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LEDARE

I topp
Stor enighet bland partierna om 
att sänka skatten på pensioner. 

Skattebetalarnas arbete har lönat sig!

På gång
Val och regeringsbildning – Sverige 
behöver en ny regering som  

fokuserar på sänkta skatter och tillväxt.

I botten
De vidlyftiga vallöftena medan 
besparingar och minskat  

slöseri lyser med sin frånvaro.

Sverige behöver en utgiftsreform 

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

Sommaren före val präglas i regel av 
ett nervöst lugn. Partierna brukar 
försöka låta anställda, förtroende-
valda och medlemmar vila några 
veckor innan det är dags att – näs-
tan dag och natt – driva valrörelse. 

Vart fjärde år är därför Almedalsveckan den sista 
intensiva veckan före semestern. Så även denna 
gång. Dessvärre präglades partiernas löften under 
Almedalsveckan av kortsiktiga satsningar eller 
allmänt hållna önskemål. Bristen på konkretion 
i appellerna blev nästan plågsam, inte minst mot 
bakgrund av de stora problem Sverige står inför.  

Inför den lågkonjunktur som allt fler exper-
ter anser närmar sig är behovet av långsiktiga 
reformer för tillväxt större än på mycket länge. 
Partierna – från höger till vänster – borde driva 
en politik för arbete och företagande. Bara så 
kan vi ta oss an de utmaningar vi står inför. 
Därför krävs sänkta skatter, framför allt på just 
arbete och företagande. 

Av den anledningen är det oroande att så lite 
av debatten handlar om detta. I stället för vad 
som behöver förändras i sak diskuterar många 
i stället behovet av en skattereform. Men en 
skattereform är ingen universallösning. 

Snarare behövs en utgiftsreform, så att de  
offentliga utgifterna, och därmed även skatter-
na, kan pressas ner. Det blir en viktig uppgift 
för Skattebetalarna att driva riksdagspartier- 
na framför oss i dessa frågor under nästa 
mandatperiod.

 
DEN OVAN NÄMNDA Almedalsveckan slog som 
vanligt rekord i antal aktiviteter och arrangörer. 
En på många sätt intressant och viktig vecka, 
men där kostnaderna för det offentliga skenat 
utan att detta kunnat motiveras. I år har Skatte-
betalarna för första gången presenterat ett index 
för hur mycket skattepengar som förbrukas under 
veckan. Vår mycket konservativa bedömning 
är att det handlar om åtminstone 100 miljoner 
kronor. Självfallet är det viktigt för myndigheter 
och kommuner att delta i samhällsdebatten, 
men det är knappast motiverat att så mycket 

av skattebetalarnas pengar förbrukas när de 
angivna syftena är så vaga och när uppföljningen 
är så svag. 

Varje tjänsteman och politiker som funderar 
över en utgift – under Almedalsveckan eller 
annars – måste ställa sig frågan om pengarna 
kunde ha gjort större nytta någon annanstans, 
i välfärdens kärna eller i medborgarnas egna 
plånböcker. Detta är en insikt som nått allt fler. 
Genomslaget för vår granskning är en spegling 
av detta. Ett stort antal medier – TV4, Afton- 
bladet, SVT Opinion, Göteborgs-Posten och ett 
antal lokalmedier – har rapporterat om den.  
I detta nummer kan du läsa mer om vårt index 
och vårt arbete inför och under Almedalsveckan. 

I DETTA NUMMER nummer rapporterar vi också om 
hur Centrum För rättvisa hjälpt den amerikan-
ska studenten Connie Dickinson att få ersätt-
ning från Mälardalens högskola. Högskolan 
erbjöd en utbildning som helt enkelt inte 
håller måttet. 

Högsta domstolens dom i målet är gläd-
jande och rättvis.  Samtidigt är det nedslå-
ende att detta kunnat fortgå och att svenska 
studenter ödslat sin tid och svenska skatte-

betalare spenderat pengar på en utbildning 
som verkar värdelös. För hur ska vi skattebe-

talare kompenseras när offentlig sektor genom 
inkompetens och slarv slösar bort våra pengar?

Inför detta nummer har jag också träffat 
entreprenören Rune Andersson för en diskussion 
om skatter, välfärdsföretagens förutsättningar 
och behovet av entreprenörskap. Under vinjetten 
Skattesnack kan du läsa om vårt möte. Vidare 
rapporterar vi om årets skattefridag som inföll 
19 juli. Och mycket annat därtill. Trevlig läsning!




