Kommittémotion KD

Motion till riksdagen
2019/20:54
av Camilla Brodin m.fl. (KD)

med anledning av skr. 2018/19:140 2019
års redogörelse för företag med statligt
ägande

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över
möjligheterna att sälja statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag som är
svårt att klara på annat sätt eller är strategiskt eller säkerhetspolitiskt viktiga och
tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Kristdemokraternas utgångspunkt är att statens uppgift normalt bör vara att ange de
ramar och regler som ska gälla för näringslivet och företagen, inte att äga och driva
bolag. Staten är dock en stor företagsägare och kommer att så vara under överskådlig
tid. Det ställer höga krav på tydliga principer. De statliga bolagen ska ha fokus på att
skapa långsiktiga värden och vara en aktiv, professionell och ansvarsfull ägare. I de fall
där bolagen har ett samhällsuppdrag ska detta utföras väl.
För att åstadkomma detta är det bl.a. viktigt att ge bolagen förutsättningar och
möjligheter att utvecklas och fortsätta konkurrera på sina marknader. Där bolag verkar
på en konkurrensutsatt marknad, enligt marknadsmässiga krav, ska effektiv konkurrens
säkerställas. Statens roll som lagstiftare och ägare bör hållas isär och skötas på ett
professionellt sätt.
De statliga bolagen ska präglas av öppenhet och föredömlighet samt vara
föregångare avseende hållbarhetsfrågor som t.ex. jämställdhet, miljö och socialt
ansvarstagande.
Vissa statliga företag har ett särskilt samhällsuppdrag. Det är viktigt att dessa tydligt
redovisas och är styrande för bolagens verksamhet. Regeringens styrning av de statliga
bolagen ska ske inom de ramar som riksdagen fastställt.

Mot bakgrund av detta anser Kristdemokraterna att staten bör minska eller avveckla
sitt ägande om förändringar av det statliga ägandet leder till bättre fungerande
marknader eller en mer effektiv samhällsservice.
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