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LEDARE

I topp
Skattebetalarnas kanaler 
växer så det knakar. Följ 

oss på Facebook och Twitter!

På gång
2018 års slöseri med skattepengar 
i Almedalen stundar

I botten
Bokslutet över mandatperio-
dens skattehöjningar visar en 

rejäl skattesmäll

Skatter och slöseri på agendan

Christian Ekström   E-post: Christian.Ekstrom@skattebetalarna.se

V åren har gått i ett rasande 
tempo där skatter och slöseri 
varit uppe i ett stort antal olika 
sammanhang.

För det första är fastighets-
skatten på tapeten igen efter 

att SNS Konjunkturråd föreslagit att återinföra  
en sådan. Fler ekonomer, politiker och närings-
livsföreträdare har fallit in i kören och att nu- 
varande finansminister säger att en ny fastighets-
skatt inte är aktuellt ska man nog ta lätt på. Allt 
fler röster talar om behovet av en skattereform. 
Som en del i den vällovliga ambitionen att sänka 
skatten på arbete anförs att en sådan sänkning 
bör växlas mot en återinförd fastighetsskatt. Här 
har Skattebetalarna en central roll att spela för 
att motverka planerna på ökad boendebeskatt-
ning i allmänhet och fastighetsskatt i synnerhet. 
Visst ska skatterna på arbete sänkas, men det 
bör i första hand finansieras genom minskade 
statliga utgifter.

ANDRA BRÄNNANDE FRÅGOR är den vansinniga 
förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkring-
ar. Här har vi satt press på såväl regering som 
oppositionen. I skrivande stund är risken stor 
att förslaget går igenom nu i maj och imple-
menteras redan sex veckor senare. Detta trots 
oklara rättsliga och praktiska följder för såväl 
försäkrade anställda som betalande arbets-
givare och försäkringsgivare. Förutom att 
skatten är sensationellt usel är risken stor att 
den avskaffas redan till årsskiftet om vi får en ny 
regering. Detta är ett agerande av både allian-
sen och regeringen som riskerar att undergräva 
förtroendet och förståelsen för politiken. 

Mer glädjande är att vi under våren har vunnit 
en viktig seger. Efter idogt arbete tillsammans 
med bland andra företagarorganisationer har vi 
förmått regeringen att dra tillbaka förslaget om 
utflyttningsskatt. Namnet till trots var det i prin-
cip ett första steg för att återinföra arvsskatten. 
Ett bevis för att vårt arbete ger resultat. Utan en 
kraftfull opinionsbildning skulle regeringen 
ha fattat ett beslut som skadar enskilda och 
landets ekonomi. 

VÅRPROPOSITIONEN, som presenterades 16 april 
var en vattnig soppa. Regeringen småskvätter 
med pengar i olika typer av satsningar som inte 
på något sätt adresserar Sveriges strukturella 
problem. Att finansminister Magdalena Anders-
son inte ser behov av några skattehöjningar näs-
ta mandatperiod ska sannolikt tas med samma 
allvar som löftet inför förra valet att inte höja 
bensinskatten. Men insikten att skattehöjningar 
inte är en valvinnarfråga är trots allt lovande.

SOM RAPPORTERADES om i förra numret har vi 
under våren stärkt arbetet inom ramen för Slö-
seriombudsmannen. Genom förstärkningen har 
vi kunnat göra fler och mer omfattande gransk-
ningar, följa upp fler tips men också utveckla 

dialogen med medlemmar och supporters i 
sociala medier. Det är mycket glädjande. 

I MITTEN AV APRIL kunde vi också presentera 
vår omfattande granskning av Göteborg på 
plats i staden inför en publik på över  
150 personer. Docenten och författaren 
Jan Jörnmark har gjort en mycket gedigen 
granskning. Våra misstankar om att de åter-

kommande exemplen på skandaler och slö-
seri med skattebetalarnas pengar inte beror på 

ständig otur utan har strukturella förklaringar 
visade sig stämma. Rapporten är en förvaltnings-
politisk thriller och jag rekommenderar varmt 
läsning av den i sin helhet! Mer om granskningen 
finns att läsa i detta nummer av Sunt Förnuft.

I DETTA NUMMER kan du också läsa om min träff 
med finanslandstingsrådet Iréne Svenonius. 
Skattebetalarna har vid flera tillfällen de gångna 
åren kritiserat hanteringen av Nya Karolinska 
Solna. För att följa upp vad som gått snett och för 
att höra vilka planer som finns för att  
rätta till felen ville vi träffa henne för att se hur 
hon ser på upphandlingen och sjukhusets fram-
tid. Läs mer om detta under vinjetten Skatte-
snack. Trevlig läsning!


