
Enskild motion M2135

Motion till riksdagen 
2019/20:1469
av Annicka Engblom (M)

Behov av översyn av kassaregisterlagen

 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av 

kassaregisterlagen för torg- och marknadshandel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
I regeringens proposition Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 

(2012/13:129) föreslogs ändringar avseende hantering av kassaregister. Det generella 

undantaget från att använda kassaregister för torg- och marknadshandel togs bort. Det 

föreslogs dessutom att Skatteverket, i enskilda fall, ska ges möjligheten att besluta om 

undantag från kassaregister. Syftet med lagen var gott. Att skapa rättvisa och lika villkor 

i kontantbranschen var och är fortsatt en rimlig ambition. 

Tyvärr har det efter att lagen klubbades visat sig att konsekvenserna av lagen 

genererat en utveckling som går stick i stäv med vad som avsågs. Efter att lagändringen 

implementerades har en rad händelser inträffat som ger skäl att tro att riksdagens beslut 

fattades på felaktiga grunder. Det finns också skäl att tro att myndigheten, i det här fallet 

Skatteverket, inte i tillräcklig utsträckning har tagit reda på hur lagen skulle komma att 

fungera i praktiken. 

Utgångspunkten vid lagtillämpning måste vara att det finns en reell möjlighet att 

faktiskt följa lagen. För att kunna efterleva lagen måste det därför finnas kassaregister 

som gör det möjligt för torg- och marknadshandlare att, med bibehållna rättigheter 
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såsom garanti och försäkringsskydd, utöva sin verksamhet. När riksdagen tog beslut om 

att bifalla nämnda lagändring låg ett antal kriterier till grund för beslutet. Det viktigaste 

var att förändringen inte skulle innebära en orimlig börda för torg- och 

marknadshandeln, varken pris- eller arbetsmiljömässigt. 

Vad som inte framkom innan införandet av lagen var att typen av kassaregister inte 

är tillverkad för bruk i utomhusmiljö. Det är av avgörande betydelse, eftersom torg och 

marknader i de allra flesta fall finns just i utomhusmiljö. Att det inte finns några 

kassaregister som uppfyller garanti- och försäkringskriterier vid bruk utomhus har 

bekräftats av både Kassaregisterrådet och kammarrätten i dess dom i mål 7675-14 den 

10/6 2015. 

Lagen implementerades för tidigt på grund av att leverantörerna inte kunde leverera 

den utrustning som behövdes. Det går alltså att konstatera att de faktauppgifter som var 

av central betydelse för lagens tillkomst inte stämde. Finns det inte möjligheter att 

inköpa ett arbetsredskap anpassat för den miljö som företagaren verkar i, kan 

naturligtvis inte lagstiftare kräva att så skall göras. Fem år senare kvarstår detta 

allvarliga problem, varför det finns all anledning att fortsätta driva frågan. 

Problematiken stannar inte vid detta. Det har nämligen visat sig att det inte finns 

kassaregister funktionella för användning utomhus att köpa överhuvudtaget om garanti 

och försäkringsskydd ska gälla vid användning. Det är inte rimligt att en hel yrkesgrupp, 

som torg- och marknadshandlare, skall tvingas att utöva sin försäljning utan garanti eller 

försäkringsskydd. I stället för mer rättvisa villkor har lagen tyvärr skapat en större 

orättvisa. 

Ett exempel: En blomsterhandlare som står i sin affär med tak och väggar får om 

handlarens kassaregister går sönder ett nytt enligt garantin. En blomsterförsäljare som 

säljer samma blommor utanför på torget tvingas å sin sida köpa ett nytt kassaregister 

varje gång detta går sönder. Detta är inte ovanligt, eftersom det inte finns register att 

använda ämnade för utomhusbruk. Förutom den rättsosäkerhet som ligger i att en lag 

tillämpas olika och att dess utfall varierar beroende på väderleken kvarstår problemet. 

Vackert väder eller ej – inträffar det fel på kassaregistret står företagaren i fråga utanför 

det skydd som omfattar alla andra företagare. För att inte nämna den risk det innebär för 

både försäljare och kund med kassaapparater som vid fuktig väderlek kan bli 

strömförande. 

Enligt Skatteverkets egna riktlinjer skall identifierat fel vid de anonyma kontrollköp 

som genomförs av myndighetens kontrollanter påtalas torg- och marknadshandlaren på 

ställe och plats för att ge denne en rimlig möjlighet att förklara varför situationen 
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uppstått. Dock har ett flertal torg- och marknadshandlare oberoende av varandra vittnat 

om att så inte skett. Istället kommer det ett brev hem till företagaren med ett 

betalningsföreläggande efter en tid. Detta måste styras upp. 

Ett alternativ till kassaregister bör med ovan redovisade utgångspunkter ses över. En 

möjlighet till schablonbeskattning bör finnas som ett frivilligt alternativ till 

kassaregister. På så sätt undviks den typ av tolkningsutrymme som försatt landets torg- 

och marknadshandlare i en oacceptabel och ohållbar situation. 

En översyn av lagens konsekvenser och tillämpande myndighets agerande bör, med 

detta som utgångspunkt, ske skyndsamt. Det kan inte vara rimligt att en hel yrkeskår 

tvingas använda arbetsredskap som inte finns att köpa för den miljö där de avses 

användas. 

Annicka Engblom (M)



Enskild motion M1743

Motion till riksdagen 
2019/20:668
av Betty Malmberg (M)

Torghandel och kassaregisterlagen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge 
Skatteverket i uppdrag att följa upp kassaregisterlagens effekter för olika branscher, och 
detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering
En motion med ett liknande budskap har behandlats vid de senaste riksmötena. Vid 
dessa tillfällen har utskottet avslagit yrkandet med motiveringen att ”utskottet utgår från 
att regeringen följer utvecklingen men är inte berett att föreslå att bestämmelserna om 
kassaregister ses över”. Problemet är dock att det ingenstans framgår att regeringen 
faktiskt följer utvecklingen. Det är detta som undertecknad efterlyser.

Det är olyckligt att utskottet intar denna njugga inställning då det gäller bestämmel-
serna om kassaregister med tanke på de motstridiga besked som myndigheterna ger i 
frågan och som också skapar problem vid rättskipning i frågorna. Detta framgår inte 
minst av Stig Wiklunds sammanställning som återfinns på 
http://www.knalleweben.se/Om kassaregisterlagen.pdf. 

Som om detta inte vore illa nog vet vi också från samtal med knallar och 
marknadsarrangörer att antalet ambulerande knallar på våra populära marknader 
minskar stadigt. En uråldrig svensk tradition är på utdöende. Därför är det viktigt att 
kassaregisterlagens effekter ses över.  

I Sverige finns en lång tradition kring marknader. Kiviks marknad, Adelövs 
marknad och Skänningemarken är bland landets största och har alla tre månghundra-
åriga anor. Svenska folket gillar att gå på marknad, och det är också viktiga mål för 
turismen i Sverige. Så gott som alla svenska kommuner har en eller flera marknader och 
även fasta torgdagar då fiskbilen, lokala grönsaksförsäljare eller bärplockare sätter färg 
och levandegör våra torg. 

Sedan 1 januari 2014 omfattas också de som ägnar sig åt ambulerande torg- och 
marknadshandel av kravet på kassaregister. Syftet med lagen, det vill säga att öka 
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rättvisan mellan olika affärsidkare och att alla som driver affärer ska göra det på samma 
villkor, är det få som ifrågasätter. Men samtidigt är det många knallar som uttrycker att 
de tröttnat på alla nya regleringar och kommer att upphöra med sin verksamhet. Detta är 
en beklaglig och oroväckande följd av den nya kassaregisterlagen. Effekterna av 
densamma borde därför följas upp. 

Detta är också viktigt med anledning av den oro som finns bland de som arrangerar 
marknader. I Östergötland är det flera marknadsarrangörer som vittnar om att det har 
varit färre ambulerande torg- och marknadshandlare på plats de senaste åren. Detta har 
dessutom påverkat många lokala föreningar som fram till nu har fått ett välbehövligt 
ekonomiskt tillskott till sin verksamhet genom att vara delaktiga i arbetet kring 
marknaderna. Risken finns därför nu att det kan komma att påverka utbudet av 
ungdomsaktiviteter i kommunerna.

Självklart är det viktigt att jobba vidare för att stoppa illojal konkurrens och svarta 
pengar men det krävs också att vi följer upp så att det är rätt åtgärder som genomförs. 
Torg- och marknadshandeln har inte bara ett företags- och samhällsekonomiskt värde 
utan också ett kulturellt värde. Det är också en naturlig mötesplats och uppskattad del av 
vår stadsbild; därför är det viktigt att följa upp effekterna av de nya regleringar som har 
kommit på plats. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)



Kommittémotion SD164

Motion till riksdagen 
2019/20:367
av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Regional tillväxt

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbar tillväxt för 

företag och medborgare i landets alla regioner och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om infrastruktur och 

tillkännager detta för regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skatt på avstånd och 

tillkännager detta för regeringen.
4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om transportbidrag och 

tillkännager detta för regeringen.
5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om medborgarservice och 

tillkännager detta för regeringen.
6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bredband och mål för 

tillgång till snabbt internet i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.
7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digitala plattformar för 

statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lanthandlare och 

tillkännager detta för regeringen.
9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de statliga bolagen 

bör se över sin modell för hur ombuden i glesbygd ersätts och återkomma med ett 
förslag på höjd ersättning och tillkännager detta för regeringen.

10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning och 
tillkännager detta för regeringen.

11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om marknadsknallar och 
tillkännager detta för regeringen.

12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta 
initiativ till en utvärdering av kravet på kassaregister och kvittoskrivande 
kassasystem för torg- och marknadshandeln och tillkännager detta för regeringen.
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Hållbar tillväxt för företag och medborgare i landets 
alla regioner
Vi ser positivt på landsbygdens möjligheter, samtidigt som vi inte kan blunda för stora 
utmaningar, inte minst vad gäller avfolkning och ofrivillig urbanisering. Omkring en 
tredjedel av Sveriges befolkning bor på landsbygden. Dessa möjliggör en stark 
handelsbalans genom sitt värv inom till exempel skogs-, gruv- och metallindustrin. För 
befolkningen på landsbygden skulle ökad turism ha en positiv inverkan på såväl 
sysselsättning som förutsättningarna att fortsätta att kunna bo och verka i sitt 
närområde. Detta skulle också motverka ett ensidigt och sårbart näringsliv genom att 
tillskapa arbeten inom en mer differentierad arbetsmarknad. Sysselsättningstillväxten 
inom turism uppgick till närmare 20 procent mellan 2010 och 2016, samtidigt som den 
generella sysselsättningen endast växte med 8,7 procent. God infrastruktur vad gäller 
såväl fysiska transporter som snabb och stabil internetuppkoppling är viktiga 
förutsättningar för regional tillväxt.

Vi anser att staten bör ha en aktiv roll vad gäller förutsättningar för regional tillväxt. 
Det kan finnas ett ömsesidigt positivt samspel mellan det offentliga och det privata där 
utmaningen inte ligger i att fördela en kaka utan i att få den att växa. Vi anser även att 
skapandet av en uthållig och bärkraftig tillväxt fordrar teknologiska landvinningar. 

En viktig förutsättning för att både företag och medborgare ska ha möjlighet att 
verka i hela Sverige är tillgången till såväl privat som offentlig service. I Sveriges mest 
glesbefolkade delar saknas möjlighet och kundunderlag att ha både ett postkontor, ett 
apotek och en matbutik. Ännu större samordning av offentliga och privata tjänster än 
den vi ser idag kan därmed vara en väg att gå. En lokal matbutiks överlevnad kan vara 
direkt avgörande för att kunna tillhandahålla offentlig service såsom medicin- och 
postpaketutlämning. Vi menar att en sådan samordning även gynnar möjligheten att 
bedriva privat service. Vår målsättning är att skapa förutsättningar för en kraftig men 
hållbar tillväxt för företag och medborgare som väljer att bo och verka i landets 
glesbefolkade regioner på liknande villkor som i landets övriga, mer tätbefolkade 
regioner. 

Infrastruktur
Att utjämna kostnader för transporter är avgörande i ett land som Sverige som präglas 
av stora avstånd. En väl utbyggd och fungerande infrastruktur för kommunikation utgör 
grunden för att skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet. Vi ser härvid ett ökat 
behov av såväl vidmakthållande som utveckling av statens transportinfrastruktur. 

Sveriges spårbundna godstransporter är av en föråldrad standard och därför 
långsammare än vad som skulle vara möjligt med en modern järnvägsinfrastruktur. 
Flaskhalsar uppstår i transportkedjorna när spårkapaciteten delas mellan snabba 
persontåg och långsamma godståg, vilket har en hämmande inverkan på näringslivet 
som är beroende av snabba och effektiva transporter. 
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Skatt på avstånd
Tillförlitliga och kostnadseffektiva och transporter är nödvändiga för att stärka 
företagens konkurrenskraft och tillväxt i hela landet. Utan fungerande transporter kan 
företag inte leverera varor till sina kunder och leverantörer. Därför utgör regeringens 
signaler om införande av kilometerskatt, kraftigt försämrade reseavdrag och införande 
av flygskatt exempel på glesbygdsfientliga förslag som om de realiseras kommer att slå 
hårt mot boende och företag i glesbygd. 

De föreslagna skatterna beskattar avstånd oaktat tekniska landvinningar, inte faktiska 
utsläpp, varför incitament att sänka de miljöpåverkande utsläppen helt saknas. I ett till 
ytan stort land med stora avstånd och gles järnvägsinfrastruktur utgör vägtransporter med 
personbil, buss och lastbil alltjämt de enda realistiska transportmedlen varför dessa 
skatter upplevs som syftande till att begränsa glesbygdsbors frihet och möjlighet till ett 
aktivt liv.

För många som bor på landsbygden innebär ett reseavdrag som inte motsvarar 
resekostnaden att det redan idag är mycket kostsamt att pendla till och från sitt arbete. 
En försämring av reseavdraget skulle kunna få som konsekvens att det blir så kostsamt 
att arbetspendla att människor tvingas att avsluta sin anställning eller flytta.

För företag i glesbygd som redan idag upplever svårigheter med kompetensför-
sörjning och rekrytering kan denna problematik komma att allvarligt förvärras, och 
lägger man till de ökade kostnaderna för transporter genom ett införande av en 
kilometerskatt kan företagsnedläggningar mycket väl bli en konsekvens. 

Flygskatten har redan fått negativa effekter för flyget, och flyglinjer har lagts ner. 
Kostnaderna för företag som anlitar exempelvis konsulter eller skickar anställda på 
utbildningar på annan ort ökar kraftigt när resetiderna i vissa fall flerdubblats. 

Vi menar att reseavdrag och skatter på resande och transporter skall vara utformade 
så att människor och företag skall kunna bo och verka i Sveriges landsbygder och att 
incitament för nyttjande av renare och mindre miljöskadliga tekniker inte får saknas.

Transportbidrag
Transportbidraget är ett regionalpolitiskt stöd som ska kompensera för kostnads-
nackdelar till följd av långa transportavstånd samt stimulera till höjd förädlingsgrad 
inom stödområdets näringsliv. Stödområdet omfattar Norrbottens, Västerbottens, 
Jämtlands och Västernorrlands län.

Detta stöd har under vissa år haft ett större anslag än vad som har behövts för att 
täcka de ansökningar som har inkommit. Det finns dock, enligt Tillväxtverkets 
handläggare, olika delförklaringar till att allt färre söker detta bidrag. Det beror till 
exempel på att företag flyttar eller lägger ner och det finns också företag som inte är 
medvetna om att de kan ansöka om stöd. I den mån företag inom stödområdet flyttar 
söderut inom Sverige är det en tydlig indikation på att transportbidraget inte fullt ut 
fyller sitt syfte och kan betraktas som för lågt. 

Vår uppfattning är att det finns behov av att Tillväxtverket ökar spridningen av 
informationen om möjligheterna att få bidraget till näringslivet inom de berörda 
stödområdena.
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Omlokalisering av myndigheter
En grundpelare i vår regionalpolitik är att delvis utlokalisera statliga arbetstillfällen från 
större städer till landsbygden, att nyetablera myndigheter och verk på landsbygden samt 
att förhindra fortsatt flytt av statliga jobb från landsbygd till storstäder. Med dagens 
tekniska utveckling finns det goda möjligheter att förlägga statliga arbetstillfällen 
utanför storstäderna, och det finns därför få godtagbara skäl att generellt centralisera 
statliga jobb till storstadsregionerna. Denna omlokalisering är emellertid ett långsiktigt 
mål. Om den sker i för snabb takt riskerar den att medföra ekonomiska, sociala, 
logistiska och organisatoriska problem. Utlokaliseringar ska alltså ske med försiktighet 
som ett komplement till de nyetableringar som i huvudsak ska ske på landsbygden.

Omlokaliseringar ger positiva effekter för de berörda kommunernas skatteunderlag, 
vilket innebär bättre välfärd i form av skola och omsorg. Detta i sig ökar i förlängningen 
attraktionskraften att bo på dessa orter.

Medborgarservice
En förutsättning för en levande landsbygd är god tillgång till offentlig service. Under 
lång tid har en nedåtgående spiral inneburit att offentlig service dragits undan från 
landsbygden till följd av ett minskat befolkningsunderlag, vilket i sin tur bidragit till att 
försämra befolkningsutvecklingen än mer. För att kompensera för detta har myndigheter 
och kommuner satsat allt mer på att erbjuda information och service över internet och 
telefon, vilket för många är ett fullgott alternativ. Samtidigt finns det alltjämt hushåll i 
Sveriges glesbygd som fortfarande saknar tillgång till snabb och stabil internetupp-
koppling trots att arbetet med att bygga ut näten varit omfattande.

Vi vill stärka medborgarservicen genom ökad samverkan för att bibehålla samt 
utveckla den offentliga servicen. Fysiska möten kan ibland av praktiska skäl inte 
åstadkommas, men med hjälp av dator, telefon eller videosamtal är det möjligt att verka 
för personliga möten på distans inom ramen för samverkanskontoren. Detta kan ge alla 
medborgare en likvärdig tillgång till service.

Bredband och it
Vi blir alltmer beroende av en snabb och stabil internetuppkoppling, såväl i arbete där 
alltmer automatiseras med datorers hjälp som i vår fritid där både underhållning och 
omvärldsrapportering fortsätter att flytta över till internetbaserade medier. Detta gör 
internettillgänglighet ytterst till en demokratifråga. Ett Sverige där alla medborgare inte 
har samma chans att delta i samhällsdebatten eller tillgång till information riskerar att på 
sikt ytterligare polariseras mellan landsbygd och stad.

Infrastruktur handlar inte endast om transportmöjligheter utan omfattar även teknisk 
infrastruktur för kommunikation såsom bredband. Behovet av tillgång till god infra-
struktur för kommunikation blir idag allt viktigare både för näringslivet och för den 
enskilda medborgaren. Samtidigt är glesbygden kraftigt överrepresenterad bland de 
kvarvarande knappt 10 procenten som ännu inte kan erbjudas tillgång till snabbt 
internet, vilket vi finner bekymmersamt. Vår uppfattning är att det som framkom i 
Landsbygdskommitténs slutbetänkande om att 100 procent av befolkningen ska ha 
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tillgång till snabbt internet år 2025 skall utgöra en målsättning för att möjliggöra för 
Sveriges landsbygder att leva och utvecklas. 

Teknikutvecklingen har gått starkt framåt sedan mobiltelefonins stora genombrott 
bland privatanvändarna på 1990-talet. Idag är inte mobiltelefonen längre bara ett 
redskap med vilket vi ringer och skickar textmeddelanden. Sedan ”smartphonen” 
lanserades har mobiltelefoner kommit att i många avseenden ersätta hemdatorerna. Våra 
smartphones följer oss ut på fjället, skogen och i skärgården. Med en smartphone och 
mobilt bank-id kan man idag uträtta exempelvis bankärenden, boka fordonsbesiktning 
och se sina senaste provsvar på vårdcentralen. Den mobila plattformen har därmed 
kommit att bli minst lika viktig som den stationära. Vi menar därför att det är av stor 
vikt att statliga myndigheter tillser att de är tillgängliga på olika digitala plattformar för 
att passa så många användare som möjligt. Detta oavsett var i landet användaren 
befinner sig och vilket tekniskt verktyg denne använder för att få internetåtkomst.

Lanthandlare
Dagligvarubutiker i landets glesbefolkade delar fyller en viktig funktion. I en tid då 
dagligvaruhandeln i allt högre grad sker i stormarknader utarmas möjligheten för 
lanthandlarna att kunna konkurrera med såväl pris som utbud. Till detta kommer de 
stora distributionskedjornas minskande intresse av att leverera sina varor till kunder som 
beställer små kvantiteter och är avlägset lokaliserade. Ett liknande förhållande råder då 
det gäller landets bensinbolag, där de stora aktörerna uppvisar ett allt mer svalt intresse 
för de minsta och avlägset belägna mackarna. Möjligheten att kunna erbjuda flera typer 
av samhällsservice är därför viktig för handlarna, både som ett led i att kunna locka fler 
kunder och för att verksamheten ska bli mindre ekonomiskt sårbar. Lanthandeln är 
därför inte sällan också mack – eller vice versa – och fungerar dessutom ofta som 
busshållplats, ombud för Apoteket, Postnord, Bussgods, Schenker, Svenska spel, 
Systembolaget m.fl. De utgör viktiga nav i de bygder i vilka de är verksamma, och den 
potentiella skada förlusten av dessa ombudstjänster skulle innebära för lokalbefolk-
ningen om lanthandeln som tillhandahåller dem tvingas lägga ned, kan inte försummas. 
Vi menar att det är viktigt att säkerställa att serviceutbudet på landsbygden inte 
försämras och att de statliga bolagen som verkar i glesbygd genom ombud har en viktig 
roll i detta. Vi menar att regeringen bör uppdra åt de statliga bolagen, exempelvis 
Apoteket AB, Postnord AB, Svenska spel och Systembolaget att se över sin modell för 
hur ombuden i glesbygd ersätts och återkomma med ett förslag på höjd ersättning för de 
lokala ombuden. 

Vi menar också att den höjning av stödet för kommersiell service som riksdagen 
tidigare beslutat om skall utvärderas och följas upp för att säkerställa att den har avsedd 
effekt och att nivåerna är tillräckliga för att nå de önskade målen även om förutsätt-
ningarna ändras genom exempelvis att statliga bolag säljs ut eller en ökad del av 
Apotekets tjänster flyttas till e-handel av läkemedel som kräver paketutlämning. 
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Gårdsförsäljning
I Sverige etableras allt fler mikrobryggerier, whiskydestillerier, vinodlingar och 
liknande. Många gånger etableras dessa i glesbygd där de bidrar till att tillskapa 
arbetstillfällen och en levande landsbygd. Intresset för dessa är bland dryckes-
intresserade stort och inte sällan går det att besöka dessa producenter för att se hur 
tillverkningen går till. Ett problem för dessa företag är emellertid att de inte tillåts att 
sälja de egna produkterna på den egna anläggningen, vilket avsevärt minskar deras 
attraktionskraft som besöksmål –inte minst bland utländska besökare med mindre 
förståelse för det svenska alkoholmonopolet än vi har. Vi menar att de svenska 
producenterna av alkoholhaltiga drycker ska ges samma möjligheter till försäljning av 
de egna produkterna vid produktionsstället som finns i övriga EU. Det är något som har 
förutsättningar att generera fler arbetstillfällen inom såväl besöksnäringen som inom 
bryggeri-, destilleri och vingårdsnäringen.

Vi menar också att det inte föreligger något hinder att genomföra detta utan att 
avskaffa Systembolagets detaljhandelsmonopol, vilket vårt grannland Finland är ett 
exempel på. Vi ställer oss alltjämt bakom Systembolagets detaljhandelsmonopol, med 
undantag för s.k. gårdsförsäljning, och då riksdagen redan har tillkännagivit för 
regeringen att den skall verka för en ny alkohollagstiftning där gårdsförsäljning tillåts 
emotser vi att detta möjliggörs i Sverige utan vidare dröjsmål. 

Strandskyddet
Medan det i landets mest urbana miljöer är tätt vid stränderna är situationen den 
omvända i vår glesbygd. Trots detta är det många gånger svårt eller omöjligt att få 
bygga strandnära med hänvisning till strandskyddet. I många kommuner finns det ett 
uttalat stöd för ett regelverk som ökar möjligheterna till att bygga strandnära. Vi menar 
att det finns goda förutsättningar att öka attraktiviteten att bo i våra glesbygdskommuner 
och stimulera till inflyttning om lättnader görs i nuvarande regelverk. Det är något som 
potentiellt skulle kunna underlätta för avflyttningskommuner med vikande 
skatteunderlag att bibehålla eller öka sin befolkning och därmed kunna upprätthålla sin 
kommunala service. 

Marknadsknallar
De är inte många men de reser runt mellan landets olika marknader. Vissa marknader 
får hela städer att blomma upp en gång om året. Jokkmokks marknad, Pajala marknad, 
Kiviks marknad med flera. Marknaderna har ett historiskt arv och utgör en mötesplats, 
och på vissa håll äger de rum på en tidpunkt på året då utflyttade kommer hem och 
träffar nära och kära. Det som däremot har blivit ett problem sedan år 2014 är att 
knallarna är ålagda att ha kvittoskrivande kassasystem. De måste fungera oavsett om de 
har tillgång till el eller inte och oavsett om mobilnätet blir överbelastat eller inte. Det 
fungerar inte alltid, och dessutom skall de tåla fukt och kyla, vilket de inte heller gör. 
Ingen tillverkare har heller system som lever upp till de svenska kraven, och den 
svenska marknaden är för liten för att de skall vara intresserade av att ta fram system 
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anpassade för Sverige eftersom vi är ensamma om våra krav. Utomlands tillämpas 
istället mer schablonmässiga förenklade beskattningar av knallar. 

Regeringen bör därför ta initiativ till en utvärdering av kravet om kassaregister och 
kvittoskrivande kassasystem för torg- och marknadshandeln med syfte att göra det 
möjligt för marknadsknallar att kunna bedriva verksamhet även utan tillgång till el och 
under svåra väderförhållanden. 

Eric Palmqvist (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD) Tobias Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)



Enskild motion M1449

Motion till riksdagen 
2019/20:2182
av Lars-Arne Staxäng (M)

Översyn av reglerna för torg- och 
marknadshandel

 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för torg- 

och marknadshandel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Under de senaste 10 åren så har det skett stora förändringar i regelmassan för torg och 

marknadshandel. Flera av dessa förändringar var motiverade för att få en bättre kontroll 

på flera områden bland annat ur skattesynpunkt.

Men det kommer också fram många klagomål från handlarna att systemet är mycket 

krångligt, och att det är mycket lätt att göra fel även om man har som mål att göra allt 

rätt. Det beror på flera saker som inte är genomtänkta när man genomförde lagen om 

kassaregister. Detta gör att man kan få fel när apparater inte fungerar i regnvåta 

marknadsplatser, och där ojordade uttag är det enda som finns till buds.

I vårt grannland Finland så har man tagit bort kravet på kassaregister just av dessa 

skäl.  

Jag vill därför att man skall överväga att utreda detsamma i Sverige, och se om det 

istället går att införa en schablonbeskattning när företagaren har en liten eller måttlig 

omsättning i sitt företag.
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Lars-Arne Staxäng (M)



Enskild motion M1988

Motion till riksdagen 
2019/20:2211
av Lotta Finstorp (M)

Översyn och uppföljning av 
kassaregisterlagen

 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en uppföljning och 

utvärdering avseende tillämpningen av reglerna om kassaregister i skatteförfarandelagen 

och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Bakgrunden är att den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste sedan 

den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Till kontant betalning räknas även 

betalning med kontokort. Lagstiftningen som infördes 2010  har utvecklats dels via 

ändringar i lagstiftningen, bl.a. för att inkludera torg- och marknadsförsäljning dels via 

tolkning och praxis. Det har visat sig att det bl.a. finns problem i tolkningen av 

lagstiftningen. Det behövs därför att lagen följs upp och att en utvärdering göres.

Ett antal företagare inom torg- och marknadshandel har praktiska problem med 

tillförlitlighet och kvalitetssäkring av kassaregister för utomhusbruk. En utvärdering bör 

göras av de faktiska konsekvenserna av kassaregisterskyldigheten. 
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Lotta Finstorp (M)



Enskild motion SD 

Motion till riksdagen 
2019/20:3180
av Markus Wiechel (SD)

Småföretagares bokförings- och 
deklarationsmöjligheter

 

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bokföringshjälp till 

småföretagare och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att småföretagare ska få 

en förenklad deklarationsprocess och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten 

till en bokföringstjänst kopplad direkt till Skatteverket och tillkännager detta för 

regeringen.

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en rättvisare hantering 

av kassaregister vid torghandel och tillkännager detta för regeringen.

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en rättvisare hantering 

av kassaregister vid fäbodverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter

Fyra av fem nya jobb kommer ifrån småföretagen. Från de allra minsta företagen till de 

absolut största har det börjat med en idé som till slut blev verklighet som följd av att en 

eller flera personer trodde på något så mycket att de avdelade tid och ork för sitt nya 
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projekt. I många fall handlar det om hårt slit, stora privata uppoffringar såväl socialt 

som ekonomiskt och naturligtvis tålamod för att få ett företag på fötter. De som försöker 

med detta förtjänar en eloge, men också tacksamhet, eftersom det är dessa som bygger 

Sverige. Det minsta vi från politikens sida då kan göra är att underlätta för dem och göra 

det enklare för fler att våga göra verklighet av sina idéer.

Ett av de stora stressmomenten som enskild näringsidkare eller småföretagare är 

processen kring bokföringen och deklarationen. Oavsett hur väl det går för företaget 

eller hur duktig och driven företagaren är, kan många hålla med om detta som ett 

mycket jobbigt avsnitt av det annars mycket spännande bygget av ett livsverk. Det 

enklaste är i många fall att anlita ett externt företag som sköter bokföringen, och kanske 

även deklarationen när det är dags. Problemet med detta är att många småföretagare 

lever på knappa resurser och inte har så mycket att röra sig med. Eftersom de dessutom 

ansvarar för att allt i slutändan är korrekt är det extra viktigt att de ser över arbetet när 

det är klart. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppgift att återkomma med förslag 

som syftar till en enklare och eventuellt mer förmånlig hantering av bokföring och 

deklaration för småföretagare.

För de småföretagare som själva har hand om dessa delar borde det rimligtvis finnas en 

möjlighet att syssla med bokföring som per automatik sköter deklarationen när det är 

dags. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppgift att låta Skatteverket se över 

möjligheten till en synkroniserad/integrerad bokföringstjänst på sin hemsida där 

deklarationen sker per automatik baserat på bokföringen.

Hanteringen av kassaregister vid torghandel

Den 1 januari 2014 ändrades lagen så att även torg- och marknadshandeln tvingades 

använda kassaregister. Vid denna tidpunkt fanns inga kassaregister som uppfyllde 

Skatteverkets egna krav (enligt SKVFS 2009:3 5§) vilket av förklarliga skäl innebar ett 

stort problem.

Under hot om vite på upp till en kvarts miljon måste deltagarna använda 

kassaregister, trots att det idag i stor utsträckning saknas kassaregister ämnade för 

utomhusbruk (som följd av en förhållandevis tuff handelsmiljö) som till stor del lider av 
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driftsstörningar. I värsta fall sker en sådan störning i samband med att en anonym 

kontroll sker.

Höga kontrollavgifter (som höjts från 10000 och 20000 kronor till 12500 respektive 

25000 kronor) slår redan idag hårt mot torghandlare med små marginaler, vilket således 

kan öka oron för att bedriva den sortens verksamhet. En lagstiftning som inte bara gör 

det dyrare rent ekonomiskt utan även mer riskabelt rent rättsligt riskerar att sakta men 

säkert minska torghandeln i Sverige. Det vore en kulturell, social och ekonomisk förlust 

för hela samhället.

Nuvarande lagstiftning gör att en ägare av ett företag som bedriver handel på torg 

och marknader tvingas ta straffet för ett lagbrott som begås av någon annan, vilket går 

tvärs emot den rättspraxis som gemene man står bakom. För att rättssamhället ska 

fungera är det viktigt att skyldiga och inte oskyldiga straffas för överträdelser, varför det 

är orimligt att knallar ska hållas ansvariga för vad deras anställda gör på en helt annan 

position. Regeringen bör göra en översyn av kassaregisterlagen för att oskyldiga inte 

ska drabbas av andras misstag och förenkla arbetet för torghandel.

Hanteringen av kassaregister vid fäbodverksamhet

Det råder inget tvivel om att ett av våra värdefulla kulturarv i landets norra delar står 

inför svåra utmaningar. Fäbodverksamheten, som historiskt varit en viktig näring, finns 

än idag kvar, men tyvärr i en förhållandevis liten skala. Denna verksamhet har 

olyckligtvis inte fått det enklare när byråkratin blivit inblandad och trots brist på 

elektricitet, mobiltäckning och internet finns det krav från Skatteverket på kassaregister. 

Som myndighet är det enkelt att bara förhålla sig till rådande regler, och i 

sammanhanget tas ingen hänsyn till behov av ständig tillsyn för exempelvis djur. För att 

upprätthålla de regler som finns hänvisas fäbodkullor till dieseldrivna eller 

solcellsdrivna aggregat för att möjliggöra tillräckligt med el. Med små marginaler kan 

en statlig myndighet få hårt arbetande människor på landsbygden att lägga ned sin 

verksamhet, då dessa alternativ är fullständigt orimliga. Resultatet är inte bara ett hårt 

slag mot kulturarvet och landsbygden utan bidrar även till färre arbetstillfällen och till 

ett större behov av bidrag till personer som i dag är självförsörjande. Regeringen bör 

göra en översyn av kassaregisterlagen för att förenkla arbetet för fäbodverksamhet.
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Markus Wiechel (SD)



Enskild motion M1329

Motion till riksdagen 
2019/20:1033
av Sten Bergheden (M)

Utvärdering av kassaregisterlagen

 

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en 

översyn och utvärdering av kassaregisterlagen och ta hänsyn till de problem som 

beskrivs i motionen och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över 

möjligheten att utfärda tillfälliga undantag för de företag som har de problem som 

beskrivs i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Från och med den 1 januari 2014 är svenskregistrerade torg- och marknadshandlare 

skyldiga att använda kassaregister. Förändringen hade som syfte att skapa lika villkor 

inom kontantbranschen. Syftet med lagen byggde sålunda på en rimlig utgångspunkt. 

Det teoretiska anslaget visade sig tyvärr inte fungera omsatt i praktiken. Redan initialt 

gavs signaler från företagare inom torg- och marknadshandel att det fanns inbyggd 

problematik som lagstiftare av olika anledningar förbisett. Ett stort problem var och är 

fortsatt att funktionella kassaregister, det vill säga register av den art att de fungerar utan 

nätåtkomst, tål hårda väderomslag och samtidigt uppfyller garanti och försäkringsskydd, 

inte finns att köpa. Själva utgångspunkten att lagen faktiskt skall gå att följa är således 

satt ur spel. 
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Extra bekymmersamt är detta då lagstiftare i förarbeten till lagen informerades om 

att det fanns kassaregister att köpa till en rimlig kostnad. Problemet är att 

rättstillämpande myndighet, Skatteverket, i sin dialog med remissyttrande aktör bortsåg 

från den relevanta frågan om dessa apparater var godkända för utomhusbruk. Den 

frågan ställdes aldrig enligt uppgift från den aktuella remissinstansen, 

kassaregisterrådet. Svaret på de problemytor som i och med detta skapats har från 

Skatteverkets sida varit att försäljarna så gott det går får skydda sina apparater. I en 

interpellationsdebatt i kammaren menade finansminister Magdalena Andersson att lagen 

fungerar bra när det är vackert väder. Ett annat problem som finns är att de som är 

ålagda att använda kassaregistret i flera fall kan sakna såväl nätuppkoppling som 

elström. Detta har gjort att lagen kan äventyra verksamhet som ligger långt ut på 

landsbygden eller glesbygden. Här behöver man hitta en ny lösning för detta så att inte 

dessa företag tvingas lägga ner. Myndighetens hårdföra linje i kombination med en lag 

som inte går att följa har orsakat stor oro hos torg- och marknadsförsäljarna och hos 

företag i vår glesbygd. Vi ser nu konsekvenserna av detta. Flera marknader och företag 

kan tvingas lägga ned. En central del av det svenska kulturarvet tynar sakta bort. 

Kassaregisterlagen bör med detta som utgångspunkt ses över skyndsamt. Så länge 

denna översyn pågår bör regeringen se över möjligheten att införa tillfälliga undantag 

för drabbade företag.

Sten Bergheden (M)


