
Svar på Sjundeå landsbygdsförenings motion om fastighetsskatt 
 

Motion angående fastighetsskatten 

 
Fastighetsskatten är viktig för kommunerna. Kommunen bestämmer skatteprocenten för 
fastighetsskatten inom ramen för en nedre och övre gräns som staten bestämt. Därtill slår 
staten också fast fastigheternas beskattningsvärden. Trenden har varit att fastighetsskatten 
höjs. Det går lätt att beskatta fast egendom, som man inte kan flyttas till skatteparadis. Med 
jämna mellanrum dyker ju även krav upp på utvidgning av skattebasen till skog och mark.  I 
samband med landskapsreformen 2019 beskärs kommunalskatten och då är det också skäl att 
hålla ett öga på fastighetsskatten, då intresset för att höja fastighetsskatten eventuellt ökar 
ännu mera.  
 
SLC Nyland anser att det inte är rätt att de som investerar och skapar arbetsplatser bestraffas 
via en hög fastighetsskatt på produktionsbyggnader. Den höga fastighetsskatten för nya 
produktionsbyggnader hämmar investeringsivern. Fastighetsskatten beaktar inte alls 
skattebetalningsförmågan. Uteblivna investeringar har i förlängningen inte enbart 
konsekvenser för lantbruksföretagen utan dessutom en negativ sysselsättningsinverkan på 
byggnadsföretag och handelsföretag. 
 
I regeringens krispaket ingick ett förslag om en temporär lättnad i form av en återbäring av 
fastighetsskatten för produktionsbyggnader. Men förslaget är inte längre aktuellt, då man inte 
fick godkännande för det av EU. Återbäring på basen av restvärdet på produktionsbyggnader 
kan vara ett alternativ, men kräver en lagändring. 
  
Styrelsen omfattar motionen och uppmanar SLC att verka för att fastighetsskatten blir mer 
rättvis och ej ständigt höjs. En ständigt stigande fastighetsskatt är inte ägnat att främja 
företagandet.  

SLC Nyland arbetar för att fastighetsskatteprocenten för produktionsbyggnader sänks och att 
underlaget inte breddas till skog och åker. Därtill försöker man få till stånd en förhöjning av 
investeringsreserveringen, så att etablerade jordbrukare som investerar i 
produktionsbyggnader skulle kunna minska på underlaget för fastighetsskatten 
(=beskattningsvärdet). 
 
Styrelsen uppmanar även medlemmarna och lokalavdelningarna att i kommunerna aktivt 
påtala fastighetsskatten och inför val och i debatter fråga partierna om deras syn på den 
orättvisa fastighetskatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Svar på Sjundeå landsbygdsförenings motion om behovet av informatör 
 
Motion angående behovet av informatör 

Styrelsen delar åsikten i motionen om vikten av att satsa på att upprätthålla konsumenternas 
förtroende för inhemska livsmedel, inom ramen för de begränsade resurser som 
producentorganisationen har till sitt förfogande.  

Anställandet av en informatör inom SLC Nyland skulle kräva en betydande höjning av 
medlemsavgiften. Detta anser styrelsen inte är ändamålsenligt, speciellt som man inom SLC 
den senaste tiden försökt stärka synligheten och en enhetlig profil mot allmänheten med nytt 
grafiskt utseende och gemensamma material och framför allt gemensamma budskap. Som ett 
led i detta pågår utarbetandet av en kommunikationsstrategi inom SLC Nyland.  
 
SLC har ett brett nätverk bland myndigheter och organisationer och via olika kanaler 
möjlighet att till utvalda grupper eller allmänheten nå ut med sitt budskap. Här är Some-
kampanjen ”6 goda orsaker att välja inhemsk mat” ett gott exempel. Via kampanjen som 
lanserades i februari har man nått upp till 150 000 personer per vecka och fått mycket 
mestadels positiv respons. Inte minst ger ”världens största skyltfönster” (landskapsbilden) en 
unik möjlighet att nå ut till den stora massan. Genom sina medlemmar har SLC ett värdefullt 
nät av ambassadörer för näringen.  
 
Styrelsen framhåller att det som efterlyses i motionen är något som ytterligare borde 
förbättras och ses över på SLC-nivå. Det vore mer ändamålsenligt att ha en informatör med 
hela Svenskfinland som arbetsfält, vilket kunde betjäna medlemsförbunden utan onödiga 
överlappningar. SLC-informatörens arbetsbild borde ses över, då SLC-informatören i 
dagsläget allt för lite hinner jobba med renodlade informationsuppgifter, eftersom en stor del 
av tiden går åt till mer organisatoriska uppgifter och projekt, samt medlemsförmåner och 
andra medlemsfrågor. SLC Nyland förväntar sig att SLC i sin verksamhet lyfter upp 
information och kommunikation till en ny nivå.  
 
Styrelse uppmanar lantbrukarna och lokalavdelningarna att själva aktivera sig mera och agera 
“informatörer” och berätta om sin vardag. Om medlemmarna är väl informerade och 
involverade i vilka målsättningar SLC jobbar för att uppnå, skulle många kaffebords- och 
facebook-diskussioner vara effektiva sätt att nå ut med ett gemensamt budskap.  
 
 


