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Välkommen Ledare

Varning  
för skattechock!
Skattebetalarnas hundraårsjubileum har för- 
anlett oss att blicka bakåt i historien. Förrförra 
året lät vi publicera Anders Bergeskogs bok Så 
blev Sverige ett högskatteland (se Sunt Förnuft 
#1-2019), som jag tycker beskriver utvecklingen på 
ett föredömligt sätt. Sveriges skatter höjs under 
1900-talet i snabb takt för att sedan stanna av 
under 1990-talet och sänkas något under 2000- 

talet. En misslyckad politik 
under 1970- och 80-talen 
med minskad tillväxt ledde 
till ett brett samförstånd 
om att skatterna inte kunde 
fortsätta höjas i all oändlig-
het. Sverige är fortfarande 
ett extremt högskatteland, 
men utvecklingen bröts. Nu 

finns mycket som tyder på att erfarenheterna från 
tidigare decenniers misslyckanden gått förlorade.

Socialdemokraterna i Stockholm, anförda av 
energiminister Anders Ygeman, föreslår nu inför 
Socialdemokraternas kongress en riktig skatte- 
chock, inte minst på kapital och fastigheter.  
Han fick omedelbart stöd från flera andra tunga  
distrikt som Göteborg och Skåne. I samma veva 
gick regeringspartnern Miljöpartiets partistyrelse 
ut och ville se över just fastighetsskatten. Vänster-
partiet är sedan tidigare en varm anhängare av en 
sådan. 

Finansminister Magdalena Andersson hävdar 
att inga konkreta förslag finns. Det är förvisso sant. 
Men frågan är om hon kommer att kunna stå emot 
trycket. Här kommer en av våra viktigaste strider 
att stå. Vi kommer att med kraft motarbeta alla 
förslag om en ny fastighetsskatt.

I detta nummer fortsätter vi att titta närmare 
på utbildningssystemet, inte minst genom mitt 
samtal med Anna-Karin Wyndhamn, som är 
doktor i pedagogiskt arbete och känd debattör i 
utbildningsfrågor. Vår chefekonom Erik Bengtzboe 
tittar närmare på arbetslösheten och så gör vi en 
djupdykning i det bidragsberoende föreningslivet.

Trevlig läsning!
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Box 3319, 103 66 Stockholm
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Tel: 08-613 17 00
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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).
Sommarstängt: Kansliet är stängt den  
5–25 juli. Juristrådgivningen är stängd 
den 28 juni–2 augusti. 
E-post: info@skattebetalarna.se 
Tel: 08-613 17 80, medlems nummer 
krävs. (Ditt medlems nummer finns  
på bak sidan av Sunt Förnuft.)
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I topp 
Fortsatt fryst uppindexering 

av bränsleskatterna efter  
Skattebetalarnas  

påtryckningar.

På gång 
Oroande förslag från USA,  

EU och OECD om regleringar 
och minimibeskattning  

av företag.

I botten
Jämlikhetsutredningen –  

Skattebetalarna konstaterar  
i sitt  remissvar att utredningen 

mest liknar ett socialdemokratiskt 
partiprogram från 1980-talet.

”Sverige är  
fortfarande  
ett extremt  

högskatteland.”
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