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Betänkandet SOU 2016:83 En svensk flygskatt 

Sammanfattning 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av betänkande av utredningen om skatt på 
flygresor och anser att utredningens förslag skulle innebära allt för stora negativa 
konsekvenser för det regionala och lokala näringslivet i förhållande till den miljöeffekt som 
eftersträvas och avstyrker därmed betänkandets förslag på utformning av en svensk 
flygskatt. 

Småföretagarnas Riksförbund anser 

Uppdragets syfte till denna utredning är att minska flygets klimatpåverkan och uppmuntra 
konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ. Samtidigt har utredningen fått uppdraget 
att skattens utformning ska samverka med de mål som finns för närings- och 
regionalpolitiken. Målen för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften 
och skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag. Målen för regionalpolitiken är 
att ge utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.  

När Småföretagarnas Riksförbund gör en viktning mellan uppdragets syfte i förhållande till 
hur presenterad flygskatt samverkar med målen för närings-, och regionalpolitiken gör vi 
bedömningen att utredningen inte lyckats presentera ett förslag som uppfyller riktlinjerna i 
direktiven.  

Småföretagarnas Riksförbund ser behovet av att klimatutsläppen minskar och ställer oss 
bakom ambitionen att minska flygets klimatpåverkan men förslagets klimateffekter blir 
väldigt små i förhållande till de instrument som håller på att tas fram inom EU kopplade till 
handeln med utsläppsrätter. Förbundets medlemmar är entreprenörer och möjliggörare och 
vi ser hellre att flygets klimatpåverkan minskar via de affärsmöjligheter som lär uppstå inom 
flyget rörande miljövänliga innovationer, forskning och kommersialisering, istället för en 
ineffektiv flygskatt som snedvrider konkurrensen.  

Det finns en direkt koppling mellan god tillgänglighet och tillväxt. Ju bättre utbud av 
transportalternativ, desto större möjligheter till investeringar och företagsetableringar i 
Sverige. Sverige är ett till ytan stort land med stort behov av god infrastruktur i hela landet 
och så länge tågtrafiken inte kan leverera tillräcklig transportkapacitet är flyget nödvändigt 



 
 
för att skapa möten mellan näringsidkare som leder till nya arbetstillfällen, ökad handel och 
tillgång till nya marknader för svenskt näringsliv. 

Småföretagarnas Riksförbund avstyrker utredningens förslag på en svensk flygskatt. 

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och Mattias Andersson 
näringspolitisk samordnare varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

 

Leif Svensson 

Förbundsordförande 


