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Lurendrejerier

Bluffakturor och annat bedrägligt beteende
Kreditupplysningslagen bör ändras så att de striktare reglerna för
privatpersoner också gäller för företag, så att dessa inte tvingas betala fakturor
utan att ha köpt något. En faktura måste på så vis vara välgrundad och ha
slagits fast i domstol eller av annan myndighet för att ett
kreditupplysningsföretag ska få lämna ut uppgifter. Det här minskar risken för
att företagare ska skrämmas att betala för att slippa betalningsanmärkningar.
Tillsammans med Roland Utbult.
Informationssamhället

Tillgången till offentliga data
Det finns offentlig information – bland annat statistik och väderuppgifter –
som inte är integritetskänslig men som innehåller en stor potential för både
medborgarna, näringslivet och det civila samhället. Staten bör öka tillgången till
de här uppgifterna och se till att myndigheter när de följer
offentlighetsprincipen blir skyldiga att lämna ut handlingar elektroniskt.
Rättvisa

Staten som huvudman för språk- och teckenspråkstolkning
Statsbidraget för teckenspråkstolkning fördelas efter antalet invånare i de olika
landstingen och inte efter antalet brukare. Det här leder till orättvisor.
Samtidigt saknas på sina håll kvalificerade tolkar mellan svenska och utländska
språk, vilket leder till problem när till exempel personer som inte kan svenska
ska ha kontakt med myndigheter. För att lösa detta bör staten få ansvaret, bli
huvudman, för teckenspråkstolkningen och språktolkningen.
Kommunikationsmöjligheter

Sverige som förvaltare av teckenspråk
Vårt land är unikt när det gäller teckenspråkets ställning – och bör fortsätta att
vara det. Ett viktigt steg i detta är att säkerställa den framtida utvecklingen för
den ideella organisationen European Signlanguage Centre, som verkar i 20
länder med bas i Örebro. På sikt bör detta utvecklas till ett europeiskt
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teckenspråksinstitut (ESI), som genom forskning och utveckling kan göra
teckenspråk tillgängligt i Europa.
Utsläppsminskning

Skrotningspremie för tunga lastbilar
När man skrotar en lastbil som väger mer än 16 ton bör man få pengar i en
premie. De gamla lastbilar som i dag i stället för att skrotas fortsätter att rulla
på vägarna, här eller i länder som de säljs till, släpper ut en större mängd farliga
avgaser än nya lastbilar. En skrotningspremie skulle dessutom gynna svenska
lastbilstillverkare och på så sätt främja Sveriges ekonomi.
Återvinning

Symboler på förpackningar för att underlätta källsortering
De som producerar varor vars förpackningar vi återvinner bör märka
förpackningarna med tydliga symboler i kombination med olika färger.
Märkningen på förpackningen visar i sin tur vilken återvinningsbehållare den
ska läggas i. Ny teknik kan utnyttja ett sådant system för optisk sortering, där
avfallet sorteras maskinellt.
EU-pengar

Näringslivets medverkan i EU:s strukturfondprojekt
Strukturfonderna är EU:s främsta redskap i politiken för att utveckla unionens
regioner. Inför nästa period, som den Europeiska regionala utvecklingsfonden
pågår, bör Sverige välja att inte bara räkna in finansiering från staten,
landstingen och kommunerna utan även från företag och andra privata aktörer.
När vi synliggör den privata finansieringen uppvärderar vi och stärker
företagens och enskildas engagemang i EU-projekten.
Vildmark

Skydd för statens naturskog
Staten är en stor ägare av skogsmark. En del av skogen har höga naturvärden.
Det här gäller inte minst naturskogar – skogar som har påverkats väldigt lite av
människan. Där avverkas alltså inte träden, vilket innebär att livsmiljöer skapas
för många utrotningshotade djur- och växtarter. Staten bör genom sitt ägande
gå före i arbetet med att skydda skog med höga naturvärden.
Motionsmotion

Friskvårdsavdrag
Att människor som arbetar kan få ekonomiskt stöd för att ägna sig åt friskvård
är bra, men dagens system har nackdelar. Dels omfattas bara anställda (men
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inte till exempel pensionärer, studenter och arbetslösa), dels lämnas flera
populära idrotter utanför systemet (till exempel golf och motionsridning). Med
ett individuellt friskvårdsavdrag, som alla medborgare kan dra av i
deklarationen, skulle vi få ett fungerande och rättvist system som liknar ROToch RUT-avdragen.
Teknikhjälp

RIT-avdrag
Det behövs en skattereduktion för IT-tjänster. Då kan en ny marknad öppnas
och nya arbetstillfällen skapas. Det här handlar om möjligheten för
privatpersoner att köpa IT-tjänster i hemmet. På så sätt underlättar vi
användandet av IT och skapar förutsättningar för fler nya företag.
Tillsammans med Andreas Carlson.
Gränslöst

Sänkt dansbandsmoms
Momsen, mervärdesskatten, på kulturområdet dras med en svårmotiverad
gränsdragning. Momsen på kultur är 6 procent – i alla fall när det gäller böcker,
tidskrifter, konserter, dagstidningar och teaterbiljetter. Danstillställningar är
däremot belagda med 25 procents moms. I många fall är det svårt att säga vad
som är en konsert och vad som är en danstillställning. Sverige bör ta efter
Norge och ha en enhetlig kulturmoms.
Tillsammans med Roland Utbult.
Föreningsliv

Ett starkare civilsamhälle
Engagemanget i föreningar och annat ideellt arbete är viktigt för ekonomin i
vårt samhälle. Det offentliga måste ha till uppgift att underlätta detta. Sverige
måste därför säga ett bestämt nej till hotet från EU om att belägga den ideella
sektorn med moms. För att underlätta bör staten också utvidga reformen med
att man kan dra av på skatten för gåvor till ideella organisationer, så att nivån
höjs och fler organisationer räknas in.
Sjuklöenansvaret

Fler jobb måste skapas
De små företagen är ofta känsliga för oförutsedda utgifter, inte minst den
sjuklön som de måste betala till sina anställda. I dag är företagen skyldiga att
betala sjuklön under dag 2–14 när en medarbetare drabbas av sjukdom. Det
här ansvaret bör minskas eller helt tas bort. Förutom risken för företagen
drabbar regeln personer med lång sjukdomshistorik som vill tillbaka till
arbetsmarknaden, eftersom arbetsgivare kan dra sig för att anställa dem.
Tillsammans med Mats Odell.
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Handikappanpassning

Tillgänglighet i kommunerna
De öppna jämförelser som finns för att mäta resultat inom hälso- och
sjukvården kan vara en förebild för att ta fram ett index för att hjälpa
kommunerna att ta ansvar för tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Samtidigt måste varje kommun arbeta fram ordentliga
rutiner för att ta emot medborgarnas synpunkter om bristande tillgänglighet.
Egen säng i vården

Fler vårdplatser
Antalet vårdplatser i sjukvården måste öka så att det motsvarar behoven. De
brister som finns i dag är en fara för både patienter och personal.
Överbeläggningen har ökat. Det här leder till ökade risker för smittspridning,
ökade risker för informations- och läkemedelsmisstag samt en rad andra
problem. I vissa fall har dödsfall förekommit som är kopplade till brist på
vårdplatser.
Kiropraktor och Naprapat

Stärkt vårdval i hela Sverige
Naprapati och kiropraktik bör ingå i patienternas möjligheter att själva välja
vård. När reformen som gör att patienter kan välja vård införs finns många
gånger inte dessa legitimerade yrkesgrupper med bland alternativen. Oavsett
var i landet man bor bör man som patient kunna söka sig till en legitimerad
naprapat eller kiropraktor.
Tillsammans med Yvonne Andersson.
Patienträttigheter

Värdighetsgaranti i hälso- och sjukvården
Regeringen har infört en nationell värdighetsgaranti för den kommunala
äldreomsorgen. I likhet med denna bör huvudmännen för sjukvården kunna ge
ekonomisk kompensation om de inte lyckas leva upp till sina åtaganden, till
exempel orimligt långa väntetider, förlorad arbetsinkomst vid inställd operation
samma dag eller vid vård i sjukhuskorridor.

Uppväxtvillkor

Inkorporera FN:s barnkonvention i svensk lag
Konventionen om barnens rättigheter, som Förenta Nationerna antog 1989,
bör få en starkare ställning i Sverige än i dag. Om barnkonventionen skulle
gälla r som lag i Sverige kan barns rättigheter och ställning stärkas, särskilt
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inom rättsväsendet och i asylprocessen. Domstolar och myndigheter skulle
också få större krav på sig om barnkonventionen blir direkt tillämpbar.
Tillsammans med Emma Henriksson och Désirée Pethrus.
Drogproblem

Alkohol och narkotika
Alkoholen är inte vilken vara som helst. Det finns mycket att göra för att
förbättra Sveriges alkohol- och narkotikapolitik: Förkorta serveringstiderna på
restauranger, avvisa så kallad gårdsförsäljning, höj det ekonomiska stödet till
nykterhetsrörelsens organisationer, sänk införselkvoterna inom EU, begränsa
näthandeln, lagstifta om så kallad eftersupning, familjeklassa narkotiska
preparat och se över programmen med substitutionsbehandling.
Regelkrångel

Osäkerheten på telekommarknaden
Reglerna för teleoperatörer är otydliga. Det här hämmar Sverige som ITnation. Osäkerheten handlar om att en stor andel av Post- och telestyrelsens
regleringsbeslut efter lång tid tenderar att underkännas av domstolar.
Regeringen bör ta fram en åtgärdsplan för att skapa en större förutsägbarhet på
telekommarknaden.
Biljettlöst

Elektroniska parkeringstillstånd
Det är hög tid att ersätta det gamla parkeringstillståndet med ett modernt,
säkrare och smidigare elektroniskt P-tillstånd för bilförare med rörelsehinder.
Dagens parkeringstillstånd är stöldbegärliga, vilket leder till många bilinbrott.
Arbetet behöver skyndas på och harmoniseras inom Sverige, och på sikt även
inom EU.
Blåljusförare

Poliser, brandmän och ambulansförare i trafiken
Sverige bör införa ett nationellt yrkesförarbevis för personer som kör
utryckningsfordon. Utbildningen för dessa förare som verkar i extremt
stressade trafiksituationer har stora brister. Det här leder till många olyckor.
Trafikcenter i Kumla, som tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram för
sertifiering av blåljusförare, bör bli en nationell resurs.
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Övertrafikerat

E20 som fyrfältsväg
E20-stråket, en av de viktigaste transportlederna i Sverige, bör byggas ut till
fyrfältsväg. I dag utgör andelen godstrafik 20 procent. Hastigheterna är låga
och olycksstatistiken är alarmerande. Målet bör vara hastigheter på 100 km/h
utan flaskhalsar. När den nationella planen för transportsystemet görs om bör
man ta hänsyn till behovet av att åtgärda bristerna med E20.
Tillsammans med Annika Eclund.
Bärighet

Godstransporter på Inlandsbanan
Den expanderande gruvnäringen i norra Sverige gör Inlandsbanan (GällivareMora) särskilt intressant för möjligheten till avlastning och omledning vid
störningar i trafiken på norra stambanan. Genom ökad bärighet på två sträckor
längs Inlandsbanan kan den användas även för tungt gods utan särskilda
hastighetsrestriktioner.
Tillsammans med Per Åsling (C).
Nobeljärnväg

Snabba tåg för brödrafolkens väl
Det behövs ett höghastighetståg mellan ”nobelprisstäderna” Stockholm och
Oslo. Från Norges sida finns flera utredningar som pekar på behovet av
infrastruktursatsningar mellan huvudstäderna. Med tanke på det stora
handelsutbytet mellan städerna och hur många som bor längs sträckan bör
även Sverige undersöka möjligheten att bygga ut järnvägen så att det går att
trafikera den med höghastighetståg.
Långtidsavtal

Investeringstyngda yrkesutbildningar
Yrkeshögskolor som måste göra stora investeringar, till exempel i form av
maskiner, bör få besked för längre perioder när det gäller avtalen för deras
verksamhet. Investeringarna innebär risker. Samtidigt ser vi att
yrkeshögskolorna arbetar för att säkerställa tillgången till arbetskraft. De bör få
långsiktiga besked för att lättare kunna genomföra sin verksamhet.
Lärarstudier

Fler utbildade teckenspråkslärare
Det saknas lärarresurser för att tillgodose de dövas behov. Med fler lärare
skulle teckenspråket spridas i landet, vilket starkt skulle förbättra jämlikheten. I
dag saknas en lärarutbildning som ger behörighet till att undervisa i ämnet
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teckenspråk på grundskola och gymnasieskola. Det behövs en
teckenspråkslärarutbildning.
Tillsammans med Anders Andersson.
Studiemedel

Fribeloppet
Om studenter arbetar vid sidan av studierna kan det påverka hur mycket
studiemedel de får. Om de arbetar mer än fribeloppsgränsen minskas
studiemedlet. Det här systemet är olyckligt, eftersom det inte tar hänsyn till att
studier och arbete bedrivs med olika förutsättningar för olika studenter. I stället
bör den enskilda studentens behov vara utgångspunkten. Om fribeloppet tas
bort skulle fler lockas att studera, fler svarta jobb bli vita och rättvisan öka.
Samtliga motioner går att nå i fulltext via Lars-Axel Nordells webbsida:
www.larsaxel.se
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