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V alutgången blev ett komplicerat pussel för våra 
folkvalda. Mycket kan sägas om höstens val, 
men en slutsats man kan dra är att väljarna  
bestraffar politiker som slösar. Låt mig ge er 
några exempel: i Luleå slog Socialdemokraterna 
bottenrekord och backade med 11,3 procent. 

Luleå har inlett ett samarbete med Austin och öppnat ett kontor  
i staden. Det är säkert kul för kommunpamparna att hänga i Texas, 
men det sticker såklart i ögonen på väljarna. Kommunen var  
också med och delfinansierade den koldioxidbantning med klimat- 

ångestterapi som är ett av bidragen i tävlingen 
Årets värsta slöseri. 

I många Stockholmskommuner backade  
Moderaterna närmare tio procent. Det finns sä-
kert flera skäl till det, men alla är nog överens 
om att alla turer kring bygget av Nya Karolin-
ska var ett sänke för Stockholmsmoderaterna. 

Politikerna borde inte vara förvånade över att det straffar sig att 
slösa med skattebetalarnas pengar. Det finns ett stort engagemang 
emot slöseri. Slöseriombudsmannen har 95 000 följare på Face-
book och nådde under valrörelsen fler väljare på nätet än många 
riksdagspartier. Kampen mot slöseri är verkligen en folkrörelse och 
nya tips trillar in varje dag. 

DET KOMMER INTE BLI LÄTT att stoppa slöseriet, men här är några 
reformer en ny regering borde börja med:

1. Återinför tjänstemannaansvar. Det räcker inte att ut- 
kräva ansvar vid valurnorna vart fjärde år om vi ska få politiker 

och tjänstemän att ta ansvar. När någon gör fel måste det 
finnas andra konsekvenser än att lösa ut en dyr fallskärm.

2. Avpolitisera kommunal revision. Kommunerna står  
i dag för 70 procent av offentlig verksamhet men regleras 
som små, ideella föreningar av lekmannarevisorer som är 
valda av de politiska partierna.

3. Öppna kommunernas bokföring och gör den sökbar 
på nätet. Trots att kommunerna spenderar en ansenlig 
del av de pengar vi tjänat ihop är de dåliga på att berätta 

hur våra pengar används.
4. Reformera det kommunala utjämningssystemet.  

Utjämningssystemet har en marginaleffekt på 95 procent. 
Det innebär att om skatteintäkterna minskar i en kommun får 
själv bara bära runt fem procent av kostnaden. Resten står alla 
andra kommuner stå för. 

5. Samordna utbetalningarna i socialförsäkringen. Transfere-
ringarna i välfärdssystemet uppgår till 800 miljarder om året. 
Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket bedömer att uppe-
mot 20 miljarder betalas ut felaktigt på grund av slarv och ren 
kriminalitet. Det riskerar att urholka förtroendet för välfärds-
systemen. I juni tillsatte regeringen en utredning om detta.

NÄSTAN VARJE DAG uppmärksammar Slöseriombudsmannen 
nya exempel på slöseri. Nu har det blivit dags för er att utse 
årets allra värsta. L

Väljarna tog 
slöseriet på allvar

SlösO nådde 
under valrörelsen 

fler väljare på nätet än 
många riksdagspartier.

Johan Gustafsson, Slöseriombudsmannen

SLÖSERIOMBUDSMANNEN

SlösO-delning gav  
stor utdelning
När Slöseriombudsmannen i början av 
september delade en artikel om fusk med 
regeringens elcykelpremie, först publi- 
cerad av Svenskt Näringslivs nyhets-
tjänst Fplus, ökade artikelns engagemang 
med närmare 3 000 procent på en dag 
visar data från SVT:s Facebook-karta.

”Växande fuskhärva med regeringens 
elcykelpremie” engagerade under hela 
valveckan, med förhållandevis höga siff-
ror varje dag i miljökategorin. 

Störst genomslag i kategorin fick dock 
artikeln ”Lövins skyhöga flygnotor”; 
nyheten att klimatminister Isabella Lövin 
(MP) väljer business class när hon flyger, 
trots att Miljöpartiet gick till val på att 
göra det dyrare för vanliga resenärer att 
flyga.

Vattenfalls brunkol  
såldes för billigt
Tidningen Offentliga Affärer tar upp 
Slöseriombudsmannens debattartikel 
i Expressen om att för en hundradel av 
pengarna som regeringen lägger på elcyk-
lar, solel och klimatångest hade Sverige 
kunnat göra skillnad på riktigt genom att 
låta det tyska brunkolet, som Vattenfall 
sålde, stanna kvar i marken. 

Låt Kanada betala 
Ett vänskap-
ligt bråk har 
uppstått 
mellan 
svenska 
Skattebe-
talarnas 
Förening och 
motsvarig-
heten i Kana-
da efter att 
The Canadian 
Taxpayer 
Federation (CTF) visat sitt stöd för den 
svenska kandidaturen till vinterolympia-
den 2026. Franco Terrazzano, vd för CTF, 
hoppas kunna spara stora pengar för de 
kanadensiska skattebetalarna genom att 
stödja den svenska kandidaturen. 

Det fick Skattebetalarnas Förening att 
påpeka att Sverige redan har avsevärt 
högre skatter än Kanada och att det vore 
mer rättvist om vinterolympiaden åter 
hamnade i Kanada. 

Därför har Skattebetalarna och dess 
vd, Christian Ekström, startat kampanjen 
Make Canada pay again då landet redan 
arrangerat dyra vinterolympiader 1988 
och 2010.




