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LEDARE

I topp
Skattesänkningar från M/KD:s bud-
get gäller från den 1 juli, bland annat 

avskaffas den särskilda löneskatten för äldre.

På gång
Årets skatteslöseri i Almedalen slår 
upp portarna första veckan i juli.

I botten
Skattehöjningar från januari- 
överenskommelsen träder  

i kraft i augusti. 

Varför saknas det  
jämt skattepengar?

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

Det vanligaste argumentet mot 
skattesänkningar är att peng-
arna går till bra saker. Och det 
är ju, i stor utsträckning, helt 
sant. Min invändning brukar 
dock vara att allt som är bra inte 

behöver bekostas av skattepengar. Dessutom slösas 
en hel del bort, något som vår Slöseriombudsman 
påvisar dagligen. Och det är inte småsummor 
även om kostnaderna för enskilda exempel, såsom 
en kommunal skidtunnel eller ett äventyrsbad, 
”bara” uppgår till några tiotals miljoner kronor. 
Under våren konstaterade Sveriges kommuner och 
landstings eget bolag, DS Insikt, att mellan 90 och 
135 miljarder konor årligen slarvas bort på grund 
av dåligt genomförda upphandlingar. Det innebär 
ett svinn på minst tio procent då denna marknad 
uppgår till 900 miljarder kronor om året. 

Det näst vanligaste argumentet mot skattesänk-
ningar är att det behövs mer pengar till viktig of-
fentlig verksamhet. Och det är ju lätt att förestäl-
la sig. Nästan all offentlig verksamhet tycks vara 
i någon slags ständig kris. Polis, skola, sjukvård. 
Och lösningen på problemen är – nästan oavsett 
vem som tillfrågas – nästan alltid att tillföra mer 
pengar. Visst saknas det säkert pengar i en del 
verksamheter. Men i alla? Jämt? 

SKATTEBETALARNA SKA VARA en stark röst inte bara 
för låga skatter utan också för ett bättre hushållan-
de med våra gemensamma resurser och därmed 
minskade offentliga utgifter. Eftersom stat och 
kommuners egna granskningar av sina verksamhe-
ter är långt ifrån heltäckande, och medierna bara 
bitvis är intresserade av djuplodande genomlys-
ningar, är vår ambition att komplettera med egna 
genomgångar av hur de offentliga verksamheterna 
sköts. 

Ett av de största utgiftsområdena – som står för 
ungefär en fjärdedel av de totala skatteintäkterna 
– är vården. Bara kostnaderna är ett viktigt skäl 
för att granska denna verksamhet. Men särskilt in-
tressant blir det eftersom vården så sällan belyses 

i sin helhet. I stället diskuteras enskilda sjukhus 
– oftast Nya Karolinska trots att dyrare sjukhus 
just nu byggs på andra håll än i Stockholm – eller 
enskilda frågor såsom hyrläkare eller vårdgivare 
via nätet. Därför gör vi i detta nummer av Sunt 
Förnuft en djupdykning i vårdens utmaningar och 
problem. Detta är något som jag länge sett fram 
emot att titta närmare på!

Sveriges höga skatter beror delvis på just att 
den offentliga sektorn sällan är så effektiv som 
man skulle kunna hoppas. Men inte bara. Det har 
varit en medveten politisk strategi att öka den 
offentliga sfären och minska den privata. Detta 
belyste vi i förra numret av Sunt Förnuft då vi  
i temat tog upp boken Sveriges väg till högskatte-
land som Anders Bergeskog skrivit på vårt upp-
drag. Sedan dess har boken lanserats och mottag-
its mycket väl. Det är glädjande. Boken är viktig 
för att beskriva modern svensk politisk historia 
och jag vill varmt rekommendera att beställa  

ett exemplar om du inte redan gjort det! 

DET TALAS ALLT OFTARE om att kapitalskatterna 
borde höjas. Ett återkommande argument är 
att skatten på arbete är högre och att de oli-
ka skattenivåerna därmed innebär en orätt-
vis fördel. Men faktum är att det är väsentlig 
skillnad på inkomster från kapital och arbete. 

En sådan skillnad är att kapitalskatt ofta i stor 
utsträckning är en skatt på inflation, men det 

finns flera viktiga skillnader. Vår chefekonom 
Sofia Linder förklarar den reala kapitalskatten  
i detta nummers Sofias skatter.

UNDER DEN ÅTERKOMMANDE vinjetten Skattesnack 
kan du i detta nummer också läsa min intervju 
med Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina 
Kashefi. Vi talar om Sveriges ekonomiska läge 
och vilka reformer som behövs för att stärka 
svensk ekonomi. 

Trevlig läsning!

Det har varit en 
medveten politisk 
strategi att öka 
den offentliga 
sfären och minska 
den privata.


