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Utskottet behandlar i detta betänkande 7 motioner, varav en väljs ut för debatt 

och beslut i kammaren. 

 
1. Regional politik och tillväxt 

 

1.1. Flytta ut makten till resten av Sverige 

 

Motion 2019:NU163Mo 

 

Förändra kommunutjämningssystemet och låt  norrlandskommuner behålla 

mer av de pengar som genereras av skogen, malmen och vattenkraften.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall=16 avslag=--) 

Motivering: Många norrländska kommuner är fattiga, vilket leder till att 

många flyttar därifrån, att skolor och sjukhus stängs ner och kommunernas 

utveckling bromsas. Pengarna som genereras av skogen, malmen och vatten-

kraften skeppas iväg till staten men om kommunerna skulle få behålla en del 

av värdet man producerar skulle landsbygden blomstra. Utskottet tycker att 

det är viktigt att kommuner och regioner på samma sätt som i Norge får behålla 
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en större del av värdet på de naturresurser som de producerar. Utskottet före-

slår därför att ungdomens riksdag ska bifalla motionen. 

 

Klass Sa18be, Lapplands gymnasium, välkommaskolan 

 

 

 

1.2. Sänk bränsleskatten 

 

Motion 2019:NU152Mo 

 

Sänk bensinskatten för att få en levande landsbygd och bättre villkor för bön-

derna.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall=8 avslag=8) 

Motivering: Dagens bränsleskatter skapar ekonomiska ojämlikheter mellan 

landsbygden och städerna. De höga bränsleskatterna drabbar inte minst lant-

brukare som ofta har flera bilar, traktorer och lastbilar för att kunna driva går-

den. De höga bränsleskatterna riskerar därför att driva fram en utveckling där 

gårdar tvingas lägga ner och i förlängningen Sverige kommer att behöva im-

portera mat. De höga bränsleskatterna drabbar även andra landsbygdsbor. 

Busstrafiken är gles ute på landsbygden och de som bor där är därför beroende 

av bilen för att ta sig in till tätorten och städerna. För att snabbt vända en ne-

gativ utveckling som riskerar att leda till att Sveriges fina landsbygd snart 

kommer att bli obebodd anser vi att bränsleskatten ska sänkas. Utskottet före-

slår därför att ungdomens riksdag ska bifalla motionen. 

 

Klass NB18 A, SG Södra Viken 

 

 

 

1.3. Sänk bolagsskatten och arbetsgivaravgiften så att fler jobb kan skapas 

på landsbygden 

 

Motion 2019:NU82Mo 

 

Sänk bolagsskatten och arbetsgivaravgiften för företag på landsbygden.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall=12 avslag=4)  
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Motivering: Allt fler människor fastnar i långtidsarbetslöshet vilket är ett stort 

problem både för den enskilde individen och för samhället i stort. Arbetslös-

heten är högst på landsbygden och därför vill utskottet satsa på sänkta skatter 

där nya företag behövs som mest. Om det blir lättare att skapa företag på lands-

bygden så kommer fler att söka sig ut till landsbygden och de arbetslösa får 

nya arbetsmöjligheter. Utskottet föreslår därför en sänkt bolagsskatt och en 

sänkt arbetsgivaravgift för företag på landsbygden. Detta skulle leda till ökad 

tillväxt och en minskad arbetslöshet. Utskottet förslår därför att ungdomens 

riksdag bifaller motionen. 

 

Klass CMP19B, Thoren Business School Stockholm 

 

 

 

1.4. Åtgärder för att minska segregationen i Stockholms förorter 

 

Motion 2019:NU45Mo 

 

Genom skattelättnader och subventioner ska företag enklare kunna upprätta 

kontor och verksamhet i utsatta orter.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall=11 avslag=4) 

Motivering: I dag är Sverige väldigt segregerat. Segregationen leder till ett mer 

splittrat samhälle, vilket även får ekonomiska konsekvenser. Enligt Stock-

holms stad har vissa förorter en befolkning där 91 procent har invandrarbak-

grund. Segregationen gör det därmed svårare för nyanlända som bosätter sig i 

förorten att integreras. Utskottet föreslår att skattemedel ska användas för att 

kraftigt subventionera hyra för kontorsbyggnader i förorterna för att underlätta 

för företag att bedriva sin verksamhet där. Om företagen flyttar till förorterna 

kommer människor som bor i andra delar av Stockholm att börja pendla in och 

ut ur de segregerade områdena. Det kommer också att leda till ekonomisk till-

växt i förorterna och göra dem till mer attraktiva platser att bo på. Utskottet 

förslår därför ungdomens riksdag bifaller motionen. 

 

Klass SASAM1a, Värmdö gymnasium 

 

 

 

1.5. Skapa jämställd förlossningsvård! 

 

Motion 2019:NU158Mo 
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Fler och förbättrade förlossningsavdelningar i norra Sverige.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall=16 avslag=0) 

Motivering: I dag finns det 46 förlossningsavdelningar i Sverige, och 11 av 

dem finns i landets norra delar. Utskottet anser att det är för få, och det resul-

terar i stora svårigheter för medborgare eftersom avstånden är långa. I norra 

Sverige utbildas numera blivande föräldrar i hur man ”bilföder” ett barn. Ut-

skottet menar att det behövs en skyndsam lösning så att vårdens kvalitetssäkras 

och blir likvärdig. Det ska inte bero på om du lever i norr eller söder, i stad 

eller landsbygd, om du och ditt barn överlever projektet att bli en familj. Ut-

skottet menar att det behövs en omprioritering av skattemedel så att förloss-

ningsvården i hela Sverige prioriteras. Vi föreslår också att det görs en rejäl 

översyn av förhållandena som råder i norra Sverige just nu, i syfte att skapa en 

likvärdig möjlighet att på ett säkert sätt föda barn vart man än bor i landet. 

Utskottet föreslår därför att ungdomens riksdag bifaller motionen. 

 

 

Klass NA18NAS, Västermalm, Sundsvalls gymnasium 

 

 

 

1.6. Klyftor mellan stad och landsbygd 

 

Motion 2019:NU148Mo 

 

Staten ska ge bidrag och stöd till myndigheter och företag som flyttar sin verk-

samhet till landsbygden.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall=12 avslag=4) 

Motivering: Sveriges landsbygd riskerar att utarmas på grund av stadsscentre-

rad politik. Utskottet anser att staten bör ta ett ansvar för att minska den nat-

ionella urbaniseringen från landsbygd in till städer. Staten ska ta ansvar för 

ökad arbetsmarknad på landsbygden när den privata sektorn inte räcker till, 

t.ex. genom statliga myndigheter. För att locka företag till landsbygden ska 

staten även ge bidrag till de företag som satsar på landsbygden. Att centrera 

företagen till städerna är inte hållbart om hela landet ska leva. Utskottet före-

slår därför att ungdomens riksdag ska bifalla motionen. 

 

Klass NA17B, Ystad Gymnasium 
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1.7. Åtgärder för att minska segregationen inom städer med tillhörande för-

orter 

 

Motion 2019:NU138Mo 

 

Stimulera bostadsbyggande i olika prisklasser i städer och förorter.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall=16 avslag=0) 

Motivering: Segregationen ökar i Sverige och bostadsmarknaden är en del av 

den. Utskottet anser att det behövs åtgärder för att minska segregationen inom 

städer med tillhörande förorter. Genom att bygga olika bostäder inom olika 

prisklasser i samma område kan segregationen mellan hög- och lågavlönade 

hushåll minska. I dag är det vanligt att hus i samma bostadsområde hamnar i 

samma prisklass. Detta gör att det bara bor folk som tjänar ungefär lika mycket 

i det området. Om husen i stället byggdes på ett mer varierat sätt så skulle 

segregationen på så sätt minska. Det skulle vara en konkret åtgärd för att mot-

verka segregation. Utskottet föreslår därför att ungdomens riksdag bifaller 

motionen. 

 

Klass Årskurs 1, Örjangymnasiet 

 

 

2. Utskottet beslutar att motion framförs i 
plenisalen för debatt och beslut. 

(Obs! Utskottets motion, reservation och talare meddelas Linneá Tolf, enligt 

dagordningen.) 

 

 

Stockholm den 3 februari 2020 

 

 

På näringsutskottets vägnar 

16 ledamöter från  

Lapplands gymnasium, välkommaskolan 

SG Södra Viken 

Thoren Business School Stockholm 

Värmdö gymnasium 
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Västermalm, Sundsvall gymnasium 

Ystad Gymnasium 

Örjangymnasiet 
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