlända till arbete) ett utvidgat direktiv gällande att arbetsgivare i utsatta 

branscher själva ska kunna ta fram de utbildningar som behövs utan att gå omvägen via 

Arbetsförmedlingen.  
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Frågor om matchningsproblemen på arbetsmarknaden ingår i ett större grepp kring en 

reformering av Arbetsförmedlingen. Centerpartiet har länge drivit på för en reformering av 

Arbetsförmedlingen och det utgör nu en viktig del i Januariavtalet mellan Centerpartiet, 

Liberalerna och regeringen.  

Partistyrelsen anser att ett utvidgat direktiv till DUA kan vara rimligt snarare en ny utredning. 

Partistyrelsen anser också att matchningen på arbetsmarknaden och hinder för densamma är 

en viktig del vid en reformering av Arbetsförmedlingen. Reformering av Arbetsförmedlingen 

pågår nu inom ramen för Januariavtalet. Vidare delar Partistyrelsen synen att stöd för företag 

och verksamheter gällande utbildningsinsatser är något som kan ses över inom ramen för en 

reformerad Arbetsförmedling. Motionärens yrkande ryms i huvudsak i pågående reformering 

av Arbetsförmedlingen. 

 Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

1.54.1 

 

1.54.2 

 

1.54.3 

  

 

 1.55, 1.56: Regionaliserad arbetsmarknads-

politik  
1.55.1 att Centerpartiet inom ramen för JA säkerställer att den reformerade 

Arbetsförmedlingen blir lokalt förankrad för att kunna möta det lokala näringslivet 

1.55.2 att Centerpartiet inom ramen för JA säkerställer att den reformerade 

Arbetsförmedlingen blir lokalt förankrad för att kunna möta de grupper som står längst från 

arbetsmarknaden   

1.56.1 att resurser för arbetsmarknadspolitiska insatser överförs från staten till regionerna. 

1.56.2 att resurser för viss utbildning (exempelvis Yrkeshögskolans finansiering) överförs 

från staten till den regionala nivån. 

1.56.3 att Europeiska Socialfondens tillämpningar genomförs med stöd av regionala program, 

som kan arbeta i nära samverkan med lokala och regionala arbetsmarknader. 

Partistyrelsens yttrande:  

En motionär tar upp vikten av lokal förankring i Arbetsförmedlingens arbete. En annan 

motionär tar upp vikten av regional förankring inom arbetsmarknadspolitiken i stort. 

Skillnaderna i förutsättningar mellan storstadsregionerna och landsbygdsregionerna är 

betydande. Den lokala politiken har ofta bättre förutsättningar att samarbeta med det lokala 

näringslivet för att hitta gemensamma lösningar som får fler människor i arbete än vad 

politiken på riksplan har. Centerpartiet är nu drivande i att genomföra en omfattande reform 

av Arbetsförmedlingen, med målet att minska byråkratin och öka effektiviteten med 

fristående resultatbaserade privata och ideella aktörer som ska vara närvarande lokalt i alla 
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kommuner, vilket även innebär att Arbetsförmedlingen som myndighet ska vara närvarande. I 

ljuset av detta instämmer Partistyrelsen i att det regionala perspektivet på 

arbetsmarknadspolitiken är viktigt, men anser av ovan anförda skäl inte att det är lämpligt att 

föra över huvuddelen av Arbetsförmedlingens resurser från staten till regionerna. 

Partistämman beslutade:  

 

att Centerpartiet värnar det regionala och lokala perspektivet på arbetsmarknadspolitiken. 

 

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

1.55.1 

 

1.55.2 

 

1.56.1 

 

1.56.2 

 

1.56.3 

 

 

1.57: Lokal turist/övernattningsskatt 

1.57.1 att utreda möjligheten av att införa en turistavgift/miljöavgift vid övernattningar lokalt 

i kommuner eller städer likt den avgift man idag tar ut på många orter i Europa. Avgiften ska 

syfta till förbättringar och förvaltning av vårt kulturarv liksom till infrastruktur. 

Partistyrelsens yttrande: 

Det är en utmaning för kommuner som periodvis får ett kraftigt antal besökare under en 

kortare period på året. Det kan handla om såväl VA som andra miljöutmaningar och 

trafikutmaningar. Samtidigt bidrar en kraftigt ökad turism och stärkt besöksnäring till den 

lokala tillväxten och skatteintäkterna genom fler företag och fler som arbetar. Centerpartiet 

driver frågan om att i en större översyn av skattesystemet se över möjligheten till 

regionaliserade skattebaser. Att öppna upp för en lokal beskattning utöver inkomstskatten 

skulle vara ett  stort steg inom svensk skattelagstiftning och något som därmed behöver 

utredas noggrant. 

Centerpartiet driver frågan om att beslut om trängselskatt ska kunna fattas lokalt. Detta anser 

partistyrelsen kan vara ett sätt för kommuner till intäkter för infrastruktur, broar, vägar eller 

en tunnel, eller miljöpåverkan som motionären efterfrågar.  Trots beteckningen trängselskatt 

är detta, där det förekommer, i praktiken genom sin konstruktion att likna vid en avgift. 

Därutöver anser partistyrelsen att det kan finnas andra skattebaser som är lämpliga att 

regionalisera i syfte att bland annat att uppnå det motionären efterfrågar.  Centerpartiets mål 

är att flytta beslut så nära individen som möjligt. Fler ekonomisk-politiska beslut ska flyttas 

till kommunal och regional nivå, exempelvis skattebaser. Partistyrelsen anser att Centerpartiet 
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ska verka för att  regionala skattebaser införs, i första hand för fastighetsskatten från 

energiproducerande fastigheter och industrifastigheter, samt att fler regionala skattebaser 

utreds. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.57.1 

 

 

1.58: Arbetstidslagen 
1.58.1 att arbetstagarens arbetsrätt stärks. 

1.58.2 att det ändras i arbetstidslagen 5§ från 40h till 35h, d.v.s ordinarie arbetstid får högst 

uppgå till högst 35 timmar per vecka vilket innebär 7h arbetsdag med bibehållen lön. 

1.58.3 att öka antalet semesterdagar från 25 till 30 dagar för alla 

1.58.4 att förbundsstyrelsen på nationell nivå utreder möjligheterna att ovanstående att-satser 

blir verklighet. 

Partistyrelsens yttrande:  

Motionärerna tar upp diskussionen om arbetstid och föreslår förkortad arbetstid i 

arbetstidslagen till 7 timmar per dag, dvs 35 timmars arbetsvecka, dvs att ordinarie arbetstid 

högst får uppgå till 35 timmar per vecka, istället för dagens 40 timmars arbetsvecka. Likaså 

vill man öka antalet semesterdagar och även stärka arbetstagarens arbetsrätt. Sverige behöver 

fler arbetade timmar, till exempel behövs fler medarbetare inom välfärden. Vi behöver fler 

arbetade timmar, både för att enskilda ska få först en lön och sedan en pension de kan leva på 

och för att behoven ökar inom många välfärdsområden. Centerpartiet föreslår till exempel att 

återinföra vårdbiträden inom sjukvården. På så vis skulle dels fler människor kunna hitta sitt 

första arbete inom vårdsektorn och dessutom skulle såväl undersköterskor som sjuksköterskor 

få en välkommen avlastning i sitt dagliga jobb. 

Sju timmars arbetsdag riskerar att öka kostnaderna och konkurrera om resurser till andra 

satsningar. Vi riskerar att tappa konkurrenskraft inom den privata sektorn. Likaså skulle det 

kunna leda till ökade kostnader inom offentlig verksamhet. Det finns dessutom inget idag 

som hindrar att enskilda företag och vårdgivare, privata som offentliga, att genomföra sju 

timmars arbetsdag om utrymme finns.  

Centerpartiet vill sänka trösklarna till arbetsmarknaden så att fler har ett jobb att gå till. Med 

fler som arbetar får vi fler som bidrar till vår gemensamma välfärd. Vi behöver komma ut på 

arbetsmarknaden snabbare efter studier och vi behöver arbeta längre – därför har även beslut 

fattats om höjd pensionsålder. Vi behöver matcha kompetensen – som finns – på 

arbetsmarknaden, med efterfrågan.  

För mer hållbara arbetsplatser behöver vi förbättra arbetsmiljön och se till att sätta in tidiga 

och täta insatser vid sjukskrivningar. Vi behöver även arbeta förebyggande så att det inte ens 

hinner gå till sjukskrivning. Vi behöver med andra ord verka för en större mängd människor 

som arbetar i Sverige, se till att vi mår bra på jobbet och håller för ett långt arbetsliv.  
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I Sverige kostar det mycket att anställa, eftersom vi har höga arbetsgivaravgifter. Vi vill 

skapa fler jobb genom att sänka kostnaderna, då kan företagen anställa fler. Att fler 

människor jobbar är enda sättet som vi kan se till att Sverige också i framtiden har en bra 

välfärd och ett starkt socialt skyddsnät.  

Den svenska modellen bygger på att det är arbetsmarknadens parter, det vill säga facken och 

arbetsgivarna, som förhandlar fram avtal och löner. Centerpartiet värnar den svenska 

modellen där parterna kommer överens om rådande villkor på arbetsmarknaden. Vi vill att 

facken och arbetsgivarna ska komma överens om ett nytt avtal som är direkt riktat till 

nyanlända. Det behöver vara ett avtal som gör det möjligt att skapa jobb och anställa med 

betydligt lägre ingångslöner än vad som är möjligt idag. Om parterna däremot inte tar sitt 

ansvar så är vi beredda att lagstifta för att få fram fler ingångsjobb och därmed ge nyanlända 

en chans att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Motionärerna vill stärka arbetstagarens rätt. Centerpartiet har sedan länge drivit på för 

förändringar av arbetsrätten bl.a. med ändring av turordningsreglerna. Dessa förändringar och 

en utredning av arbetsrätten har därför blivit verklighet i och med januariavtalet. Idag finns 

mycket långgående möjligheter för facken att ta till åtgärder. För att inte riskera Sveriges 

internationella konkurrenskraft behöver arbetsgivare och fack bli mer jämlika. Partistyrelsen 

delar därmed inte motionärernas syn. 

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.58.1 

 

1.58.2 

 

1.58.3 

 

1.58.4 

 

1.59: Ändring av turordningsregler 
1.59.1 att ändra 22§ i LAS så att turordningsreglerna gynnar försörjningsansvariga föräldrar 

istället för anställningstid och ålder. 

Partistyrelsens yttrande:  

Motionären tar upp turordningsreglerna i LAS och att dessa bör gynna föräldrar med 

försörjningsansvar för barn istället för lång anställningstid och hög ålder.  

Centerpartiet har länge drivit på för en förändrad arbetsrätt med förändrade turordningsregler. 

Vi tycker att då arbetsgivare tvingas säga upp människor ska det vara viktigare hur bra du är 

på ditt jobb än hur länge du arbetat på en arbetsplats eller t.ex. om du har barn. Du ska kunna 

byta jobb utan att behöva oroa dig för att vara den som är sist anställd om företaget skulle 

börja gå dåligt. Därför vill vi göra om LAS och införa trygg flexibilitet med bättre 

möjligheter till omställning och en inledningsvis högre a-kassa. Vi vill se rättvisa 

turordningsregler baserade på kompetens istället för antal år på en arbetsplats. I Januariavtalet 

har Centerpartiet drivit igenom att LAS, Lagen om anställningsskydd, ska ändras genom 

tydligt utökade undantag från turordningsreglerna och att det blir lägre kostnader, särskilt för 
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mindre företag, vid uppsägningar. Arbetsrätten ska utredas för att moderniseras och anpassas 

efter dagens arbetsmarknad.  

Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, 

särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som 

rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls. Utredningen ska föreslå hur 

arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den anställdes omställningsförmåga 

stärks. Utredningen ska också arbeta med förslag som skapar en bättre balans i 

anställningsskydden för personal med olika anställningsvillkor. 

Utredningen ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta de små och medelstora företagens 

behov av flexibilitet och ska, utöver kontakter med arbetsmarknadens parter, ha kontakt med 

dessa företagsorganisationer. Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska 

reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med 

parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag. Utredningen tillsätts 

april 2019. Förändringarna i LAS ska genomföras 2021. 

Partistyrelsen anser att LAS ska utgå från kompetens och inte från anställningstid, ålder eller 

t.ex. om du har barn. 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.59.1 

 

 

1.60, 1.61: Delningsekonomi 
 

1.60.1 att Centerpartiet ska motverka de hinder som idag finns för delningsekonomi och verka 

för att anpassa lagstiftningen för ökad resursdelning. 

1.60.2 att utreda huruvida skattelättnader ges till privatpersoner, mindre företag och 

föreningar som delar med sig av sina tillgångar i form av arbetsmaskiner, bilar och 

transportmedel. 

1.60.3 att utreda huruvida tjänster ska utvecklas för att tillgängliggöra delning lokalt. 

1.61.1 att Centerpartiet aktivt verkar för behovet av en särskild lagstiftning och arbetsrätt för  

delningsekonomin.   

 

1.61.2 att Centerpartiet aktivt verkar för en skattereform som förenklar för uppdragstagare 

inom delningsekonomin att redovisa inkomster av flera jobb samt att ett avdragsfritt tak sätts 

till 50 000 kronor 

 

Partistyrelsens yttrande: 

 

I övergången till en cirkulär ekonomi är delningstjänster ett viktigt inslag för att effektivisera 

resursanvändandet. Redan idag ser vi olika initiativ och affärsmodeller växa fram, denna 

utveckling måste bejakas.  

Centerpartiet är överens med regeringspartierna och Liberalerna om att införa ett 

hyberavdrag, vilket innebär en skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster. I 
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överenskommelsen ingår också förslaget att det ska bli möjligt att skattefritt upp till ett visst 

belopp hyra ut lösöre som till exempel bil, kläder, verktyg eller möbler. 

Enligt partistyrelsen ligger motionärens ståndpunkter i linje med de skrivningar som ingår i 

överenskommelsen och Centerpartiets vision om att ta fram en strategi för en cirkulär 

ekonomi med ett växande utbud av delningstjänster.  

Det är viktigt att vi har generellt goda villkor för företagare. Speciella regler för vissa delar av 

näringslivet bör undvikas. När det gäller lagstiftning kring delningsekonomin finns dock ett 

behov av att säkerställa att de hinder som kan finnas där lämpligt undanröjs. Däremot är 

partistyrelsen skeptisk till en specialanpassad lagstiftning.  

 

Partistyrelsen instämmer att det finns behov av att förenkla inkomstredovisningen, inte minst 

för de små företagen, till exempel genom den modell med ingångsföretag som Centerpartiet 

föreslagit. När det gäller skatteincitament för delningsekonomin anser partistyrelsen att det är 

viktigt att fortsätta utveckla RUT- avdraget tillsammans med hyberavdraget. Att införa ett 

avdragsfritt tak för företag verksamma specifikt inom delningsekonomin skulle innebära en 

orättvis beskattning mot andra företagare, dessutom med betydande 

gränsdragningsproblematik. Det är viktigare att arbeta för ett generellt lägre skattetryck för 

företagare vilket Centerpartiet redan gör.  

  

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

 

1.60.1 att Centerpartiet ska motverka de hinder som idag finns för delningsekonomi och 

verka för att anpassa lagstiftningen för ökad resursdelning. 

 

1.60.2 att utreda huruvida skattelättnader ges till privatpersoner, mindre företag och 

föreningar som delar med sig av sina tillgångar i form av arbetsmaskiner, bilar och 

transportmedel. 

 

1.60.3 att utreda huruvida tjänster ska utvecklas för att tillgängliggöra delning lokalt. 

 

 

Partistämman instämde i intentionerna följande motioner: 

  

1.61.1 

 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.61.2 

 
 

1.62: Konkurrenskraften för svenska bolag  

  
1.62.1 att Centerpartiet verkar för att införa sandboxing för nya innovativa branscher som är 

under framväxt. 

  

1.62.2 att Centerpartiet verkar för att statligt riskkapital fasas ut. 
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1.62.3 att Centerpartiet verkar för att det statliga investeringsstödet och statligt riskkapital ska 

fördelar jämnare mellan könen fram tills dess utfasning skett. 

 

Partistyrelsens yttrande: 
 

Reformer i syfte att skapa fler företag och fler jobb ska i grunden bygga på bättre ramvillkor 

näringslivet genom bland annat förenklade regler och lägre skatter för att anställa. Samtidigt 

kan det vara rimligt att staten kompenserar för marknadsmisslyckanden. När det gäller 

innovativa företag, särskilt inom den digitala ekonomin, så har det under senare år 

förekommit många exempel på att lagstiftningen eller kanske snarare lagstiftningsprocesserna 

inte hänger med företagens innovativa takt. Där entreprenörer idag kan ha en kort ledtid från 

idé till färdig produkt tar ofta lagstiftningsprocesser lång tid. Det är ett problem. 

Lagstiftningen måste följa med i den snabba föränderliga värld som globalisering och 

digitalisering innebär. Ett sätt är att införa sandboxing för nya branscher som växer fram. En 

sandbox gör det möjligt för bolag att vara fri från lagstiftning men att vara under bevakning 

av myndigheter för att sedan på bästa möjliga vis kunna lagstifta på ett hållbart och effektivt 

sätt för branschen. Partistyrelsen ser med intresse på förslag kring sandboxing och tror att 

detta är ett alternativ för att hjälpa nya branscher att växa fram. Partistyrelsen instämmer 

därmed i intentionen med motionen rörande sandboxing, men anser att det behövs generellt 

bättre förutsättningar för företagare inom alla branscher och att politiken måste agera 

snabbare när lagstiftningen brister. Politiken ska inte definiera vilka innovativa branscher som 

är under framväxt.  

 

Likt motionären anser partistyrelsen att det statliga riskkapitalet behöver effektiviseras. Det är 

också uppenbart att en högre grad av samordning behövs. Partistyrelsen anser i motsats till 

motionären att det statliga riskkapitalet har en viktig funktion att fylla.  Det finns goda skäl 

för att stärka det statliga riskkapitalet så att det kan komplettera det privata, dels i tidiga 

skeden men också i regioner med svag tillväxt. En högre andel av det statliga riskkapitalet 

behöver riktas mot kvinnors företagande. Inte minst gäller detta företagande i tidiga faser och 

möjligheterna till entreprenörskap inom sektorer där kvinnors företagande hålls tillbaka av 

den offentliga dominansen.  

  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

  

1.62.1  
 

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.62.2 

 

1.62.3  

1.63: Företagande och regelbördor  
 

1.63.1 att Centerpartiet verkar för en presumtion emot gold plating, för att förhindra att 

Sverige överpresterar när ny EU-lagstiftning ska implementeras på nationell nivå.  
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1.63.2 att Centerpartiet verkar för att all ny lagstiftning som berör företagare ska inneha en 

tidsbegränsning och att lagstiftningen ska utvärderas efter tidsperioden utefter hur det 

påverkar regelbördan för företagen. 

 

1.63.3 att Centerpartiet verkar för att införa en tidsmässig maxgräns för handläggning i statlig 

och kommunal förvaltning. Följs inte maxgränsen godkänns ärendet automatiskt av 

förvaltningen.   

 

1.63.4 att Centerpartiet verkar för att införa en ombudsperson emot regelkrågel.  

 

1.63.5 att Centerpartiet verkar för att alla myndigheter ska digitaliseras och kommunicera 

med företag på ett så effektivt sätt som möjligt.   

 

Partistyrelsens yttrande: 

 

Överimplementering av EU-direktiv är ett reellt problem för företag i Sverige och 

partistyrelsen instämmer i motionärens intentioner. I stämmoprogrammet om frihetsreformer 

för Sveriges landsbygder, föreslås att Sverige övergår till direktimplementering av EU-

direktiv med miniminivån som standard, vilket skulle minska risken för gold plating.  

 

Regelbördan för svenska företaga är alldeles för stor, precis som motionären beskriver. 

Företagare ska kunna fokusera på att få verksamheten att växa istället för att lägga tid på 

regelkrångel. Många regler är onödiga och tidskrävande. Detta kostar mycket pengar, inte 

bara för företagare utan för samhället i stort.  

 

Centerpartiet driver redan i riksdagen förslag om att låta regler implementeras med så kallade 

solnedgångsklausuler vilket innebär att fler regler bör komma med ett bestämt slutdatum. 

För att en regel ska fortsätta gälla måste den då omprövas och dess fördelar och nackdelar 

vägas mot varandra. Mot denna bakgrund instämmer partistyrelsen i motionärens förslag om 

tidsmässig maxgräns. 

 

Centerpartiet driver sedan tidigare en rad olika förslag som handlar om att korta enskilda 

myndigheters handläggningstider samt handläggningstiderna inom vissa delar av svensk 

lagstiftning. Exempelvis avseende byggnation driver Centerpartiet att en maxgräns behöver 

införas när det gäller handläggningstiden för överklaganden. Därutöver vill Centerpartiet 

konkurrensutsätta Lantmäteriet för att bland annat förkorta handläggningstider. Partistyrelsen 

anser dock inte att det är rimligt att införa en generell maxgräns, oavsett ärende, som vid 

överskridande innebär automatiskt godkännande. Kan inte handläggning ske inom för 

ärendetypen rimliga tidsgränser bör fokus, generellt, snarare riktas mot själva lagstiftningens 

utformning än mot den handläggande myndigheten. Partistyrelsen ser en risk att en generell 

maxgräns riskerar att få en motsatt effekt genom att lagstiftaren via en maxgräns inte sätter 

behovet av förändrade regler i första rummet vilket ska vara fokus.  

 

Sveriges företagare har under en längre tid mötts av en ökande regelbörda. År 2008 inrättades 

Regelrådet vars uppgift sedan dess har varit att granska nya och ändrade regler som påverkar 

företagens regelbörda. Mot bakgrund av den kontinuerligt ökande regelbördan för företag är 

det uppenbart att mer behöver göras. I detta avseende behöver Regelrådet kontinuerligt ses 

över för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och om den behöver utvecklas. 

Givet att Regelrådet redan existerar och har erfarenhet av frågorna är Partistyrelsen tveksam 

till att ytterligare en myndighet, i form av en ombudsman, ska tillfogas befintlig struktur. I 
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första hand är det lagstiftaren som behöver ta krafttag mot regelbördan. Exempelvis genom 

införandet av solnedgångsklausuler och direktimplementering av EU-direktiv.  

 

Partistyrelsen ser i likhet med motionären att myndigheterna måste fortsätta digitaliseras och 

att effektiviteten vid kontakt med företag liksom med privatpersoner måste fortsätta att 

förbättras. Den 1 september 2018 inrättades Myndigheten för digital förvaltning, som har till 

uppgift att stötta och driva på digitaliseringen av hela den offentliga sektorn. Även om 

digitaliseringen av offentlig sektor inte nödvändigtvis behöver drivas inom ramen för en helt 

ny myndighet så finns nu en konkret digitaliseringsmyndighet på plats som har goda 

förutsättningar att stärka myndigheternas arbete. Partistyrelsen ser i nuläget ingen anledning 

att ändra rådande strukturer.  

 

 Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

  

1.63.1 

 

1.63.2 

 

1.63.4 

 

1.63.5   
  

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.63.3 

  

  

1.64: En ekonomi för alla 
1.64.1 att Centerpartiets ekonomiska politik ska utgå ifrån att skapa väl fungerande 

marknader som präglas av konkurrens och lika villkor för alla.  

 

1.64.2 att Centerpartiet ska verka för en ekonomisk politik som sänker trösklarna in på 

marknader, främjar konkurrens och värnar konsumenternas intressen.   

 

1.64.3 att Centerpartiet ska verka för ett enkelt och transparent skattesystem med få undantag.  

 

1.64.4 att Centerpartiet ska prioritera breda skattesänkningar i skattepolitiken.  

 

1.64.5 att Centerpartiet ska verka för en lägre beskattning av arbetsinkomster och mer 

likvärdig beskattning av inkomst av kapital och inkomst av tjänst.  

 

1.64.6 att Centerpartiet ska verka för att den statliga inkomstskatten avskaffas.  

 

1.64.7 att Centerpartiet ska verka för att 3:12-reglerna skärps i syfte att hindra 

inkomstomvandling i små och stora företag.  

 

1.64.8 att Centerpartiet ska verka för att ROT-avdraget avskaffas.  
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1.64.9 att Centerpartiet motsätter sig utvidgningar av RUT-avdraget till nya tjänster och 

sektorer. 

 

1.64.10 att Centerpartiet motsätter sig ytterligare höjningar av taket i RUT.  

 

1.64.11 att Centerpartiet ska verka för att RUT-avdrag enbart får användas för enkla jobb i 

nära anknytning till hemmet.  

 

1.64.12 att Centerpartiet motsätter sig ytterligare momssänkningar riktat mot specifika 

branscher eller näringar.  

 

1.64.13 att Centerpartiet ska verka för en enhetlig moms på alla varor och tjänster.  

 

1.64.14 att Centerpartiet ska verka för att momsen breddas till att omfatta så många varor som 

möjligt. 

 

1.64.15 att Centerpartiet ska verka för ett större skatteuttag från finanssektorn.  

 

1.64.16 att Centerpartiet ska verka för att en markskatt baserat på markens marknadsvärde 

införs. För att hindra att enskilda hamnar i kläm bör skatten kunna skjutas upp av hushåll med 

mycket låga inkomster.  

 

1.64.17 att Centerpartiet ska verka för att ränteavdragen för privatpersoner fasas ut.  

 

1.64.18 att Centerpartiet motsätter sig att reavinstskatten sänks.  

 

Partistyrelsens yttrande: 

 

Motionären lyfter ett antal utgångspunkter för den ekonomiska politiken. Fri konkurrens och 

lika villkor för alla är grunden för en tillväxtvänlig marknadsekonomi. I vår omvärld har en 

handelspolitik fokuserad på mer regleringar och högre tullar fått en ny renässans vilket är 

något Centerpartiet ska ta ställning emot. De handelskrig som under senare år blossat upp 

gynnar ingen. Vi vill inte tillbaka till en värld präglad av protektionism. Exempelvis behöver 

arbetet med att till fullo få till en fungerande inre marknad inom EU fortsätta med full kraft. 

Inte minst gäller detta på tjänsteområdet.  

 

Inom skattepolitiken har Centerpartiet under lång tid drivit på för en bred skattereform. Några 

av utgångspunkterna i denna bör vara att skattesystemet ska vara enkelt och transparent med 

så få undantag som möjligt och där skattetrycket blir lägre. Sveriges höga skatter på jobb och 

företagande måste sänkas samtidigt som skatteuttaget inom vissa områden ökar, exempelvis 

att finanssektorns andel ska öka. Med inriktningen att skatteintrycket på jobb och företagande 

ska gå ner, anser partistyrelsen inte att det i förväg ska slås fast i detalj eventuella skattebaser 

som helt ska tas bort, exempelvis den statliga inkomstskatten. Bland det viktigaste en 

skattereform har att uppnå är att minska skatten på arbete och att öka konkurrenskraften Väl 

motiverade undantag för en bättre fungerande samhällsekonomi kan fylla en viktig funktion. 

Exempel på detta är RUT- och ROT-avdragen vars syfte bl.a. har varit att göra svarta jobb 

vita, att sänka trösklarna till enkla jobb och att öppna upp för nya marknader. Partistyrelsen 

anser att dessa avdrag ska vara kvar. Ur effektivitetssynpunkt är avdragen väl motiverade sett 

till dess effekter. När det gäller RUT-avdraget behöver detta tvärtom mot vad motionären 
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anser, istället utvecklas till att omfatta fler tjänster som inte behöver ligga i anslutning till 

hemmet. 

 

Genom åren har momslagstiftningen genomgått stora förändringar. I samband med 

skattereformen 1991 breddades momsunderlaget, skattebasen, så att fler transaktioner blev 

momspliktiga. Centerpartiets stämma har redan fattat beslut om att moms bör ingå i en 

bredare skattereform inom vilken en ytterligare breddning av momsunderlaget bör ses över. 

Centerpartiet vill att skatteskalan ska bli mindre brant. För att möjliggöra sänkt skatt på arbete 

behöver den offentliga sektorn effektiviseras, men skatteuttaget från andra skattebaser kan 

också behöva öka. Framförallt skatter på miljöskadliga utsläpp och viss konsumtion måste stå 

för en högre del av skatteuttaget. Partistyrelsen instämmer i att dagens momsregler inte är 

fullt ut förenliga med skattens grundläggande principer, syften och ändamål att vara en enkel, 

generell konsumtionsskatt med få undantag och som är konkurrensneutral och 

samhällsekonomiskt effektiv. Partistyrelsen anser dock att det ibland kan finnas skäl till olika 

momssatser. Detta har sin grund i syftet och ändamålen med en momsbeskattning som är 

mångbottnat. En direkt likformighet kan få vidare konsekvenser på den samhällsekonomiska 

effektiviteten och inte minst fördelningspolitiska effekter.  Till exempel är momsen till sin 

natur regressiv, d.v.s., den med lägre inkomster betalar relativt mer. Likaså är det viktigt att 

undvika likviditetspåfrestningar på såväl företag som individer. Dessa och andra utmaningar 

kan hanteras inom ramen för en bredare skattereform där inriktningen bör vara så få undantag 

som möjligt inom ramen för en breddad bas.  

 

Dagens skattesystem gynnar en snabbt ökande bostadsbelåning med en överhettad 

bostadsmarknad i många städer. Därför är det angeläget med en bred överenskommelse där 

bostadsbeskattningen ses över för att gynna långsiktig stabilitet. I en sådan överenskommelse 

är Centerpartiet berett att exempelvis se över ränteavdraget. Ränteavdraget gynnar idag i 

praktiken en hög skuldsättning, vilket både riskerar att leda till skeva drivkrafter för den 

enskilde och problem för statsfinanserna på sikt. Det är dock viktigt att inte genomföra 

snabba förändringar av ränteavdragen, eftersom det kan innebära stora omställningsproblem 

för hushållen. Frågan är komplicerad och behöver utredas, gärna blocköverskridande. Frågan 

lyfts i programmet Ekonomi och arbetsmarknad där en skattereform föreslås som bland annat 

syftar till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Alla skattereformer som påverkar 

människors boendekostnader och värdet på en fastighet måste föregås av noggranna 

övervägningar. Det gäller såväl fastighetsavgift, ränteavdrag, skatt på reavinst och andra 

flyttskatter. Reavinstskatten har stor påverkan både på hushållens ekonomiska förutsättningar 

och på rörligheten på bostadsmarknaden. Just den bristande rörligheten är ett av de största 

problemen för svensk bostadsmarknad. En rad olika förslag på hur reavinstskatten kan 

förändras har diskuterats i debatten under de sista åren. Motionärens förslag hör till dessa. 

Partistyrelsen anser att det är angeläget att vi på vägen mot den skattereform som ska 

genomföras som en del av januariavtalet kan utvärdera olika lösningar för att på bästa sätt 

uppnå syftet.  

 

Det är viktigt att en skatteförändring inte i ett slag får stora konsekvenser för den enskilde. 

Med en markvärdesskatt skulle skatten och därmed värdet på enskilda fastigheter förändras 

kraftigt. Även om en markvärdesskatt teoretiskt kan se attraktiv ut skulle den medföra enorma 

praktiska problem. För att få in samma intäkter som för en fastighetsavgift skulle skattesatsen 

behöva vara flera gånger högre. Därutöver ska mark och fastigheter separeras för den 

majoritet av fastigheter där de är i klump. Dessutom har vanlig tomtmark i grunden inget 

större värde i sig, jämfört med t.ex. skogsmark. Markvärde beror till stor del på 

omkringliggande kapitalvärden som exempelvis närhet till stad, kollektivtrafik etc. Om 
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fastigheten ökar markvärdet den är nära så kommer skatten fortfarande att vara snedvridande. 

Partistyrelsen anser inte det önskvärt att överväga en markvärdesskatt. Det är svårt att se hur 

en dylik skatt på ett rättvist och effektivt sätt skulle vara möjlig utan att i grunden förändra 

hela systemet för svensk beskattning av fastigheter och innebära en enorm omfördelning av 

resurser.   

 

Centerpartiet har varit drivande i att reformera 3:12 systemet. Exempelvis genom att förändra 

regelverket kring ägarskiften. Ska fler jobb växa fram måste regelverken främja och 

uppmuntra till företagande, inte fungera som en bromskloss. Sedan den stora skattereformen 

på 1990-talet beskattas kapitalinkomster lägre än arbetsinkomster. Tanken med reformen var 

att den skulle gynna företagsamhet. I syfte att förhindra att småföretagare skulle utnyttja 

regelverket genom att klassa egentliga arbetsinkomster som kapitalinkomster infördes de så 

kallade 3:12-reglerna. Istället för att gynna företagsamhet har detta svårgenomträngliga 

regelverk snarare bidragit till att småföretagare belastas med ännu mer regelkrångel. Sedan 

2006 har regelverket kring 3:12 successivt förenklats, men reglerna anses allmänt höra till de 

mest tekniskt komplexa beskattningsreglerna i Sverige. Utformningen av 3:12-reglerna bör 

bygga på principen att företagsamhet är någonting som ska uppmuntras och reglerna ska 

därför inte ha en striktare utformning än nödvändigt. Partistyrelsen delar inte motionärens syn 

att regelverket enbart ska skärpas för företag av viss storlek. 3:12-reglerna finns till för att 

förhindra skatteplanering och inkomstomvandling. Incitamenten att skatteplanera uppstår till 

följd av, internationellt sett, stor skillnad i skatt på arbete och kapital i Sverige. Centerpartiets 

bör vara att på sikt minska denna skillnad. Framförallt måste detta ske genom sänkt skatt på 

arbete. Väl där så delar Partistyrelsen motionärens syn om att 3:12-reglerna kan och bör 

avskaffas. 

 

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner: 

 

1.64.1 att Centerpartiets ekonomiska politik ska utgå ifrån att skapa väl fungerande 

marknader som präglas av konkurrens och lika villkor för alla.  

 

1.64.2 att Centerpartiet ska verka för en ekonomisk politik som sänker trösklarna in på 

marknader, främjar konkurrens och värnar konsumenternas intressen.   

 

1.64.3 att Centerpartiet ska verka för ett enkelt och transparent skattesystem med få 

undantag.  

 
  

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

  

1.64.4 

 

1.64.5 

 

1.64.14 

  

1.64.17 

 

1.64.15  
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Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.64.6 

 

1.64.7  

 

1.64.8  

 

1.64.9  

 

1.64.10  

 

1.64.11  

 

1.64.12  

 

1.64.13  

 

1.64.16  

 

1.64.18  

 

 

1.65: Extrajobb för nyanlända   
1.65.1 att om Arbetsförmedlingen skall kvarstå i sin nuvarande form etableras en egen enhet  

för just unga i skolan som söker extrajobb. 

 

1.65.2 att om en omorganisation/borttagande skall göras av den nuvarande   

Arbetsförmedlingen nya strukturer etableras där denna grupps behov av en förmedling av  

extrajobb introduceras. 

 

Partistyrelsens yttrande 

 

Att arbeta extra under studietiden är oerhört viktigt inte bara för individens inkomst utan även 

för att tidigt få in en fot på arbetsmarknaden. Centerpartiet är nu drivande i att genomföra en 

omfattande reform av Arbetsförmedlingen, med målet att minska byråkratin och öka 

effektiviteten med fristående resultatbaserade privata och ideella aktörer som ska vara 

närvarande lokalt i alla kommuner, vilket även innebär att Arbetsförmedlingen som 

myndighet ska vara närvarande. Redan idag finns flertalet privata företag som är 

specialiserade på att rekrytera studenter till extrajobb och ett viktigt syfte med den kommande 

reformen är att privata och ideella aktörer ska kunna specialisera sig, exempelvis mot 

studenter som söker extrajobb.   Partistyrelsen anser inte att ytterligare uppgifter ska läggas på 

en reformerad arbetsförmedling som privata och ideella aktörer kan sköta.   

 

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.65.1 
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1.65.2 
 

 

1.66: Start-coacher 
1.66.1 att Centerpartiet utarbetar och presenterar ett förslag om hur soloföretagare kan bli 

start-coacher för att under ett år stödja en ny företagare. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

 

Mentorskap är en oerhört värdefull del i många entreprenörers företagsbyggande. Precis som 

motionären beskriver behövs det fler som måste vilja och våga ta steget att starta företag. I 

detta kan stöd i den inledande fasen vara oerhört betydelsefullt och partistyrelsen instämmer i 

att en start-coach, eller liknande, är viktigt.  

 

Idag bedriver Almi, som ägs av staten, ett så kallat mentorprogram, där erfarna personer från 

näringslivet delar med sig av kunskaper och erfarenheter till den som vill ha en mentor om 

företagande i syfte att utveckla företag. Det är också kostnadsfritt för den som nyligen startat 

ett företag. Detta är ett oerhört viktigt arbete som Almi bedriver och som bör fortsätta. I detta 

system utgår inget stöd till den som är mentor och partistyrelsen anser att det är viktigt att 

detta bedrivs ideellt. Det förekommer i lokala föreningar olika sorters ideellt mentorskap 

inom företagande som ska kunna fortsätta utan att staten startar en egen struktur med 

ersättning.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner: 

 

1.66.1 

 
 

1.67: Företagare i politiken 
1.67.1 att Centerpartiet tar initiativ till utformning av en enkel schablonmodell för ersättning 

för till aktiva fåmansföretagare i samband med politiska förtroendeuppdrag. 

 

1.67.2 att Centerpartiet verkar för en form av ersättning för utebliven arbetsinkomst till aktiva 

fåmansföretagare, som utöver ersättning för utebliven arbetsinkomst (SGI), även tar hänsyn 

till utebliven täckning för företagets kundförluster samt egna och företagets fasta och 

uppkomna kostnader i samband med politiska förtroendeuppdrag. 

 

1.67.3 att Centerpartiet utarbetar en manual, som hjälper aktiva fåmansföretagare, att i olika 

situationer på ett enkelt sätt förhandla och söka den ersättning för utebliven arbetsförtjänst, 

som är möjlig att erhålla i samband med politiska förtroendeuppdrag. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

 

Alla som vill ska kunna känna att de kan ställa upp för ett politiskt förtroendeuppdrag. Det 

gäller företagare precis som andra yrkesverksamma eller icke-yrkesverksamma. Att vara 

förtroendevald är ett oerhört viktigt uppdrag men som för många även innebär konsekvenser 

såväl för balansens till privatlivet som till arbetslivet. Vilken ersättning som förtroendevalda 
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inom kommuner och regioner erhåller för politiska uppdrag varierar stort över landet. 

Partistyrelsen anser att beslut om ersättning och andra villkor och förmåner måste beslutas på 

det lokala eller regionala planet. Det är inget som ska beslutas nationellt. Det lokala 

perspektivet måste vara styrande. Mot denna bakgrund anser partistyrelsen att frågan om 

ersättning för förtroendeuppdrag ska riktas till den enskilda kommunen eller regionen. Det är 

en fråga som inte minst måste vägas mot de lokala ekonomiska förutsättningarna.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.67.1 

 

1.67.2 

 

1.67.3  
 

1.68: Kooperation  
1.68.1 att en statlig utredning tillsätts för hur stöd och nya finansieringsformer kan förbättras 

för att underlätta personalövertagande av företag vid exempelvis generationsskifte eller 

nedläggningar. 

 

Partistyrelsens yttrande: 

 

Kooperativ är en viktig del av svenskt företagande och det är en företagsform som behöver 

bättre förutsättningar. Likt det motionären lyfter anser partistyrelsen också att det är viktigt 

med goda förutsättningar för exempelvis generationsskiften. Regelverken behöver dock vara 

generella och inte riktas mot en viss potentiell kategori av köpare. Motionären nämner 

personal men det kan även handla fall där familjemedlemmar ska ta över. Oavsett köpare ska 

villkoren inte vara diskriminerande utan det ska vara lika för alla. Ett stöd eller en viss typ av 

finansiering riktad till personal skulle direkt diskriminera andra potentiella köpare. Under 

lång tid har det exempelvis varit mer förmånligt att sälja till en utomstående än till en 

familjemedlem. Centerpartiet har dock drivit på så att detta regelverk kommer förändras.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

  

1.68.1 

 

1.69: starta eget-bidrag 
1.69.1 att flera kategorier människor än arbetssökande ska kunna få ett stöd till start av 

näringsverksamhet, ett s.k. starta-eget-bidrag 

 

Partistyrelsens yttrande: 

 

Det måste bli lättare att både starta och bygga upp företag. Att starta företag är dock ofta både 

dyrt och krångligt. Det gäller särskilt för personer med liten erfarenhet av svenska lagar, 
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regler, myndigheter och ett ofta komplicerat myndighetsspråk. Starta eget-bidraget ska 

inte ses som en arbetsmarknadsåtgärd i första hand utan som ett sätt att fånga upp de som har 

idéer. Det är ett bidrag för försörjning under uppstartsfasen av företagandet. För att få fler att 

vilja starta företag anser partistyrelsen att det istället för mer bidrag ska bli billigare och 

enklare att vara företagare, både genom sänkta skatter och minskat regelkrångel. Exempelvis 

vill Centerpartiet att en ny företagsform införs för riktigt små företag med begränsad 

omsättning skapas: ingångsföretag. Ingångsföretag ska fungera som enskild firma gör idag, 

men med ordentliga regelförenklingar. Ingångsföretagen ska inte betala vare sig inkomstskatt, 

egenavgifter eller moms. Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässigt 

beräknad skatt baserad på omsättningen.  

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.69.1 

 

 

1.70: Social innovation 
1.70.1 att Centerpartiet, under en period av stora utmaningar i Sverige, verkar för att 

omedelbart se över de regler och hinder som finns för att stötta utmaningsdriven innovation 

utifrån de sociala entreprenörernas möjlighet att verka. Man måste också öka deras 

möjligheter att växla upp sin verksamhet, utifrån ett regelverk där saker faktiskt går att 

genomföra och där pengar faktiskt går att söka.  

 

Partistyrelsens yttrande: 

 

Partistyrelsen anser likt motionären att regelverk och stelbenta strukturer alltför ofta är ett 

hinder för innovationskraften. Beroende på vilken sektor eller bransch en innovatör är 

verksam i finns ofta hinder som behöver undanröjas. Detta gäller närmast oaktat vilken sorts 

innovation det än handlar om. I svensk lagstiftning kan det t.ex. ta sig uttryck i att utredningar 

ska titta på frågeställningar som kräver snabba lösningar. Var innovation sker och på vilket 

sätt är omöjligt att veta på förhand. Det viktiga är att se till att det finns ett ramverk av lagar, 

regler och finansieringsmekanismer som kan stödja innovationskraft på ett generellt plan, 

utan att peka ut en specifik sektor. Även om utmaningsdriven innovation utifrån de sociala 

entreprenörernas horisont har sina särskilda utmaningar anser partistyrelsen att 

innovationspolitiken bör vara generell.  

 

Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner:  

 

1.70.1 

 

 

1.71: Samhällshalvår 
1.71.1 att en utredning startas för att undersöka de olika konsekvenserna av en sådan 

”lumpen”; ett helikopter-perspektiv runt ekonomisk helhet och påverkan på tid för 

människor att komma in på arbetsmarknaden. 

 

Partistyrelsens yttrande 
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Alla individer har olika förutsättningar. Efter gymnasiet vill vissa studera medan vissa vill 

börja arbeta direkt. En del kan behöva lite längre tid för att slutföra sina studier. Partistyrelsen 

anser inte att myndiga ungdomar ska tvingas in i aktiviteter de inte själva önskar, om det inte 

finns någon form av aktivitetskrav på den enskilde till följd av exempelvis försörjningsstöd. 

Istället bör fokus ligga på att skapa bättre förutsättningar för unga att antingen studera eller 

komma i arbete. Exempelvis genom lägre kostnader för att anställa, att reglerna som styr 

jobba ändras och ett nytt arbetsförmedlingssystem med externa aktörer. 

 

Partistämman avslog följande motioner: 

 

1.71.1 

  
 


