Motion till Skövdemoderaternas årsmöte 2019-02-19
– Motion angående större nationellt, regionalt och kommunalt hushållande av och med
skatterresurser

Statens viktigaste resurser är de resurser medborgare arbetar ihop och varifrån de betalar in den
skatt som bekostar vår gemensamma välfärd. Att politiker inser det är en hygienfaktor, men med
det ankommer också på politiker att ansvarsfullt hushålla med skatteintäkterna och att dessa
används till det som ger medborgarna och samhället bäst nytta för minst kostnad.
I partiets valmanifestation anges att stabila offentliga finanser är en förutsättning för en hållbar och
rättvis samhällsekonomi. Som motionsställare håller jag med denna formulering, men i samma
valmanifest anges inte att detta även skulle innebära ett sunt hushållande av våra gemensamma
skatteintäkter. En rad sunda ekonomiska förslag och reformer presenteras, vilket är bra.
En sund och stabil ekonomi kräver dock även att staten tar ansvar och hushåller med de resurser
och ansvar som medborgarna har gett densamme. För att institutionen skatteinbetalning ska ha ett
högt förtroende bland medborgarna måste också förtroendet för hur politikerna handhaver
skatteintäkterna ständigt utvecklas. I det kommer att ansvarsfullt prioritera de behov som staten
har för att fullfölja sina åtaganden, det vill säga att upprätthålla samhällskontraktet. För att fullfölja
samhällskontraktet är ett stort förtroende för skattesystemet väsentligt.
Att maximera skatteintäkterna utifrån de gemensamt beslutade behoven är en av statens viktigaste
uppgifter. Samtidigt måste förutsättningar för ekonomisk utveckling prioriteras så att
gemensamma resurser kan skapas för vår gemensamma välfärd. Detta innebär att staten inte kan
beskatta individer, företag och organisationer hur mycket som helst. Därför måste statens,
landstingens/regionernas och kommunernas utgiftssida även prioriteras. Detta innebär att behov
och skatteintäkter måste matchas och prioriteras. En tydlig hushållning av våra gemensamma
resurser behöver politiken ta hänsyn till.

Jag motionerar därför för att Skövdemoderaterna
1. Ska arbeta för och motionera på nationella och regionala stämmor för att det i
partiprogram och handlingsprogram förs en tydlig politik där stat, landsting/regioner och
kommuner åtas att ansvarsfullt hushålla med våra gemensamma intäkter och prioritera
utifrån de åtagande som kommer med samhällskontraktet.
I andra hand motionerar jag för att Skövdemoderaterna
2. Ska motionera för att det på nationella och regionala stämmor antas i handlingsprogram
och valmanifest att stat och landsting/regioner ska ha hushållning och prioritering av
kostnader som en av sina uppgifter gällande hantering av skatteintäkter.
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Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärens uppfattning att skattemedel skall hanteras ansvarsfullt och till
medborgarnas och samhällets nytta. Detta finns dock redan inskrivet i kommunallagen
Kap. 11 § 1-2. I § 1 framgår bl a att ”Kommuner och Landsting ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet”.
Motionären skriver att prioritering skall ske utifrån de åtaganden som kommer med
samhällskontraktet. Samhällskontraktet är ett retoriskt verktyg för att beskriva relationen
mellan medborgare och stat men är inte reglerat i någon lagstiftning. Styrelsen ser därför
inte att samhällskontraktet som begrepp är relevant i relation till prioritering av resurser.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet anse motionen besvarad.

