Kommittémotion M

Motion till riksdagen
2020/21:3220
av Niklas Wykman m.fl. (M)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkräkning och
tillkännager detta för regeringen.

Förslag till anslagsfördelning
Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2021 uttryckt som differens
gentemot regeringens förslag
Tusental kronor
Ramanslag
1:1 Skatteverket
1:2 Tullverket
1:3 Kronofogdemyndigheten
Summa

Regeringens
förslag

Avvikelse från
regeringen

8 023 985
2 279 964
2 109 972
12 413 921

500 000
±0
±0
500 000

Politikens inriktning
Moderaterna vill ha ordning och reda i folkbokföringen. Brister i kontrollen av
folkbokföringen är en av flera faktorer som bidrar till att Sverige har allvarliga problem
med grov organiserad brottslighet, omfattande utanförskap och bidragsbrott. En
nationell folkräkning är en viktig början på att upprätta ett tryggare Sverige och värna
samhällskontraktet. Moderaterna tar initiativ i riksdagen för en nationell folkräkning
och tillför medel till Skatteverket för att möjliggöra genomförandet.
I Moderaternas och Kristdemokraternas budget som beslutades av riksdagen i
december 2018 förstärktes anslaget till Tullverket i syfte att stärka myndigheten och det
svenska gränsskyddet. Satsningar som är helt nödvändiga för att exempelvis stoppa
smugglingen av narkotika och vapen till de kriminella gängen. Moderaterna fortsätter
den satsningen på Tullverket även 2021 och framåt.

Anslag 1:1 Skatteverket
Sverige har allvarliga problem med grov organiserad brottslighet, omfattande
utanförskap och bidragsbrott. Brister i kontrollen av folkbokföringen är en av flera
faktorer som lagt grund till att dessa problem är så pass omfattande. Det är centralt att
staten kan fastställa vilka som lever i Sverige och säkrar ordning och reda.
Exakt hur omfattande problemen är vet ingen. En folkbokföring som inte staten har
kontroll över kommer dock till en stor kostnad för skattebetalarna och försvårar arbetet
att hjälpa de som behöver samhällets stöd allra mest.
Bristerna i Sveriges folkbokföring har varit kända under längre tid. Regeringen
erkänner själv att de inte gjort tillräckligt för att stävja de uppenbara problem som finns
idag kring folkbokföringen. Det är nu upp till riksdagen att agera för att regeringen ska
gå till handling. Moderaterna går därför fram med ett utskottsinitiativ i skatteutskottet
om att genomföra en folkräkning och tillför medel i moderaternas budgetförslag i linje
med utskottsinitiativet.
I Moderaternas budgetförslag för år 2021 kommer 500 miljoner kronor tilldelas
Skatteverket för genomförandet av en nationell folkräkning. Budgetsatsningen avser
resurstillskott till främst Skatteverket och kommunerna för att kunna förbereda och
genomföra folkräkningen. De medel som tillförs Skatteverket kan även användas för att
täcka kommunernas extra kostnader i samband med genomförandet av en folkräkning.
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