Motion till Moderaterna i Skövdes årsmöte

MOTION
om att avskaffa public service-skatten
Yrkande
Årsmötet föreslås besluta
1. att Moderaterna ska verka för att public service-skatten avskaffas eller minimeras,
2. att Moderaterna ska verka för att uppdragen för SVT och SR ska avgränsas till att omfatta
produktion och sändning av nyheter och samhällsinformation, samt
3. att sända motionen till förbundsstämman med hemställan om vidare befordran till
partistämman.

Avskaffa public service-skatten
Sveriges riksdag beslutade, med stöd av bland annat Moderaterna, den 14 november 2018
att införa en public service-avgift som ersätter den tidigare radio- och TV-licensen. Namnet är
missvisande, eftersom det inte är någon avgift, utan en progressiv skatt som alla med
beskattningsbar inkomst är ålagda att betala.
Dimensioneringen av skatten förefaller främst syfta till att Sveriges Television och Sveriges
Radio, det gamla etermediamonopolets restposter, ska sitta i orubbat bo med oförändrade,
eller rentav ökade intäkter att producera och sända program för. Någon diskussion om den
statliga mediekoncernens uppgifter och omfång föregick inte alls beslutet.
Moderaterna ska vara ett parti som skyddar medborgarna från omotiverad beskattning, som
verkar för att avgränsa statens åtaganden och som värnar och främjar fri och sund
konkurrens. Därmed bör Moderaterna också vara ett parti som verkar för en mycket
begränsad och avgränsad public service. De offentliga mediebolagen bör syfta till att
tillgodose förekomst av nyheter och samhällsinformation. Detta är viktigt, inte minst ur
beredskapshänseende.
Men statens mediekoncern ska inte, med Skatteverket i ryggen, ägna sig åt produktion,
inköp och sändning av allehanda underhållningsprogram. För sådana finns en marknad med
flertalet fristående aktörer och ett redan rikt utbud. Dagens teknik ger konsumenter möjlighet
och förutsättning att betala för det de själva önskar se och lyssna på. Moderaterna bör därför
verka för att omdana och minska den statliga mediekoncernen samt att avskaffa public
service-skatten, alternativt reducera den till ett minimum för att finansiera en public service
med ett tydligt definierat och avgränsat uppdrag.
Skövde den 24 december 2018
Anders G Johansson

Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
En välskriven motion i ett angeläget ämne.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.

