
Sunt Förnuft #3 2021 | 3 Sunt Förnuft #3 2021 | 3 

Välkommen Ledare

B-filmernas
zombies 
återuppstår
Efter en tillfällig regeringskris återuppstod Stefan 
Löfvens regering. Mer likt B-filmernas zombies än 
fågeln Fenix. Med bara ett år kvar till valet och utan 
Liberalerna som underlag är risken stor att klassisk 
vänsterpolitik blir vägledande för regeringen framöver. 
Något som skulle försvaga Sverige.

Likt zombies återkommer också förslag om olika 
återinförda skatter. Från vänsterhåll hörs krav på att de 
”rika” måste bidra mer. LO pratar om en ny ”rättvise- 
skatt”, finansministern talar om höjda kapitalskat-
ter, ESO har studerat frågan om arvsskatt och flera 

socialdemokrater liksom 
miljöpartister förespråkar 
återinförd fastighetsskatt. 

Retoriken känns igen.  
Några få – ”rika” – ska bidra 
mer för att lösa de problem 
som Sverige står inför. Men 
sanningen är att Sverige 
redan har bland världens 

högsta skatter och att det aldrig blir bara de ”rika” som 
drabbas, utan vanligt folk. Fastighetsskatten drev folk 
från hus och hem, höjd skatt på sparande slår mot dem 
som sparar till pension eller sitt första boende och 
höjda kapitalskatter drabbar företagare, anställda samt 
småsparare. Jobb och kapital flyttar utomlands. 

Vid sidan av de skadliga skatterna drabbas enskilda 
och företag av en tillväxthämmande politik där det 
enskilda ägandet, företagande och arbete hindras av 
ogenomtänkt lagstiftning och politiska beslut. Skogs-
ägare tillåts inte bruka en för Sverige avgörande resurs, 
bostadsbyggandet och satsningarna på infrastruktur 
hotas när Cementa kan tvingas lägga ner. Samtidigt 
larmar alltfler om en hotande energibrist. 

Sverige behöver fler jobb, entreprenörer och växande 
företag. För det krävs stärkt skydd för äganderätten, 
lägre skatter och en regering fokuserad på att lösa  
de fundamentala problem som Sverige har avseende 
kriminalitet, infrastruktur och jobbtillväxt. Om detta 
bör nästa års val handla.
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I topp 
Skattefridagen infaller tidigare 

i år än förra året genom  
mindre skattesänkningar som 
Centerpartiet och Liberalerna 

tvingat regeringen till. 

På gång 
Regeringens sista höstbudget 

presenteras 20 september. 

I botten
Regeringens handfallenhet  
inför skjutningar, elbrist och  

fabriksnedläggningar.

”Från vänsterhåll 
hörs krav på att 
de ’rika’ måste 

bidra mer.”


