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Välkommen Ledare

Skattebetalarna 
fyller år – det  
ska vi snart fira 
I år fyller Skattebetalarna 100 år. Det kommer  
vi fira och uppmärksamma på olika sätt under året. 
Exakt hur beror delvis på hur pandemin utvecklar 
sig, men vi återkommer i frågan såväl här i Sunt 
Förnuft som på skattebetalarna.se. 

En sak som har slagit mig när vi blickat tillbaka 
på föreningens historia är hur mycket som är sig 
likt. Skattebetalarna har alltid varit en partipoli-
tiskt obunden förening och lika tuff mot alla par- 
tier. Vi har alltid stått på den enskilde skattebetala-
rens sida och varit en stark röst i debatten. Många 

frågor har också varit 
återkommande. Fastig-
hetsskatten är en, skatten 
på inkomster en annan 
och kampen mot slöse-
riet har varit ett funda-
ment sedan grundandet. 
Det är en stolt historia att 
bygga vidare på.

Under hösten har vi arbetat med att göra om 
tidningen. Vår ambition har varit att göra den 
trevligare att läsa utan att tumma på innehållet. 
Jag hoppas att du uppskattar vårt nya formspråk 
och upplägg.

Liksom tidigare intervjuar vi makthavare  
i svensk offentlighet. I detta nummer träffar jag 
en av Sveriges mest välrenommerade ekonomer, 
Klas Eklund, för en diskussion om hans förslag till 
skattereform och vad som krävs för att få svensk 
ekonomi på fötter. Vi presenterar vinnaren av den 
föga ärofyllda titeln Årets värsta slöseri och går på 
djupet i vad som gäller inför årets deklaration. Nytt 
är att vår kommunikationschef, Per Lindgren, från 
och med detta nummer kommer att redogöra för 
hur vi tar oss ut i debatten. Det är ju en av de frågor 
som ni som medlemmar vill att vi prioriterar och 
därför kommer vi att lägga extra kraft på att visa 
vad vi åstadkommer.

Trevlig läsning!

Sunt Förnuft #1 2021

Ansvarig utgivare
Christian Ekström,  
christian.ekstrom
@skattebetalarna.se
Prenumeration
Tel: 08-613 1 7 00
info@skattebetalarna.se
4 nr/280 kronor

Produktion OTW Communication
Chefredaktör Mats Lundström
mats.lundstrom@otw.se
Omslag, illustration Björn Öberg
Formgivning Tor-Arne Moe
Repro Jens Jörgensen
Tryck V-TAB
Annonser CAPE Media,
Joel Harder
E-post: joel.harder@capemedia.se
Tel: 070-487 40 63
Adressändring
info@skattebetalarna.se
 
Skattebetalarnas Förening
Box 3319, 103 66 Stockholm
Besöksadress Sveavägen 66
Tel: 08-613 17 00
Bankgiro: 939–4446, 
 Skattebetalarnas Servicebyrå AB  

Hemsida: skattebetalarna.se
Facebook: facebook.com/ 
skattebetalarnas.forening
Twitter: @ skattebetalarna
Slöseriombudsmannen: 
Facebook: www.facebook.com/
sloseriombudsmannen
Twitter: @sloseriombud 

Medlemsadministration
Tel: 08-613 17 00,  
måndag-torsdag kl 09.00-12.00. 
Skatterådgivning  
för medlemmar: 
Fri telefonrådgivning  
tisdag-torsdag kl 09.00-11.30  
Fyra gånger per medlem och år  
(gäller även rådgivning per 
e-post).
E-post: info@skattebetalarna.se 
Tel: 08-613 17 80, medlems-
nummer krävs. (Ditt medlems-
nummer finns på bak sidan av 
Sunt Förnuft.)

www

Christian Ekström
vd, Skattebetalarna

I topp 
Skattesänkningar  

och reallöneökning 
ger mer i plånboken.

På gång 
Nya taxeringsvärden för  

villor och småhus visar hur 
hårt en ny fastighetsskatt 

skulle slå. Även bostadsrätter 
skulle drabbas av en ny  

fastighetsskatt.

I botten
Regeringen skjuter upp  
take away-skatten – den  

borde skrotas helt.

”Vi har alltid stått  
på den enskilde  

skattebetalarens 
sida och varit en 

stark röst.”


