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Välkommen Ledare

Angeläget problem
som kräver åtgärd
Sverige har en rad problem som är mycket angeläg-
na att ta tag i. De omfattande problemen med grov 
kriminalitet är kanske de största. Att beivra brotts-
lighet är en av statens verkliga kärnuppgifter. Och 
det är ett område som inte kan eller ska läggas ut på 
entreprenad. Just därför är de ständigt återkomman-
de talen om att ”samhället” måste ta krafttag mot 
kriminaliteten så provocerande. 

Visst finns det mycket som andra krafter kan bidra 
med i det förebyggande arbetet, men att bekämpa 
brottsligheten är inte en fråga för scouterna eller 

hembygdsföreningar utan 
för statens våldsmonopol. 

När staten, trots ett av 
världens högsta skatte-
tryck, misslyckas innebär 
det ökad risk för att utsät-
tas för brott, rädsla och inte 
sällan kostnader för den 
enskilde och för företagen. 
Säkerhetsföretagen har 
beräknat att kostnaderna 

för näringslivets brottsförebyggande arbete uppgår 
till 100 miljarder årligen. Det blir en form av dold 
skatt när staten först tar ut skatt för att hantera vissa 
uppgifter och sedan låter företag och enskilda betala 
för det en gång till.

Ett annat problemområde är energiförsörjningen, 
som på grund av politiska beslut nu brister. Elen blir 
allt dyrare och mer osäker. Om detta skriver vi  
i det här numret.

Sveriges höga skatter motsvaras inte av en solid  
leverans från det offentliga. Lösningen är inte fler 
och högre skatter utan ett fokus på kärnverksam-
heten. Därför kommer vi framöver att visa hur Sve- 
rige kan bli ett mer normalt land i skattehänseende. 
Med ett mindre men bättre fungerande offentligt 
åtagande. Där får den enskilde större frihet, dels  
eftersom staten är mindre, dels därför att den fung-
erar bättre. 
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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).

E-post: info@skattebetalarna.se 
Tel: 08-613 17 80, medlems-
nummer krävs. (Ditt medlems-
nummer finns på bak sidan av 
Sunt Förnuft.)

Obs: Kansliet har stängt för jul 
och nyår från och med den 23 de-
cember till och med den 9 januari. 
Växeln öppnar igen måndag den 
10 januari och juristrådgivningen 
tisdag den 11 januari.
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Christian Ekström
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I topp 
Lägre skatt på alla inkomster 

från årsskiftet. Visserligen  
en väldigt liten sänkning  
men ändå en sänkning.

På gång 
Magdalena Andersson,  
som i en rapport i våras  

föreslog flera skattehöjningar, 
är ny partiledare för S.  

I botten
Höga elpriser ger högre  

skatter och därmed ännu  
högre elpriser.

När staten miss-
lyckas innebär 

det ökad risk för 
att utsättas för 

brott och rädsla. 


