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Utskottet behandlar i detta betänkande 8 motioner, varav en väljs ut för debatt 

och beslut i kammaren. 

 

1. Infrastruktur och tillväxt på landsbygden 

 

 

1.1. Effektivare kollektivtrafik 

 

Motion 2019:TU167Mo 

 

Effektivisera kollektivtrafiken på landsbygden 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall= enhälligt) 

Motivering: 

En effektiv och fungerande kollektivtrafik gör det enklare för människor att 

bo på landsbygden och i mindre kommuner. Utskottet framhöll att det är vik-

tigt att hela Sverige kan leva och att arbetet med hållbara transporter priorite-

ras. Det finns utrymme menar utskottet att dra in på annat för att finansiera en 

utbygd kollektivtrafik. 
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Klass INT1SA, Hässleholms Tekniska Skola 

 

1.2. Mer uppmärksamhet till norra Sverige. 

 

Motion 2019:TU172Mo 

 

Bygg ut infrastrukturen i glesbygden 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall= 9 avslag=7) 

Motivering: 

Utskottet framhåller att norra Sverige inte får samma uppmärksamhet som 

södra Sverige och att många beslut fattas som inte är anpassade för norra de-

larna av landet. Ett sådant beslut är skatten på drivmedel. I norra Sverige är 

det långa avstånd och dåligt utbud av kollektivtrafik. Utskottet pekar på att 

norra Sverige faktiskt står för en stor del av Sveriges resurser, exempelvis el-

produktion från vattenkraft och stål- och metallframställning.  

Klass EK18, Lapplands Gymnasium Välkommaskolan 

 

1.3. Bättre kollektivtrafik i glesbygden 

 

Motion 2019:TU175Mo 

 

Höj statliga anslag till kommuner och regioner för satsning på infrastruktur, 

och hjälp kommuner och regioner att samordna kollektivtrafiken mellan reg-

ioner 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter  bifall=10, avslag=5, avstår=1) 

Motivering: 

Utskottet anser att det behövs höjda statliga anslag till kommuner för att få 

bättre kollektivtrafik. Ungdomar på landsbygden måste få bättre tillgång till 

kollektivtrafik på helger och kvällar. Det är viktigt både för gemenskap och 

för miljön. Detta kan finansieras genom att staten drar in på andra utgifter.  

Klass SA18+NASA17, Leksands gymnasium 

 

1.4. Sänk bensin- och dieselskatten med en krona per liter och slopa överin-

dexeringen 

 

Motion 2019:TU190Mo 
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Sänk bensin- och dieselskatt med en krona per liter samt slopa överindexe-

ringen 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall=7, avslag=9) 

Motivering: 

Utskottet framhåller i och för sig att det är viktigt att hela Sverige, dvs. även 

landsbygden, kan utvecklas och att alla människor har en bra tillgänglighet till 

arbete, skola, fritidsaktiviteter. Utskottet anser dock att det är väldigt viktigt 

för klimatet att människor kör mindre bil och att bensin- och dieselskatten där-

för inte bör sänkas. 

Klass NA2B, Procivitas privata gymnasium Helsingborg 

 

1.5. Utsläppen minskas inte p.g.a. av höjd bränsleskatt! 

 

Motion 2019:TU151Mo 

 

Sänk bränsleskatten för att förbättra levnadsvillkoren för folket som bor på 

landsbygden och företag 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall= enhälligt) 

Motivering: 

Utskottet anser att det är viktigt att förbättras levnadsvillkoren för människor 

på landsbygden. Utskottet anser att det är väldigt svårt för många företag att 

överleva när bränsleskatten är så hög. På landsbygden finns inget annat alter-

nativ än bilen och då är det orättvist med en hög bränsleskatt. 

Klass FT 18 B, SG Södra Viken 

 

1.6. Omlokalisera svenska företag 

 

Motion 2019:TU46Mo 

 

Uppmuntra stora företag till viss utlokalisering, skattelättnader i form sänkt 

bolagsskatt och lägre arbetsgivaravgifter 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall= 9, avslag= 6, avstår= 1) 



 

2020:TUU1 
 
 

4 

Motivering: 

Utskottet anser att förslaget kan leda till att minska ojämnlikheter mellan stä-

der och landsbygd. Utskottet framhåller att det är frivilligt så enbart de företag 

som tror att de vinner på det behöver flytta. Utskottet pekar på att det är viktigt 

att förslaget inte leder till mer miljöpåverkande transporter. 

Klass 19NaA2, Värmdö gymnasium 

 

1.7. Låt hela Sverige leva 

 

Motion 2019:TU157Mo 

 

Öka stödet till glesbygden för att rädda hälsocentraler, skolor och livsmedels-

butiker, samt kompensera landsbygdsborna för de höga bränslepriserna 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall= enhälligt) 

Motivering: 

Utskottet anser att det är mycket viktigt att hela Sverige kan leva. Utskottet 

anser att man bör se över hur kollektivtrafiken i glesbygd kan fungera på ett 

hållbart sätt. Utskottet framhåller att det är viktigt att det finns service som 

apotek, affärer och vårdcentraler i hela Sverige.  

Klass NA17NAS, Västermalm, Sundsvalls gymnasium 

 

 

1.8. Hållbar framtid mellan stad och land 

 

Motion 2019:TU98Mo 

 

Förbättra infrastrukturen mellan stad och land 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: bifall= enhälligt) 

Motivering: 

Utskottet framhåller att skillnaderna mellan stad och landsbygd måste minska. 

Utskottet anser att fokus för detta bör vara på kollektivtrafiken då det också 

leder till minskade utsläpp från biltrafiken. Utskottet pekar också på att det är 

bra med ökat utbyte mellan stad och landsbygd och man bör satsa på kollek-

tivtrafik däremellan. 

Klass EK19, Klippans gymnasieskolor - Åbyskolan 
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2. Utskottet beslutar att motion 2019:TU190MO 
framförs i plenisalen för debatt och beslut. 

 

Stockholm den 3 februari 2020 

 

 

På trafikutskottets vägnar 
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