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Inledning
De senaste årens ekonomiska och finansiella kriser har drabbat en lång rad länder mycket hårt inte minst i Europa. Den svenska ekonomin har vid jämförelse klarat sig bra. Ändå är
arbetslösheten, speciellt ungdomsarbetslösheten, oacceptabelt hög. Tillväxten i ekonomin är
fortfarande för låg för att råda bot på problemet med den höga arbetslösheten och för att
påtagligt minska utanförskapet.
De närmaste åren tilltar därtill utmaningen när det gäller välfärdens finansiering. Allt fler äldre ska
försörjas av en minskande andel i arbetsför ålder. Samtidigt väntas efterfrågan på offentliga
tjänster inom vård och omsorg öka, med ökade kostnader som följd.
Det är genom framgångsrika, välmående företag de resurser skapas som gör det möjligt för oss
att finansiera vår välfärd. Redan idag genererar varje anställd i det privata näringslivet den
skatteintäkt som betalar för ytterligare en halv anställd i den offentliga sektorn. Dessutom
försörjer man ytterligare drygt två medborgare med utbildning, hälsovård och omsorg.
Kristdemokraterna anser att en näringspolitik som skapar fler jobb i växande företag är nyckeln
till att möta utmaningarna på arbetsmarknaden och inom välfärden. En ökad produktivitet inom
både den privata och offentliga sektorn är också nödvändig för att Sverige, med sitt stora
exportberoende, ska klara en allt tuffare global konkurrens.
För att det ska bli möjligt måste förutsättningarna för företagande i vårt land bli ännu bättre.
Undersökningar visar att politiker på såväl nationell som lokal nivå över lag tycks nöjda med
företagsklimatet. De kan luta sig mot internationella jämförelser där Sverige ofta kommer väl ut
avseende innovationer, regelkrångel och konkurrenskraft. Men företagarna själva gör inte vågen.
De vet och känner in på bara skinnet att klimatet i många hänseenden fortfarande är för
frostbitet.
Flera undersökningar visar att de svenska företagen brottas med höga kostnader för skatter och
avgifter, höga personalkostnader, kapitalbrist, risker kopplade till arbetsgivaransvar, regelkrångel,
stelbent arbetsrätt, långa myndighetshandläggningstider, undermålig infrastruktur och
kompetensbrist för att nämna några exempel.
Ett blomstrande näringsliv i en väl fungerande social marknadsekonomi utgår från en gemensam
värdegrund och allmänna regler. En sådan värdegrund innefattar en specifik människosyn och
etik.
En marknadsekonomi innebär ett samspel mellan människor och förutsätter ömsesidigt
förtroende för att kunna fungera väl. Det finns ett direkt samband mellan etik, ekonomi och
politik. En god moral på marknaden och inom näringslivet innebär en ömsesidig respekt för alla
människors inre värdighet samt att alla aktörer håller avtal och muntliga överenskommelser. Att
kunna lita på varandra är guld värt i alla former av kommunikation och utbyte. Grundläggande
värden som frihet, sanning och rätt ska vara tillgängliga och möjliga att förverkliga för alla aktörer
på ett rättvist sätt inom näringslivet och i det ekonomiska livet. Enligt vår mening ska statens
näringspolitik främja en sådan.
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Denna rapport behandlar Kristdemokraternas analys av våra näringspolitiska utmaningar, och
den politik vi vill genomföra för att skapa ett varmare företagsklimat. För tillväxten, för jobben
och för välfärdens framtida finansiering.

Öka proportionaliteten vid
konflikter på arbetsmarknaden
Kristdemokraterna vill
•
•

Se över konfliktreglerna i syfte att minska risken för avtalslösa tillstånd då ett avtal löper ut
Öka proportionaliteten vid konflikter och begränsa möjligheten till sympatiåtgärder inom
andra områden eller mot samhällsviktiga funktioner.

Sverige har förhållandevis få strejker, men gott om andra konflikter på arbetsmarknaden. Fler och
fler anställda och företag hamnar i avtalslösa tillstånd när ett avtal löpt ut. Hot om
konfliktåtgärder förekommer fortfarande i stor utsträckning, och i vissa fall görs också allvar av
hoten i proportioner som inte står i paritet till vad avtalstvisten gäller. I syfte att skapa en bättre
ordning på arbetsmarknaden vill vi stärka medlingens roll och skapa en proportionalitet i
sympatiåtgärder så att de inte oskäligt drabbar någon motpart eller hotar samhällsviktiga
funktioner.
Vi anser att parterna inte ska få använda sig av arbetsrättsliga konfliktåtgärder utan att först söka
medling vid Medlingsinstitutet eller, om parterna är eniga, den oberoende part som parterna enats
om. Vidare vill vi se över lagstiftningen kring sympatiåtgärder på arbetsmarknaden i syfte att
skapa ökad proportionalitet mellan aktörers aktionsutrymme, samt att förhindra att
samhällsviktiga funktioner används i konflikter.

Kompetenskonto för långsiktig
trygghet
Kristdemokraterna vill
•

Att arbetsgivare genom överenskommelse i kollektivavtal, eller annat avtal med samtliga
anställda på arbetsplatsen, ska kunna hitta konstruktiva lösningar när personal behöver
sägas upp i utbyte mot månatliga avsättningar till kompetenskonton.
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Idag skapas 4 av 5 nya arbetstillfällen i små företag med färre än 50 anställda. Småföretagen ser
samtidigt LAS som ett stort hinder för att anställa fler. Turordningsreglerna skapar en större
förutsägbarhet för dem som jobbat länge på ett arbetsställen. Men de innebär samtidigt också en
falsk trygghet. Dels gör den de som varit anställda under lång tid mindre benägna att byta jobb,
vilket vid en uppsägningssituation gör dem mindre anställningsbara. LAS kan också frångås av
fack och arbetsgivare i samförstånd, vilket skapar otrygghet vid uppsägningar.
För att öka anställningsbarheten vid uppsägning driver flera fackföreningar kravet på att inrätta
särskilda kompetenskonton som de anställda kan använda för sin egen kompetensutveckling
utöver det företaget erbjuder.
Vi tycker det är en bra idé, och vill stimulera företag att erbjuda kompetenskonton Kontot ska
vara en extra förmån utöver uppsägningslön och andra förmåner som redan följer av lagar och
avtal. Det ska kunna disponeras fritt av den anställde för fortbildning, antingen vid tjänstledighet
från en pågående anställning eller vid en uppsägning. Företag som erbjuder kompetenskonton till
samtliga anställda ska kunna hitta konstruktiva lösningar när personal behöver sägas upp antingen
genom kollektivavtal med lokala fackföreningar eller annat avtal med samtliga anställda.
Avsättningen bör uppgå till en månadslön (inklusive sociala avgifter) per anställningsår och göras
utöver kostnader för löpande fortbildning. Den anställde får disponera pengarna på sitt
kompetenskonto för egen fortbildning i samband med uppsägning, vid arbetslöshet eller vid
tjänstledighet under anställningstiden. Rätten till uppsägningslön och andra avtalsmässiga
förmåner vid uppsägning ska vara oförändrad.

Underlätta generationsväxlingar
Kristdemokraterna vill

•
•

Familjeföretagande ska främjas genom att skattereglerna för fåmansbolag förenklas och
hinder för ägarskiften till närstående tas bort.
Trygghetssystemet för företagare ska fortsatt förbättras, särskilt för familjeföretagare med
hemmavarande barn.

Sex av tio företag drivs och ägs av företagare som närmar sig pensionsåldern. Omkring 200 000
anställda berörs när dessa företag under de kommande 5-10 åren söker nya huvudägare. Många
riskerar att läggas ned, och jobben gå förlorade, om inte nya entreprenörer är villiga att ta över. Det
behövs en politik för att underlätta generationsväxling, främst när det gäller att få fram fler unga som
vill driva företag, men också när det gäller att med olika finansieringslösningar underlätta
företagsaffärer som syftar till att företaget övergår till nya ägare. 90 procent av alla företag i Sverige
ägs av en eller ett fåtal personer, ofta en familj. Skatten för den som överlåter sitt företag inom
familjen kan i dag, i vissa fall, bli mer än dubbelt så hög som för den som säljer företaget till en extern
part. Den skattemässiga skillnaden är inte rimlig om familjeföretag ska ha goda förutsättningar att leva
vidare i nya generationer. I dag finns också hinder för generationsväxlingar genom regeln på en
karenstid på fem år vid försäljning av fåmansbolag och som gör att många fåmansföretagare väljer att
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lägga sitt bolag vilande i fem år för att få en gynnsam beskattning. De karensregler som utgör ett
hinder vid ägarskiften till närstående behöver förändras och de s.k. 3:12 reglerna, behöver ses över
brett för att underlätta generationsväxlingar.
För att förbättra förutsättningarna för generationsskiften behöver också trygghetssystemen för
företagare fortsatt förbättras. Nya generationer företagare med hemmavarande barn måste känna att
steget från en anställning till eget förtagande är tryggt för en själv och för familjen. Alliansregeringen
har genomfört förbättringar i trygghetssystemen för företagare, men det krävs att vi fortsätter stärka
tryggheten för företagare inom sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för att
fler ska våga och orka ta ansvaret för familjeföretagets fortlevnad.

Fortsätt utveckla investeraravdraget
Kristdemokraterna vill
•

Se över takbeloppet i investeraravdraget.

För Kristdemokraterna har 2013 års införande av ett investeraravdrag inneburit en stor framgång
som vi länge arbetet för. Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i
ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få
göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med 30
procent på högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300
000 kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå
till högst 20 000 000 kronor per år. Investeraravdraget stimulerar investeringar i mindre företag
och ökar de mindre företagens tillgång till kapital. Kapitaltillgången är en nyckelfråga för
tillväxten av nya företag och omsättandet av idéer i affärer. Vi anser att avdragets införande utgör
ett principgenombrott och ett första viktigt steg. Beloppsgränserna behöver nu följas upp och ses
över för att vi ska kunna maximera investeraravdragets möjligheter att stimulera investeringar i
tidiga skeden.
En möjlighet är också att utveckla investeraravdraget för att underlätta för privatpersoner att
spara ihop till de minst 50 000 kronor i aktiekapital som krävs för att starta ett aktiebolag. Många
saknar i dag de medel som krävs för att kunna starta ett företag, eller har svårt att göra
avsättningar av sina löpande inkomster till denna grundplåt. I Danmark finns ett system med
entreprenörskonto - ehrvervskonto - som gör det möjligt att i självdeklarationen göra en skattefri
avsättning av sparmedel som endast får användas till kapitalinsatsen i ett nystartat eget företag.
Förutsättningarna att i Sverige införa ett regelverk med motsvarande syfte, t.ex. genom utveckling
av investeraravdraget bör prövas.
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Förenklade skatteregler för
fåmansbolag
Kristdemokraterna vill
•

Se över de nuvarande 3:12-reglerna för en enklare beskattning av fåmansbolag

Ägare i fåmansbolag måste vid beskattning tillämpa särskilda regler som syftar till att förhindra att
högbeskattade tjänsteinkomster omvandlas till lågbeskattade kapitalinkomster. Syftet med
reglerna är i grunden gott, men regelverket har i nuvarande utformning flera uppenbara brister,
bl.a. i samband med generationsväxlingar. 3:12-reglerna har setts över två gånger under
Alliansregeringens tid. Fortfarande påtalas dock ofta att reglerna är onödigt krångliga och ger allt
för frikostiga möjligheter till inkomstomvandling i ägarledda företag med få delägare, samtidigt
som de upplevs lägga hinder i vägen för tillväxten och personalförsörjningen i större delägarledda
företag.
Vi menar att regelverket borde kunna förenklas avsevärt t.ex. genom en enkel regel om omvänd
proportionalitet mellan å ena sidan delägarnas bruttovinst i förhållande till lönesumman för
övriga anställda, och löneuttagskravet å den andra.
En förenkling av regelverket bör utredas noggrant, med bred representation och med långsiktig
inriktning för att vi ska komma bort från kontinuerliga justeringar som försvårar för alla andra
företag än de som är inriktade på och har bäst förutsättningar att hitta nya kryphål för lägsta
möjliga beskattning. Utgångspunkten måste vara att de små fåmansbolagen ska ha enklare, inte
mer komplicerade skatteregler än större företag.

Förbättrad kapitalförsörjning för fler
växande företag
Kristdemokraterna vill
•

•

Utreda en förändring av kapitalbeskattning för att främja investeringar i växande företag
och ge incitament för sparande.
Styra om statliga riskkapitalinsatser för bättre samverkan med privat riskkapital

Företagens möjligheter att hitta riskvilligt kapital till goda marknadsmässiga villkor är en
nyckelfaktor för att trygga näringslivets möjligheter att utvecklas, växa och skapa nya jobb.
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Alliansregeringen har genomfört en rad åtgärder för att stärka tillgången till kapital och gynna
etableringar i Sverige, både generella och mer riktade. Generella åtgärder som avskaffad
förmögenhetsskatt och sänkt bolagsskatt har gett långsiktigt förbättrade villkor för svenskt
företagande. Investeraravdraget som infördes 2013 förbättrar också privatpersoners möjligheter
att investera i mindre bolag. Riktade offentliga kapitalförsörjningsinsatser, till exempel genom de
statliga bolagen Inlandsinnovation och Fouriertransform har fallit mindre väl ut. Vi anser att det
huvudsakligen är privat kapital som ska riskeras när företag startas och utvecklas oavsett om det
rör sig om börsnoterade koncerner, medelstora företag i tillväxtfas eller affärsidéer i tidiga skeden,
men att behov också finns av statliga marknadskompletterande insatser.
Ett grundläggande problem med den privata kapitalförsörjningen är att många hushåll helt saknar
ett eget sparande. Reformer som syftar till att öka kapitalförsörjningen underifrån måste därför
syfta till att skapa långsiktigt bättre förutsättningar för privatpersoner att spara. Alliansregeringen
har genom den nya sparformen investeringssparkonton förbättrat möjligheterna att på ett enkelt
och skattemässigt attraktivt sätt investera i svenska bolag. Ytterligare reformer av
kapitalinkomstbeskattningen bör prövas med inriktning att understödja kapitalförsörjningen för
framförallt små onoterade bolag och bolag i tidiga skeden.
Sverige har en väl utbyggd sektor för riskkapitalförsörjning för företag som behöver
omstruktureras eller utvecklas. Tillgången till kapital för företag i tidiga skeden är dock ett ofta
omvittnat problem. De fonder som specialiserat sig på kapitalförsörjning i tidiga skeden har i
många fall en dålig ekonomisk utveckling, med följden att få privatpersoner och institutioner vill
riskera pengar i företag som ännu inte etablerat en fullskalig affärsverksamhet. Det finns därför
en marknadskompletterande roll för staten att fylla, men på ett annat sätt än i dag. Det finns en
mängd statliga insatser på området, som delvis tränger undan det privata kapitalet eller verkar
som direkta konkurrenter. Vi vill strama upp det statliga riskkapitalet, inklusive det som placeras
genom AP-fonderna, så att det alltid investeras parallellt med privat kapital och i syfte att
generera mer privat kapital. Statliga riskkapitalet bör också kanaliseras till investeringar i
välmeriterade privata fonder riktade mot investeringar i tidiga skeden.

Inför personaloptioner i växande
företag och vid generationsväxlingar
Kristdemokraterna vill
•

Underlätta användningen av personaloptioner i utvecklingsföretag

En option innebär möjligheten att vid ett senare tillfälle få eller förvärva en ägarandel i ett företag
till rabatterat pris. Skatteregelverket kring personaloptioner är i dag mycket komplext.
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Osäkerheten kring hur stor beskattningen kan bli gör att många företag idag avstår från att ge
sina anställda personaloptioner.
Det försvårar för entreprenörer i tidiga stadier att attrahera nödvändig kompetens. Rätt använda
kan personaloptioner skapa drivkrafter för experter och andra nyckelpersoner att verka i unga
och lovande företag. En utvecklad användning av optioner skulle därför kunna spela en viktig roll
för företag som befinner sig i specifika skeden. Det handlar om tillväxtföretag som ännu inte har
några intäkter, utan måste finansiera löner från det kapital som ägarna satt in i verksamheten.
För att vi ska fortsätta stärka det svenska företagsklimatet krävs förändringar, förenklingar och
förtydliganden av regelverket kring personaloptioner. Det tydliga syftet måste vara att förenkla
användningen av optioner som instrument för att attrahera och behålla kompetens, särskilt i
innovativa och växande företag.

Utöka definitionen av energiintensiv
industri för skattenedsättning
Kristdemokraterna vill
•

Att fler energiintensiva verksamheter, t.ex. serverhallar, ska omfattas av samma låga
energiskatt som tillverkningsindustri

För el som används i industriell verksamhet, i tillverkningsprocessen är energiskatten 0,5
öre/kWh exklusive moms. Att jämföra med 29,3 öre för alla andra elkunder med undantag för
vissa glesbygdskommuner som har 19,4 öre i energiskatt (exklusive moms).
Serverhallar är en ny energiintensiv framtidsnäring som växer i takt med att sociala medier och
molntjänster utvecklas. Sverige har mycket goda naturliga förutsättningar att attrahera globala
investerare i serverhallar genom vårt svala klimat och god tillgång till miljövänlig el. Facebooks
investeringar i Luleå skulle kunna följas av många liknande industrier, inte minst i norra Sverige.
Dessa nya etableringar och jobb skulle öka i omfattning om fler sektorer omfattas av samma låga
skatt som industriell verksamhet. Avgörande bör inte vara vilken sektor ett företag tillhör, utan
hur dess elkonsumtion ser ut. Därigenom stärks den svenska konkurrenskraften jämfört med våra
grannländer som redan harmoniserat elskatten mellan olika branscher.

Ersätt kärnkraft med kärnkraft
Kristdemokraterna vill
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•

Ha en blocköverskridande överenskommelse skall eftersträvas som tillåter nya, säkrare
och effektivare reaktorer att byggas vid samma anläggning när de äldsta, av åldersskäl
tas ur drift

Kärnkraften utgör den viktigaste delen av basen i Sveriges elproduktion. 2013 stod kärnkraften
för 43 procent av landets elproduktion vilket var mer än något annat kraftslag det året. Det är
tack vare kombinationen av kärnkraft, vattenkraft, biokraft och vindkraft som Sverige
tillsammans med Frankrike har EU:s lägsta klimatutsläpp inom elproduktionen.
Kärnkraftens höga tillgänglighet tillsammans med dess nära placering vid stora elförbrukare
skapar basen för en stabil och leveranssäker elförsörjning som är omistlig för vårt moderna
samhälle.
Investeringar i kärnkraft hör vid sidan om investeringar i elnät och vattenkraft till de mest
långsiktiga energiinvesteringarna. Denna trygghet och långsiktighet är avgörande för övriga
industriella investeringar. Självfallet ska brytning av uran och slutförvaring av utbränt kärnbränsle
bara ske under etiska och miljömässigt goda förhållanden.
Mycket tack vare Kristdemokraternas konstruktiva bidrag är det inte längre förbjudet att investera
i ny kärnkraft i Sverige. Kristdemokraterna vill fortsätta att bidra till en balanserad
blocköverskridande överenskommelse som tillåter de äldsta kärnkraftverken kan få ersättas med
nya, säkrare och effektivare på samma ställe. Om ett förbud återinförs finns idag en stor risk att
elen antingen blir dyrare, smutsigare eller båda delarna. Kärnkraftsavvecklingen i Tyskland är ett
varnande exempel. Elen kostar ca 2.60 kr/kWh samtidigt som kolkraften och CO2-utsläppen
ökar.
Om ny kärnkraft skulle visa sig vara det miljömässigt och ekonomiskt mest fördelaktiga kommer
det kräva mycket stora investeringar. För att bredda ägandet och minska statliga Vattenfalls
investeringsbehov kan nyemissioner från nya, långsiktiga ägare i de aktiebolag som äger Ringhals
och/eller Forsmark vara en möjlighet.

Sveriges förnybara elproduktion
skall värnas och utvecklas
Kristdemokraterna vill
•

Vattenkraftens nuvarande omfattning ska värnas och inte vara föremål för en generell
omprövning. Vattenkraften spelar en avgörande roll för stabiliteten i elsystemet och
möjligheten att etablera förnybar el.
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•

Reglerna för subventioner till vindkraft och biokraft skall ligga fast till 2020. För tiden
efter 2020 bör under de närmaste åren genomföras en översyn för att säkerställa att
stödet till förnybar energi har maximal miljö- och klimatnytta.

Sverige har en unik hög andel förnybar elproduktion med mycket vattenkraft och en växande
andel vindkraft. Vattenkraften har den unika egenskapen av att både vara förnybar och kunna
styra produktion efter behov. Elbehovet varierar mycket mellan dag och natt och mellan sommar
och vinter. Skillnaden mellan högsta och lägsta elförbrukningen på ett år kan variera mellan 8
GW en varm sommarnatt till över 25 GW en kall vintermorgon.
Utan stora mängder vattenkraft hade vi behövt fossileldade alternativ antagligen i form av
gasturbiner för att inte riskera strömavbrott när elbehovet varierar.
Det är nödvändigt att vattenkraften värnas och ges samma goda förutsättningar som den fått de
senaste dryga hundra åren. Samtidigt skall självklart kontinuerliga miljöförbättringar göras för en
förstärkt biologisk mångfald. Det går däremot inte att motivera en total omprövning av Sveriges
vattenkraftproduktion.
Vindkraft och biokraft har initialt behövt subventioner för att kunna etableras. Nuvarande stöd
gäller till 2020. För att skapa långsiktiga förutsättningar för såväl elproduktion som utveckling,
produktion och användning av förnybara drivmedel, bör under de närmaste åren genomföras en
utredning kring behovet av statligt stöd till förnyelsebar energi för tiden efter 2020. Syftet ska
vara att effektivast möjligt bidra till klimatmålen, genom ökad produktion av biobränslen för att
minska vägtrafikens enorma utsläpp av växthusgaser.

Fossila bränslen måste ersättas av
biobränslen
Kristdemokraterna vill
•

Fortsätt verka för minskad användningen av fossila bränslen inom industrin

Sveriges industri har mycket låga klimatutsläpp jämfört med sina internationella konkurrenter.
Industrier som flyttar till andra länder leder kanske till lägre utsläpp i Sverige medan de globala
utsläppen istället ökar.
Fortfarande används dock stora mängder olja och kol i industriella processer, framförallt inom
stålindustrin. En del av detta kan ersättas med biobränslen som flis och biogas samt
energieffektivisering. Annat kan genom att ersättas med naturgas ge lägre utsläpp och minskad
klimatbelastning.
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Stärkt juridiskt skydd för
småföretagare
Kristdemokraterna vill
• Införa legitimationskontroll vid ändring av person- eller företagsuppgifter hos
Skatteverket och Bolagsverket för att försvåra för identitetsförfalskningar
• Ta krafttag mot systematiska fakturabedrägerier genom att införa grovt
fordringsbedrägeri som ett nytt brott
• Kriminalisera identitetsstöld
• Minska det personliga ansvaret för ett aktiebolags skatteskulder
• Förbättra ersättningsreglerna vid skattemål
• Generösare anståndsregler för skatteskulder under tiden juridiska skatteprocessen pågår
Allt fler företagare utsätts för brott. Det rör sig om allt från bedrägerier och bluffakturor till
bolagskapningar eller osund konkurrens från yrkeskriminella som driver regelrätta verksamheter
utan att betala skatt.
Vi vill införa legitimationskontroll vid ändring av person- eller företagsuppgifter hos Skatteverket
och Bolagsverket. I första hand ska fler uppmuntras att använda e-tjänster där inloggning sker
med e-legitimation, Bank-Id eller andra godkända sätt för legitimering. Den som vill lämna in en
ansökan manuellt ska kunna göra detta via servicekontor där Skattemyndigheten eller
Bolagsverket finns representerat, t ex hos kommunen.
Bluffakturor har blivit ett allvarligt problem. Varje bluffaktura är i sig ofta på en ganska liten
summa men eftersom det sker organiserat kan gärningsmännen med några knapptryck skicka ut
fakturor som sammantaget är på mycket stora belopp. Nuvarande bestämmelser om bedrägerier
är inte anpassade för den systematik som dessa brott begås med idag. Utredningen Stärkt
straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) föreslår att ett nytt brott, grovt
fordringsbedrägeri införs. Detta förslag bör genomföras.
En annan form av bedrägeri är att använda en annan persons identitet för att vilseleda en tredje
person att exempelvis leverera varor. Syftet är att den vars identitet man använder ska stå för
kostnaderna. För att komma åt detta bör identitetsstöld kriminaliseras som ett särskilt brott. Även
i denna del har utredningen Stärkt straffrättsligt skydd för egendom lämnat förslag på hur detta
kan göras.
Enligt aktiebolagslagens regler för personligt ansvar vid kapitalbrist är inte styrelse och ledning
ansvariga gentemot borgenärerna. Detta gäller dock inte skatter. Där kan en styrelse t.ex. hållas
ansvariga trots att man följt stegen med kontrollstämma etc. om det saknas skatteinbetalningar
vid likvidation. Vi vill se över och begränsa styrelsens och ledningens personliga ansvar för
skatteskulder när lagen har följts.
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Företag kan inte få ersättning för juridiska kostnader i väntan på dom i skattemål vid
förvaltningsdomstol. Vi vill se över regelverket och göra det möjligt för företag att söka
interrimsersättning för rättegångskostnader i väntan på prövning i högre instans när Skatteverket
överklagar.
Vid t ex skattemål är ordningen så att företagare måste betala utdömd skuld i väntan på
avgörande från förvaltningsdomstolarna. En entreprenör kan därmed få huset utmätt även om
vederbörande frikänns i högre instans. De anståndsregler som finns är begränsade och tillämpas
mycket restriktivt. Vi vill se över anståndsreglerna så att det måste finnas synnerliga skäl att inte
bevilja anstånd.

Incitament för ökat
bostadsbyggande
Kristdemokraterna vill
•

Att de ekonomiska förutsättningarna förbättras för kommuner att investera i nya
bostadsområden genom att någon form av ekonomiskt stimulansstöd införs till
kommuner som bygger nya bostäder.

Många kommuner i tillväxtregionerna anser att det kostar mer än det smakar att planera för ökad
bebyggelse. Gator och vägar behöver byggas ut, liksom förskolor och skolor.
Skatteutjämningssystemet kompenserar inte fullt ut för de merkostnader som följer av ökat
byggande. För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner att investera i nya
bostadsområden bör någon form av ekonomiskt stimulansstöd införas till kommuner som bygger
nya bostäder. Det kan ske genom att en del av statsbidraget till kommunerna ges i form av en
summa per färdigställd bostad. Därmed ges tydliga incitament för kommunerna att
detaljplanelägga mark och genomföra nödvändiga infrastrukturinsatser. Finansieringen kan
antingen ske i samband med att statsbidragen till kommunerna ökar och/eller genom en
omfördelning av en mindre del av statsbidraget till kommunerna. I ett sådant sammanhang får
dock inte utflyttningskommuner drabbas negativt.
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Sänkt eller ingen bygglovavgift när
handläggningen överstiger 10 veckor
Kristdemokraterna vill

•

Att bygglovsavgiften reduceras med 25 procent om förseningen av ett bygglov uppgår till
maximalt en vecka. Om förseningen är mer än vecka reduceras bygglovsavgiften med 50
procent och vid längre förseningar än tre veckor tas ingen bygglovsavgift ut.

Sedan den andre maj 2011 ska kommunerna ge besked om bygglov inom tio veckor. Allt fler
kommuner börjar nu närma sig målet om maximalt 10 veckors handläggningstid (givet att
handlingarna är kompletta). Det finns inga sanktioner i lagstiftningen mot kommuner som inte
lever upp till kravet på maximalt tio veckors handläggningstid, medan lagstiftaren varit betydligt
mer kreativ med sanktioner mot privatpersoner som av olika skäl bryter mot lagstiftningen.

Inför ett krav på kommunerna att
erbjuda valfrihet
Kristdemokraterna vill
•

Införa ett krav i lag på kommunerna att tillhandahålla valfrihet inom äldreomsorgen.
Skapa även valfrihet för äldre på områden som hemsänd mat och färdtjänst vilka inte
tidigare har ingått i valfrihetssystem.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) har inneburit en kraftigt ökad valfrihet för äldre i ett stort antal
kommuner. Det har varit en välkommen möjlighet för kommunerna, som tidigare främst fått
förlita sig på Lagen om offentlig upphandling (LOU) för att skapa valfrihet. LOV har dock visat
sig ha vissa begränsningar. Dels handlar det om att antalet utförare i större städer tenderar att bli
alltför många vilket gör det svårt för den enskilde att välja. Dels kan det bli problem i glesbygd
där etableringar av utförare kan utebli. Arbetsgruppen ser mot denna bakgrund ett behov av fler
alternativ för att skapa största möjliga valfrihet med hänsyn till de lokala förutsättningar som
finns i olika kommuner.
Upphandlingsutredningen (som bereds i regeringskansliet) föreslog att ramavtalsbestämmelserna i
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LOU förtydligas så att det framgår att bl.a. enskildas val får utgöra grund för avrop från sådana
ramavtal där samtliga villkor är fastställda. Förslaget gäller varor och tjänster som är avsedda för
den enskildes användning. Den enskildes val kan omfatta t.ex. vård- och omsorgstjänster,
hjälpmedel, färdtjänst, måltidstjänster och vuxenutbildningar. Förslaget har stöd i de nya
upphandlingsdirektiven som förhandlas inom EU.
Ramavtal kan slutas under en på förhand fastställd avtalstid. Det medför att bl.a. företagens risk
kan minskas vilket kan underlätta etablering i landsbygd. Vidare blir antalet utförare/leverantörer
begränsat under avtalstiden. Det underlättar överblick och uppföljning för den upphandlande
kommunen, men också den enskildes val kommer att underlättas genom att antalet utförare blir
hanterligt.
Sammantaget ges kommunerna genom förslaget ytterligare ett verktyg för att utveckla möjligheter
att erbjuda valfrihet inom äldreomsorgen. Två näraliggande områden som skulle kunna vara
aktuella för nya former av valfrihet är t.ex. färdtjänst och hemsänd mat. Arbetsgruppen föreslår
därför att ett krav införs i lagstiftningen på kommunerna att tillhandahålla valfrihet (genom
upphandling, ramavtal eller LOV).
Ekonomiska konsekvenser: Mindre, relativt hanterliga kostnader kan bli aktuella. Kostnader
som dels inbegriper genomförandestöd till huvudmännen, dels övriga kostnader enligt
finansieringsprincipen. Det är inte möjligt att på förhand precisera de sistnämnda, men
kommuner som idag inte upphandlar äldreomsorg måste skapa inomkommunala system för
detta. En överenskommelse bör träffas med Sveriges kommuner och landsting. En summa om 50
miljoner kronor i stimulansbidrag bör avsättas.
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