Åhus augusti 2016

Det har varit ett händelserikt riksdagsår. Jag har haft mycket att göra i
finansutskottet, inte minst med upphandlingsfrågor. Strax innan sommaren fick
jag det stora förtroendet att få bli partiets skattepolitiska talesperson och
gruppledare i skatteutskottet. Sommaren har till stor del ägnats åt inläsning på
mina nya ansvarsområden och jag ser fram emot en höst med hårt arbete och
politikutveckling på skatteområdet.
Med den här redogörelsen vill jag lämna en liten sammanfattning över vad jag
har gjort under det gångna riksdagsåret. Hör gärna av er om ni vill veta mer!
Motioner, interpellationer, skriftliga frågor och betänkandedebatter finns att läsa
respektive se i efterhand på http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hittaledamot/Ledamoter/Malmer-Stenergard-Maria-0572788110724/

Jag har ensam och tillsammans med andra skrivit ett 40-tal motioner om allt från
regelförenklingar för företag till kvotering och gårdsförsäljning. Här följer några
exempel:
-

Utökade möjligheter till anstånd i skattemål

-

Avskaffande av stämpelskatt

-

Veterandagen som allmän flaggdag

-

Underlätta för internationellt biståndsarbete

-

En arbetsmarknad med plats för fler (LAS)

-

Ökade möjligheter för handräckning (avhysning av otillåtna
bosättningar)

-

Undervisning i privatekonomi

-

Gårdsförsäljning och provsmakning av alkoholhaltiga drycker

-

Finansieringen av Public service

En hel del av motionerna är sådana som rör skånska frågor och som samtliga
moderata riksdagsledamöter från Skåne har skrivit på. De handlar bland annat om
-

Öresundsintegration

-

Gårdsförsäljning av alkohol

-

Havsnivåhöjning och stranderosion

-

Ökat bostadsbyggande i Skåne

-

Förändringar i strandskyddet

Interpellationer besvaras skriftligen och muntligen i kammaren av respektive
statsråd. Efter svaret följer en debatt. Jag har lämnat in följande interpellationer.
- Bensinskatt, Magdalena Andersson
- Civilrätt och den grova organiserade brottsligheten, Morgan Johansson
- Redovisningen av kommunmiljarderna, Ardalan Shekarabi
- Offentlig upphandling, Ardalan Shekarabi
- Kommunmiljarderna, Ardalan Shekarabi
- Det svenska regelverket kring växtskyddsmedel – ett hot mot jobben i
Kristianstad, Sven-Erik Bucht
- Riskerna med att försvagade drivkrafter leder till minskade skatteintäkter,
Magdalena Andersson

Skriftliga frågor besvaras skriftligen av respektive statsråd.
- Ålarvet på Ålakusten (Sven-Erik Bucht)
- Feminismen i finansiella stabilitetsrådet (Per Bolund)
- Övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen (Morgan Johansson)
- Neutrala tobaksförpackningar och svensk grundlag (Gabriel Wikström)
- Upphandlingsmyndighetens uppdrag (Ardalan Shekarabi)
- Åtgärder mot investeringsbedrägerier (Per Bolund)
- Effekterna av sänkningen av ROT-avdraget (Magdalena Andersson)
- Kommunernas vetorätt vid nyetablering av vindkraft (Åsa Romson)
- Krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling (Ardalan Shekarabi)
- Sveriges verkliga befolkningsmängd (Anders Ygeman)

- Missgynnande av svenska företag vid offentlig upphandling (Ardalan
Shekarabi)
- Kollektivavtal och den svenska modellen (Ardalan Shekarabi)
- Dubbel beskattning för pensionssparare (Per Bolund)
- Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning (Ardalan Shekarabi)
- Slöseri med legitimerad vårdpersonal (Gabriel Wikström)

Strax innan jul lämnade jag in en KU-anmälan av Stefan Löfven och Ardalan
Shekarabi med anledning av att man vägrade lämna ut beräkningarna av hur de
extra kommunmiljarderna fördelats. Anmälan ledde till att Konstitutionsutskottet
riktade kritik mot Ardalan Shekarabi.

Det arbete man gör i utskottet är kanske det som syns minst, men det tar
naturligtvis mycket tid. Det handlar om att delta i utskottssammanträden och
utfrågningar, ta ställning till motioner och propositioner, ta fram partiets
ståndpunkt i frågor som rör det egna ansvarsområdet, diskutera med
allianskollegor, ha kontakt med utskottskansliet och debattera förslagen i
kammaren.
Fram till i slutet av maj arbetade jag främst i finansutskottet där jag hade
huvudansvar för offentlig upphandling och konsumentfrågor på
finansmarknaden. På upphandlingsområdet har regeringen nu presenterat en
mycket stor proposition, som lett till lagrådets längsta yttrande någonsin. Jag har
kämpat envetet mot regeringens förslag som går ut på att alla som lämnar anbud
vid offentlig upphandling ska följa kollektivavtal. Jag har debatterat frågan i
kammaren och i radio och även kommenterat i SVT. Det är en oerhört viktig
fråga för de små och medelstora företagen, där 6 av 10 företag med färre än 50
anställda saknar kollektivavtal.
Som gruppledare och talesperson i skatteutskottet får jag ett större ansvar för
politikutveckling, samordning med andra utskott och att föra ut moderata
budskap på skatteområdet. Centralt i moderat skattepolitik är naturligtvis att det
ska löna sig att arbeta. Den senaste tiden har stort fokus legat på skatteflykt och
nya internationella regler kring företagsbeskattning. Många företagare oroar sig
också för att 3:12-reglerna ska försämras med anledning av den utredning som
just nu pågår. För mig är det på skatteområdet, liksom många andra områden,
viktigt att hela tiden verka för regelförenklingar. Många tycker att skatten är för
hög men att regelkrånglet är ett minst lika stort hinder för att driva företag.

Under året har jag synts och hörts i bland annat Expressen, SVT, Dagens
Nyheter, Dagens industri, Svenska Dagbladet, P1, P4 Radio Kristianstad, Dagens
Juridik, samt i lokal- och branschtidningar.
Jag har haft debattartiklar publicerade i bland annat Svenska Dagbladet, Dagens
industri, Aftonbladet, Sydsvenskan/HD, Kristianstadsbladet, Skånska Dagbladet,
Norra Skåne och Dagens Juridik samt i lokaltidningar runt om i landet.
Här hittar du några av artiklarna:
Svenska Dagbladet: ”Att låna till välfärden är fel väg”:
http://www.svd.se/m-lana-till-valfarden-ar-fel-vag

Svenska Dagbladet: ”Dansk sockerskatt gav inte bättre vanor”
http://www.svd.se/dansk-sockerskatt-gav-inte-battre-vanor/om/debatt

SVT Opinion: ”Vi vill fortsätta utveckla RUT”
http://www.svt.se/opinion/rut
(med Elisabeth Svantesson)
Dagens industri: Regeringen missgynnar de svenska företagen
http://www.di.se/artiklar/2016/3/2/debatt-regeringen-missgynnar-de-svenskaforetagen/
(med Ulf Kristersson)

Svensk Tidskrift: ”Neutrala förpackningar hotar intellektuell äganderätt”.
http://www.svensktidskrift.se/neutrala-forpackningar-ett-hot-mot-denintellektuella-aganderatten/
Kristianstadsbladet: ”Den feministiska regeringen drabbar kvinnors företagande”.
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/den-feministiska-regeringen-drabbarkvinnors-foretagande/
(med Ulrika Heindorff) 21/11
Dagens Media: ”Principiellt förkastligt med varumärkesförbud för tobak”.
http://www.dagensmedia.se/asikter/debatt/article3945865.ece
Kristianstadsbladet: ”Låt ålakusten fortsätta leva”
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/lat-alakulturen-fortsatta-leva/
(med allianskollegor från valkretsen)
UNT: ”Den farliga skulden”
http://www.unt.se/asikt/debatt/den-farliga-skulden-3946181.aspx
(med Jessika Roswall och Carl-Oskar Bohlin)
Dagens Juridik: ”Dags för rättssäkerhet under skatteprocessen”. 16/10
http://www.dagensjuridik.se/2015/10/debatt-skatteprocessen-rattssakerhet-mms
Aftonbladet: ”Öppna för fler enkla jobb och ta bort LAS”
http://www.aftonbladet.se/debatt/arbetsmarknad/article21553855.ab
(med Anna Jähnke, Robin Holmberg, Linda Allansson Wester och Torbjörn
Tegnhammar)
Sydsvenskan/HD: "Inom Moderaterna omprövar vi nu vår politik för att hitta
svar på inhumana migrationsprocesser och en integration som inte fungerar."
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/inom-moderaterna-omprovarvi-nu-var-politik-for-att-hitta-svar-pa-inhumana-migr/
(Med Anna Jähnke)

Under året har jag kontinuerligt gjort verksamhetsbesök i och utanför valkretsen
för att inhämta synpunkter och idéer kring hur politiken skulle kunna utvecklas.
Nedan nämner jag några av dessa besök.
-

Ystads hamn

-

Österlensnus, Brösarp

-

Swedish Meats, Kristianstad

-

Malmberg Water, Yngsjö

-

Slussen (samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och
Arbete- och välfärdsförvaltningen i Kristianstads kommun)

-

Woody i Hässleholm, med Trä- och järnvaruhandlarna

-

Sparbanken Skåne

-

Högskolan Kristianstad

-

Upphandlingsavdelningen och företag inom upphandlingsbranschen,
Sundsvall

-

Naturhälsan i Gamlarp, Östra Göinge

-

Lyckås morötter, Kristianstad

-

Lyckeby stärkelsefabrik, Kristianstad

-

The Absolut Company, Åhus

-

Prisjakt, Ängelholm

-

Upphandlingsavdelningen på Ängelholms kommun

-

Naturstenskompaniet, Bjärlöv

-

Stora Enso, Bromölla

-

PWC och LRF Konsult, Kristianstad

-

Bergendahls och Printzells, Hässleholm

-

Nordic Sea Winery, Stockeboda och Socialtjänsten i Simrishamn

- Studieresa till USA, där vi bland annat studerade den nya, digitala ekonomin
(med finansutskottet).
- Resa till Bryssel och Paris för att diskutera offentligfinansiellt sparande med
bland andra EU-kommissionen och OECD (”Överskottsmålsutredningen”).

En viktig del i riksdagsarbetet är naturligtvis att berätta om uppdraget och om
moderat politik. Jag har besökt MUF-föreningar, studentföreningar,
partiföreningar, fullmäktigegrupper och Moderata Seniorer samt talat för externa
organisationer som Rotary och Sydsvenska handelskammaren. Under
Almedalsveckan deltog jag i olika paneler och samtal.

-

Avreglering av persontrafik på järnväg – vilka hinder finns kvar?
Neutrala tobaksförpackningar
Ökade möjligheter till skuldsanering
Rättssäkerhet i skatteprocessen

- Moderat representant, tillsammans med Ulf Kristersson, i den parlamentariska
kommitté som utreder bland annat överskottsmålet, ”Kommittén om översyn
av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande”. Kommittén har
arbetat intensivt under året och kommer att redovisa sitt arbete den 30
september.
- Moderat representant, tillsammans med Andreas Norlén och Maria
Abrahamsson, i Mediegrundlagskommittén som har i uppdrag att se över
Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Även denna
kommitté har arbetat intensivt under året och kommer att överlämna sitt
slutbetänkande den 15 september.
- Ekonomiarbetsgruppen: Under ledning av Ulf Kristersson arbetar vi med att
utveckla partiets ekonomiska politik.
- Krönikör på oppositionskane.se, där jag skriver en krönika i månaden.
____________

Som jag skrev inledningsvis, så får du gärna höra av dig om du vill veta mer!

Bästa hälsningar,
Maria

