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Bakgrund
Regeringen har den 19 maj beslutat om en proposition till riksdagen om införande av krav på
hållbarhetsredovisning och redovisning av mångfaldspolicy från 1 januari 2017. Förslaget är
presenterat i vår rapport 3/2016 och upprepas därför inte här. Lagrådet meddelade veckan efteråt
att man inte hade några invändningar mot förslaget. Den spännande frågan är hur övriga partier
ställer sig då regeringen inte har majoritet i riksdagen. Övriga partier lade sedan sina motioner under
den allmänna motionstiden. Det finns motioner från M, L, KD, C och SD. V får antas gå på
regeringens linje. Dessa motioner skall diskuteras av Justitieutskottet som idag offentliggjorde sina
slutsatser vilket ger en antydan om hur omröstningen går den 26 oktober.

1. KDs motion
Caroline Szyber som är utskottets ordförande lämnade en motion 2016/17:42. I och med att
hon är KD:s representant i CU hr motionen ställning som Kommittémotion. I den markerade
hon stöd för regeringens linje med tillägget att paragrafen om koncernredovisning borde
ändras från att gälla ”företag av allmänt intresse”, viket i den svenska definitionen innebär
börsnoterade företag, till att gälla alla företag. Konsekvensen av denna ändring är att alla
koncerner med mer än 250 anställda inkluderas vilket gör att de kommunägda företagen
inkluderas. Detta är en avsevärd utvidgning då de flesta kommuner har relativt stora
bostadsföretag och energiföretag, ibland hamnar, flygplatser, nöjesfält osv. 29 av Sveriges 41
flygplatser är t.ex. kommunägda. Med hamnarna är det lite mer komplicerat eftersom
kommunerna i regel äger infrastrukturen medan själva driften kan ligga på privata företag.
Små kommuner har kanske bara ett bostadsbolag med ett fåtal anställda men det finns
anledning att tro att merparten av Sveriges kommuner har mer än 250 anställda i de
kommunägda företagen.
Det är svårt att se att regeringen skulle kunna säga nej till detta. Att man i många avseenden
varit tveksam till att lägga börda på privata företag är ju en annan sak. Här gäller det att
skapa balans mellan privatägda och kommunägda företag vilket borde applåderas av t.ex.
Svenskt Näringsliv. Med KD:s stöd har regeringen en röstövervikt i riksdagen med 1 mandat!

2. Motionerna från M, L, C och SD
Samtliga dessa partier yrkar avslag på regeringens förslag med lite olika motiveringar.
Samtliga dessa 4 partier har låtit riksdagsmän som inte sitter i justitieutskottet skriva dem
vilket minskar partiets tyngd bakom motionen
Moderaternas motion (2016/17:69) som har 5 undertecknare har tre invändningar
1) Förslaget innebär ökade kostnader och riskerar försvaga svensk konkurrenskraft.
2) Sverige bör inte gå längre än EU i stort för att behålla rättvisa spelregler.
3) Liksom KD noterar de att kommunägda företag slipper undan vilket skapar obalans.
Liberalernas motion (2016/17:29) har 6 undertecknare anser att regeringen borde ha följt
Eus avgränsning enligt direktivet. Här vänder man lite på argumentet och säger att om det är
så som regeringen säger att rapporteringen gör företagen starkare så skapas en obalans
mellan stora och små företag.
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Centerns motion (2016/17:52 har en undertecknare och bygger i mångt och mycket på
remissvaret från Svenskt Näringsliv. Att göra mer än EU-beslutet kallas ”gold plating”. Man
anser att den överimplementering som regeringen föreslår bygger på en bristfällig analys.
Man vill också att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om hur företag i
spannet 250-500 anställda skall kunna göra en förenklad redovisning.
SD:s motion (2016/17:40 yrkar avslag med en kort motivering om att man bör hålla sig till de
gränser som EU-direktivet ställer upp. Man har dessutom en anmärkning att resonemanget
om det positiva med mångfald i styrelser inte är ”acceptabelt ur etisk synvinkel”.

3. Justitieutskottets betänkande
Betänkandet 2016/17:CU2 lämnades den 20 oktober. I betänkandet går utskottet på
regeringens linje och avslår därmed alla motionerna. Omröstning kommer att ske i
kammaren den 26 oktober och det blir intressant att se om regeringen i sin
minoritetsställning kan få med sig KD:s ledamöter utan att stödja KD:s tilläggsförslag.

20 oktober 2016
Bengt Johansson
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