Uttalande av Skärgårdarnas Riksförbund
vid demonstrationen mot boendeskatt den 15 maj 2002
Skärgårdarnas Riksförbund är de bofastas samarbetsorganisation på kust och öar, från
Bottenvikens till Skageraks stränder. Vi är djupt oroliga över prisutvecklingen på hus i
skärgården. Vi lever med en förmögenhet på pappret men i en bygd där inkomstmöjligheterna i många fall är små. Skärgårdsborna har oftast inte råd att betala de höga priser
som gäller hus vid stranden. Man inte råd med den årliga skatten på sin sjöutsikt. Skattesystemet tränger bort de bofasta skärgårdsborna från sina gamla bostäder.
Vi kräver en rättvis boendeskatt för att få en levande skärgård året runt. Trots sänkt
fastighetsskatt, höjt fribelopp för förmögenhetsskatt och ny begränsningsregel räcker det
inte med normala inkomster för många av oss att bo kvar i sina hem. Den samlade
boendeskatten har inte sjunkit.
Trots alla utredningar och undersökningar har man inte löst det grundläggande problemet. Att vi betalar en skatt på vårt boende där nivån bestäms av andras fritidsintressen.
Vi tror att den enda radikala lösningen är att avskaffa boendebeskattningen.
Om inte det går måste fastighetskatten kopplas bort från taxeringen och istället baseras på
ett bruksvärde. Det innebär att alla bostäder beläggs med skatt i förhållande till deras
bruksvärde, alltså storlek och belägenhet i förhållande till service som människor behöver,
t ex skola, butik, kollektivtrafik och sjukvård. Varför skall åretruntbostaden beskattas lika
hårt som den extra fritidsbostaden är för oss obegripligt? Varför skall boendeskatterna
tillåtas växa så att många skärgårdsbor närmar sig gränsen för att kunna bo kvar i sitt hus?
Varför för regeringen en politik som så tydligt missgynnar låginkomsttagare i denna
glesbygd? Tala om segregation i boendet och en avfolkning av skärgården.
Vi kräver
RÄTTVIS BOENDESKATT
· Gör taxeringsvärdet till ett bruksvärde, där bostadens storlek, standard och läge i
förhållande till samhällsservice är avgörande. Inte tomtvärden och sjöutsikt.
· Ge den nya boendeskatteutredningen klara direktiv att gynna en levande skärgård
· Prisnivåerna på fritidshus i skärgården får inte vara vägledande för de bofastas
boendeskatt.
· Fastighetskatten för småhus sänks till 0,5 %.
· Förmögenhetskatten på boendet tas bort.
· Arvskatten sänks från 1 januari 2002 .
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