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Motion 1:1 - angående analys av
arbetsmarknadsåtgärder
(398)

Per Bönnestig, Skövde, Västra Götaland

Motion till Skövdemoderaternas årsmöte 2020-02-18
– Motion angående att arbetsmarknadsinsatser tydligare ska föregås med risk- och effektanalys på
existerande företagande
I sin iver att skapa sysselsättning kan stat och myndigheter ibland förbise vilka effekter det har på
existerande företagande och vilka konkurrenshämmande effekter arbetsmarknadspolitiska åtgärder
har.
Innan lagstiftning om arbetsmarknadspolitiska stimulansåtgärder läggs och för den delen
myndighetsutövandet av verkställigheten bör större fokus läggas på vilka effekter åtgärderna och
stöden har för befintligt företagande och i huvudsak för mindre företag eller ensamföretagare.
Anställningsstöd kan snedvrida konkurrens genom att till exempel tjänster som utförs mot konsument
kan utföras till lägre kostnad för konsumenten om arbetskostnaden innehåller en subvention.
För existerande, mindre företag, med höga arbetsomkostnader kan det snedvrida konkurrensen, hota
lönsamheten och även företagets existens.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder får inte genomföras om de har ovan effekter, hur välvilliga de än är.
Det sätter hela förtroende på privat ägande och företagande på spel, vilket riskerar de skatteintäkter
som privat företagande skapar. Det kan inte vara rätt att företag med sina skatteinbetalningar ska
finansiera konkurrerande verksamhet.
Skövde 2020-01-09
Pär Bönnestig
par.bonnestig@moderaterna.info
0709-253991
Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärens åsikt att det är viktigt att arbetsmarknadspolitiska stimulansåtgärder inte
snedvrider konkurrensen till nackdel för företag som är verksamma på en konkurrensutsatt marknad.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.
Jag yrkar på:
Att

Jag yrkar på att Moderaterna ska verka för att utreda hur man kan förtydliga och införa
tydligare risk- och effektanalys vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Att

Jag yrkar på att Moderaterna i Skövde ska sända motionen till förbundsstämman med
hemställan om vidare befordran till partistämman.
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Motionssvar 1:1 - angående analys av
arbetsmarknadsåtgärder
Förbundsstyrelsen
Vi vill tacka motionären för en väl genomtänkt motion. Det är allt för vanligt förekommande i den
svenska politiken att arbetsmarknadsåtgärder tillåts att präglas av populistiska och ogenomtänkta
förslag som syftar till att gynna specifika grupper. Vi delar motionärens bild av att dessa
arbetsmarknadsåtgärder i förlängningen kan tendera att gå ut över små- eller ensamföretagare.
Merparten av de jobb som finns i Sverige skapas av just denna grupp och vi ser det som centralt att
dessa inte missgynnas. Risk- och effektanalyser genomförs i dagsläget, men en större tyngd hade
kunnat läggas vid dessa. Detta inte minst med hänsyn till de småföretagare som skapar arbetstillfällen
och därigenom möjliggör landets välstånd såväl nu som i framtiden.
Vi föreslår förbundsstämman:
Att

anse motionen besvarad.
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Motion 2:16 – angående en modern beredskapspolis
Anders G Johansson
Bakgrund
Regeringen beslutade 2012 att avskaffa beredskapspolisen som vid tillfället omfattade ca 1500
personer. Beredskapspolisen utgjordes av personal som fullgjort värnplikt och därefter genomgått en
kompletterande utbildning på Polishögskolan och därmed fått polismans befogenheter.
Beredskapspolisen skulle i händelse av allvarliga samhällspåfrestningar kunna kallas in för att
förstärka den reguljära polisen i dess arbete med att upprätthålla ordning och säkerhet.
Hoten mot Sveriges säkerhet har ånyo ökat och det finns starka skäl att skyndsamt bygga upp ett
robust och uthålligt totalförsvar som är kapabelt att stå emot och bemästra situationer som innebär hot
mot landets frihet och oberoende samt invånarnas säkerhet och trygghet.
I den moderna hotbilden är hybridkrigföringen en realitet. Det är därmed inte uppenbart vad som är
grov kriminalitet, terrorism eller rentav begynnelsen av ett väpnat angrepp. Med nuvarande lagstiftning
är det Polismyndigheten som har ansvaret för att hantera huvuddelen av de tänkbara scenarier som
kan tänkas förekomma inom den gråzon som präglar hybridkrigföringen. Därför är det rimligt att
myndigheten får förutsättningar för att få personella förstärkningar vid exceptionella händelser som
innebär påtagliga hot mot ordning och funktionalitet i det svenska samhället.
Därför bör återinrättandet av en modern beredskapspolis övervägas och utredas. Denna styrka skulle
kunna utgöras av personal som utbildas till reservpoliser med stöd av pliktlag. Utbildning till reservpolis
skulle därmed kunna vara en väg för att fullgöra värnplikt.
Polisen skulle med detta få en värdefull personalreserv att inkalla vid allvarliga lägen. Utbildningen
skulle sannolikt också underlätta rekryteringen till yrkespolis, vilket är mycket angeläget.
Det är mycket angeläget att behovet av befattningar inom ett modernt totalförsvar skyndsamt
identifieras och dimensioneras. Moderaterna bör vara pådrivande i detta och även ta initiativ till att
utreda inrättandet av en modern beredskapspolis. En sådan utredning bör klargöra befogenheterna för
en sådan personalkategori, under vilka premisser den får inkallas till tjänstgöring samt hur den bör
vara utrustad. Svaren på bland annat dessa frågor bör vara vägledande för utbildningsvolym och -tid.
Skövde 26 december 2019
Anders G Johansson
Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärens ambition att ge polisen ökade personella resurser att möta exceptionella
händelser som innebär hot mot ordning och funktionalitet i det svenska samhället.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.
Årsmötet föreslås besluta
Att

Moderaterna ska verka för att utreda inrättandet av en modern beredskapspolis,

Att

för kännedom sända motionen till Moderaternas försvar- respektive justitiekommitté, samt

Att

sända motionen till förbundsstämman med hemställan om vidare befordran till
partistämman.
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Motionssvar 2:16 – angående en modern
beredskapspolis
Förbundsstyrelsen
Vi tackar motionärerna för en aktuell och relevant motion. Vi delar motionärernas mening att hotet mot
Sveriges säkerhet har ökat under de senaste åren. För endast ett par år sedan var terrorattentatet på
Drottninggatan i Stockholm otänkbart, med idag ser vi en samhällsutveckling som uppvisar liknande
mönster som andra europeiska länder och därmed även liknande säkerhetshot.
Sverige polis är idag kraftigt underbemannad, samt underfinansierad, och för varje polis som utbildas
och rekryteras är det långt fler som pensioneras eller söker sig vidare till andra tjänster utanför
polismyndigheten. En undersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet 2018 visade att
åtta av tio poliser ansåg att de sälla eller aldrig hade rätt bemanning i förhållande till kraven på
verksamheten.
I krissituationer skall inte poliser eller medborgare behöva oroa sig för att de polisiära resurserna
räcker till och kan upprätthålla ordning och säkerhet. Vi föreslår därmed stämman att tillstyrka
motionärernas förslag.
Vi föreslår förbundsstämman:
Att

bifalla motionen.

105

Moderaterna i Västra Götaland - 802444-6950
Förbundsstämma 2021
Stämmohandlingar – 2021-05-21

Motion 3:1 - angående att öka utrymmet för bygglov i
äldre detaljplaner
(395)

Anders G Johansson, Gunilla Knutsson Löfvenborg, Skövde, Västra Götaland

Bakgrund
I Skövde, liksom i Sverige i övrigt, finns det gott om detaljplaner som har många decennier på nacken.
Flera av dessa planer har sedan länge mist sin aktualitet och i flera fall utgör de nu hinder för
byggnation och utveckling på de fastigheter som de omfattar.
Dessa planer upprättades i en annan tid och i flera fall utifrån en annan lagstiftning. Tidigare medgav
lagen att kommunen vid bygglovsprövning beviljade dispens för att möjliggöra byggnation som avvek
från detaljplanen. Det fanns då en flexibilitet i systemet.
Med den gällande Plan- och bygglagen (2010:900) medges inte längre några dispenser, utan blott s k
mindre avvikelser. I huvudsak ska planen följas strikt och bokstavligt. Framförallt är det planavvikande
byggnation som beviljats före införandet av den s k Äldre plan- och bygglagen (1987:10) som försvårar
för vår tids fastighetsägare. Sådan byggnation kan medföra att en fastighet numera bedöms sakna
planenligt utgångsläge och därför ej vidare kan bebyggas med mindre än att detaljplanen ändras.
Att ändra och förnya en detaljplan är en tids- och resurskrävande process. Kostnaden för en
planändring för att möjliggöra en mindre, kompletterande byggnation står sällan i proportion till värdet
av den avsedda byggnaden. Mindre ändringar i befintliga detaljplaner har heller sällan någon högre
prioritet i kommunerna. I alla fall inte i de kommuner som befinner sig i tillväxt, utveckling och
expansion. Där prioriteras oftast och nödvändigtvis planering av nya bostads- och
verksamhetsområden. Behovet av prioritering accentueras av den generella bristen på handläggare
med erforderlig utbildning och kompetens.
Därmed kommer många efterlängtade byggnationer aldrig längre än till ritbordet. Detta innebär först
och främst att många människor får se sina boendedrömmar tillintetgjorda. Men det innebär också att
beställningar av byggarbeten uteblir. Särskilt i lågkonjunkturer skulle dessa annars kunna bidra till att
hålla efterfrågan uppe och generera välbehövliga jobb.
Förenkla helt enkelt
Det är snarare Plan- och bygglagen som behöver ändras än de många tusen gamla och inaktuella
detaljplanerna som lägger administrativa hinder i vägen för att förverkliga människors drömmar,
ambitioner och byggplaner.
En detaljplan formas utifrån samtidens bedömning av den nära framtidens behov och krav. Men en
plan är ofrånkomligen en produkt av sin tid, som åtminstone i sina detaljer inte sällan blir
förbisprungen av en svårförutsedd verklighet. Därmed behöver en plan medge flexibilitet och ett visst
mått av handlingsutrymme för att möta nya behov och förväntningar. Det innebär att planen ska kunna
betraktas som just ett dokument av sin tid och därför behöver åsättas ett bäst-före-datum. Rimligen
ska inte en detaljplan vara till alla delar och i alla detaljer bindande efter att dess genomförandetid har
löpt ut.
Fastighetsägares och övriga intressenters behov av och rätt till förutsebarhet och kännedom om
markområdens planerade användning måste självfallet beaktas vid en lagändring. Rimligen tillgodoses
dessa genom att planavvikelser ej ska tillåtas, om dessa innebär att detaljplanens syfte frångås eller
motverkas. Om användningen att ett område ska ändras på ett sätt som är oförenligt med den
rådande planens syfte, ska en ny planprocess genomföras.
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Efter att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut bör lagen emellertid medge att
byggnadsnämnd kan bevilja även större avvikelser från detaljplanen så länge dessa kan anses vara
förenliga med planens syfte.
Skövde 29 december 2019
Anders G Johansson
Gunilla Knutsson Lövfenborg
Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärernas ambition att utöka förutsättningarna för Bygglovsnämnden att lämna
dispens i fall där en gammal detaljplan inte längre är relevant i relation till tidens behov och
förväntningar.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.
Årsmötet föreslås besluta:
Att

Moderaterna ska verka för att Plan- och bygglagen ändras så att en detaljplan är i alla
avseenden bindande endast under dess giltighetstid,

Att

Moderaterna ska verka för att i Plan- och bygglagen utöka förutsättningarna för
bygglovsnämnd att bevilja dispens från detaljplan för att bevilja bygglov under förutsättning att
planens genomförandetid löpt ut och bygglovet inte står i konflikt med planens syfte,

Att

för kännedom sända motionen till Moderaternas civilkommitté, samt

Att

sända motionen till förbundsstämman med hemställan om vidare befordran till partistämman.
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Motionssvar 3:1 - angående att öka utrymmet för
bygglov i äldre detaljplaner
Förbundsstyrelsen
Vi tackar motionärerna för en mycket välskriven motion. Förbundsstyrelsen delar motionärernas
mening gällande att en utökad flexibilitet hade behövt återinföras i plan- och bygglagen avseende
detaljplaner. Vi ser det även som fullt rimligt att detaljplaner endast skall vara bindande under
giltighetstiden, samt att avsteg ska kunna göras inom ramen för planens syfte. Bostadsbristen är som
bekant omfattande i Sverige. Vi ser det som föga förvånande att Sveriges bostadsmarknad är en av
de minst välfungerande i Europa, då man under lång tid överreglerat nybyggnation och marknaden i
stort. Dåtidens politiska felsteg ska inte belasta nutidens byggnadspolitik och vi välkomnar fler förslag
som detta i framtiden.
Vi föreslår förbundsstämman:
Att

bifalla motionen.
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Motion 3:2 - angående att stärka äganderätten för
fastighetsägare
(396)

Anders G Johansson, Gunilla Knutsson Löfvenborg, Skövde, Västra Götaland

Bakgrund
Plan- och bygglagen (8 kap 13 §) föreskriver ett förbud mot förvanskning av “byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Det är primärt
kommunens byggnadsnämnd som i samband med bygglovsprövning ska ta ställning till vad som är
bevarandevärt och vad som är förvanskning.
En bedömning och värdering av vilka byggnader som på något vis är bevarandevärda kan emellertid
göras av andra. I Västra Götaland har den regionala förvaltningen Västarvet i samverkan med
kommuner inventerat och dokumenterat byggnader och bebyggelse som utifrån olika kriterier har
bedömts vara bevarandevärda. En sådan dokumentation har givetvis ett värde som en rådgivande
rekommendation till fastighetsägaren. Beskrivningen ska i sig inte ha någon rättslig verkan.
Men i realiteten har den ändå det. I och med att en inventering har utförts av en vederhäftig aktör,
kommer dokumentationen att betraktas som ett mer eller mindre styrande dokument av
bygglovsförvaltningar, länsstyrelser och mark- och miljödomstolar.
Det innebär att en fastighetsägare kan få sin fastighet bedömd och klassad som bevarandevärd, utan
att hon vet om det och utan att det sker genom ett transparent och rättssäkert förfarande.
Fastighetsägarens rådighet över sin egendom blir på detta sätt beskuren. Utrymmet för att bygga till
eller om huset begränsas. Likaså möjligheterna för att få bygglov för byte av material eller färg på takoch fasadbeklädnad. För detta påtvingade kulturbevarande utgår ingen ersättning från stat eller
kommun. Det är oacceptabelt att människor på detta sätt kan få sin äganderätt bryskt beskuren utifrån
beslut fattade av anonyma kultur- och miljöbyråkrater.
Det är tveklöst så att det kan finnas ett starkt allmänintresse i att av olika skäl bevara bebyggelse och
miljöer i mer eller oförändrat skick för kommande generationer att uppleva. Men detta allmänintresse
får inte tillgodoses på ett sätt som allvarligt kränker och beskär den privata äganderätten. Bedömning
och beslut om förvanskingsskydd behöver istället hanteras på ett sätt som är förutsebart, transparent
och rättssäkert. Det innebär att en fastighet vid bygglovsprövning inte ska kunna anses vara
bevarandevärd med mindre än att det slagits fast i detaljplan eller områdesbestämmelse.
Samrådsförfarandet i planprocessen ger fastighetsägaren tillgång till information om kommunens
avsikt samt möjlighet att som sakägare meddela synpunkter innan något beslut fattas.
En fastighetsägare, som genom ändring i detaljplan eller områdesbestämmelse får sin fastighet
klassad som bevarandevärd och skyddad från förvanskning, bör vidare erhålla ersättning om
förutsättningarna för egendomens användning och utveckling begränsas eller hindras.
Upprätthållandet av ett allmänintresse bör bekostas just av det allmänna. Inte av den enskilde
fastighetsägaren. Om bevarandet av byggnader förknippades med en kostnad för kommunen skulle
förvanskningsförbudet sannolikt tillämpas mer restriktivt. Genom att det medför en ekonomisk
kompensation för den enskilde husägaren skulle denne rimligen uppfatta förfarandet som mer legitimit.
Sammanfattningsvis borde detta förfarande leda till ett bättre och mer målmedvetet bevarande av
sådana byggnader och miljöer som verkligen är skyddsvärda.
Skövde 30 december 2019
Anders G Johansson
Gunilla Knutsson Lövfenborg
Moderaterna i Skövde
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Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärernas ambition att stärka äganderätten genom att tydliggöra när en fastighet
är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt samt att
fastighetsägaren skall ekonomiskt ersättas när kommunen inför begränsningar i ägarens rätt att
förfoga över fastigheten.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.
Årsmötet föreslås besluta
Att

Moderaterna ska verka för att Plan- och bygglagen ändras så att förvanskningsförbud,
för att beaktas vid bygglovsprövning, ska framgå av detaljplan eller
områdesbestämmelse,

Att

Moderaterna ska verka för att kommun, som beslutar om att i detaljplan eller
områdesbestämmelse belägga fastighet med förvanskningsförbud, ska åläggas att
ersätta fastighetsägaren för den begränsning som intrånget i äganderätten medför,

Att
Att

för kännedom sända motionen till Moderaternas civilkommitté, samt
sända motionen till förbundsstämman med hemställan om vidare befordran till
partistämman.
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Motionssvar 3:2 - angående att stärka äganderätten för
fastighetsägare
Förbundsstyrelsen
En av de absolut mest grundläggande rättigheterna som ligger till grund för alla andra rättigheter är
äganderätten. Att vi i dagens lagstiftning tillåter inskränkningar av denna är därför djupt beklagligt.
Även om det finns en god tanke bakom att bevara fastighetens historiska, kulturhistoriska eller
miljömässiga värde bör inte detta intresse kunna stå över äganderätten så som det gör i dagsläget.
Likt demokratin som för varje dag måste försvaras måste äganderätten fortsättningsvis förstärkas, då
detta lägger grunden för ekonomisk framgång och därmed även trygghet och välstånd. Äganderätten
kräver dock även förutsägbarhet och en gemensam förståelse att vad som ett ägande utgör, i
dagsläget såväl som i framtiden. Annars riskeras en förvanskning av tryggheten, såväl som den
ekonomiska framgången och i sin tur även vårt gemensamma välstånd.
Att verka för utökad transparens och rättssäkerhet för individen, inte minst gällande frågor som
tangerar individens äganderätt, ligger väl i linje med den moderata ideologin. Inom vår politiska
kontext är det därför av absolut största vikt att äganderätten fortsättningsvis försvaras och stärks av
oss moderater.
“Among these fundamental natural rights are "life, liberty, and property."
John Locke
Vi föreslår förbundsstämman:
Att

bifalla motionen.
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Motion 6:2 - angående att avskaffa förbränningsskatten
(397)

Martin Odenö, Skövde, Västra Götaland

Avskaffa förbränningsskatten
2020 infördes förbränningsskatten som innebär att en skattekostnad påförs varje ton avfall som
förbränns. Den fjärde december beslutade riksdagen dessutom att skatten ska höjas progressivt för
varje budgetår fram till 2022. Skattens syfte är enligt regeringen att främja företag med cirkulära
affärsmodeller. Regeringen anser dessutom att skattebördan delas av konsumenter och producenter.
Det är dock en skälig slutsats att dra att skattens syfte och målgrupp är oklara både för regeringen,
konsumenter och producenter.
Skatters syfte
Man må ha många åsikter om skatter och deras existens, men skatter har huvudsakligen två syften.
Dels används skatter till att finansiera offentliga verksamheter och dels används skatter till att styra
beteende bland medborgare och organisationer. Alla skatteintäkter kan användas till finansiering.
Skatter som är avsedda att styra beteende är exempelvis olika former av punktskatter på alkohol,
tobak, m.m.
Moderat skattepolitik
Grunden i moderat skattepolitik bör vara att den offentliga förvaltningens skatteintäkter ska användas
på ett effektivt och rättvist sätt som bidrar till ökad samhällsnytta samt främjar tillväxt och utveckling av
och i samhället. Genom effektiv ekonomisk förvaltning möjliggörs utrymme för hushållen att behålla
merparten av sina inkomster och besparingar. Sammanfattningsvis bör ordning och reda i den
offentliga förvaltningens ekonomi vara ett mål i sig samt en väl genomförd ekonomisk analys innan
skatteverktyget används.
Förbränningsskatten
Regeringen anger att förbränningsskattens syfte är att främja företag med cirkulära affärsmodeller.
Vad som menas med cirkulära affärsmodeller är oklart och det saknas en enhetlig och uttömmande
definition av begreppet. Det talas om att ekonomiska system bör övergå från att vara linjära till att bli
cirkulära, men hur detta ska ske vet ännu ingen fullt ut.
Även om regeringen inte säger det uttryckligen är ett annat syfte att på sikt minska de avfallsmängder
som förbränns i svenska kommuners energibolag. Det är rimligt att anta att då skattekostnaden påförs
det avfall som redan har uppstått så skapas inga incitament för vare sig producenter eller
konsumenter att minska sitt avfall. Ett sätt att minska avfallsmängderna är att motverka att avfall
uppstår överhuvudtaget. Här borde rimligen regeringen övervägt att tillskjuta medel till
materialforskning vid landets lärosäten för att förlänga produkter och förpackningars livslängd.
En annan fråga att ställa är om skattebördan ligger hos konsumenter, d.v.s. hushållen eller hos
producenterna. Här är rimligt att anta att regeringen möjligen förväntar sig att skattebördan ska delas
lika av konsumenter och producenter. Svaret är dock givet: skattekostnaden kommer att hamna hos
de svenska hushållen via antingen avfallstaxor eller fjärrvärmeavgifter. I avfallets värdekedja så är
hushållen den sista instansen och saknar därmed möjlighet att föra skattekostnaden vidare. Skatten i
sig innebär inte något incitament för hushållen att minska sina avfallsmängder genom att minska sin
konsumtion. Taxekonstruktionen hos kommunala avfallsorganisationer brukar vara fasta taxor oavsett
det enskilda hushållets totala avfallsmängd, d.v.s. incitamentet hos hushållen blir snarare att öka sina
avfallsmängder eftersom då blir styckkostnaden lägre.
De preliminära intäkterna från förbränningsskatten landar enligt regeringens egna beräkningar på 0,24
miljarder. De totala skatteintäkterna från verksamhetsåret 2018 var preliminärt 2 111 miljarder vilket
ger att de 0,24 miljarder som skatten förväntas inbringa utgör en mycket liten del av det totala
skatteuttaget. Detta ger att förbränningsskattens syfte ytterligare måste ifrågasättas.
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Förbränningsskattens effekter
Effekterna av förbränningsskatten drabbar framförallt hushållens ekonomi då skattekostnaden kommer
landa hos hushållen. Högre kostnader för avfallshantering utan motsvarande höjning av tjänstens
kvalitet kommer på sikt minska samhällsnyttan av kommunal avfallshantering. Samhällsnyttan för de
svenska kommuner med egna energibolag kommer minska på sikt då avgifterna för t.ex. fjärrvärme
kommer öka relativt andra energilösningar.
Företag med cirkulära affärsmodeller, vilka det nu är, kommer heller inte få någon ökad nytta av
skatten då regeringen inte anger något om hur skatteintäkterna från förbränningsskatten ska fördelas.
Att hänvisa till företag med cirkulära affärsmodeller framstår mer som ett svepskäl för skattens
existens.
Sammanfattning
Förbränningsskatten kommer enbart belasta hushållens ekonomi. Den ökade kostnaden för hushållen
kommer inte att öka samhällsnyttan då det är oklart vad som menas med skattens främjande av
företag med cirkulära affärsmodeller. Skatten skapar heller inga incitament hos hushållen att minska
sina avfallsmängder. Av de skälen bör Moderaterna verka för förbränningsskattens avskaffande.
Martin Odenö
Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärens uppfattning att en skatt skall ha ett tydligt syfte och ge en definierad
effekt.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.

Årsmötet föreslås besluta:

Att
Att

Moderaterna ska verka för ett avskaffande av förbränningsskatten,
anta motionen som sin egen, sända den till Moderaterna Västra Götalands
förbundsstämma samt sända den till den moderata riksdagsgruppen.

175

Moderaterna i Västra Götaland - 802444-6950
Förbundsstämma 2021
Stämmohandlingar – 2021-05-21

Motionssvar 6:2 - angående att avskaffa
förbränningsskatten
Förbundsstyrelsen
Länsförbundsstyrelsen är helt enig med motionären om att skatten på avfallsförbränning, den så
kallade förbränningsskatten, bör avskaffas liksom att Moderaterna ska verka för detta. Enligt vår
uppfattning borde skatten aldrig ha införts. Detta då förbränningsskatten inte har den miljöstyrande
effekt som efterfrågas. Skatten på avfallsförbränning har av januaripartierna främst motiverats med att
man med hjälp av skatten vill minska avfallsmängderna och öka materialåtervinningen. Men inte ens
regeringens utredare tror att skatten kommer ha denna effekt utan utredaren, liksom en lång rad
remissinsatser, bedömer att skatt på avfall inte är ett ändamålsenligt styrmedel. Det var också
erfarenheten från den tidigare avfallsförbränningsskatten som avskaffades 2010 just eftersom den inte
hade önskvärd effekt. Att januaripartierna trots detta har valt att införa en förbränningsskatt är minst
sagt anmärkningsvärt.
En skatt som inte uppfyller sitt syfte men som däremot bidrar till högre priser på såväl el som
fjärrvärme kan vi moderater inte ställa oss bakom. Motionären har rätt – skatten bör avskaffas och det
bör Moderaterna driva.
Vi föreslår förbundsstämman:
Att

bifalla motionen.
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