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Välkommen Ledare

Sverige behöver  
en ny regering!
När detta nummer kommer ut är det bara dagar 
kvar till valet. Även om Skattebetalarna är parti-
politiskt obundna, så är vi i allra högsta grad en 
politisk organisation. Vår verksamhet fokuserar på 
en av politikens viktigast uppgifter: skatterna, hur 
de utformas, hur höga de är och hur de pengar som 
tas in används.

Vi stöder däremot inget enskilt parti. Med det 
sagt så är det uppenbart att Sverige behöver en ny 
regering.

Under de åtta år Socialdemokraterna, större  
delen av tiden tillsammans med Miljöpartiet, har 
haft regeringsmakten har utvecklingen på många 
områden gått i fel riktning.

Som vi nyligen visat i en rapport har bidragen 
höjts med 22 miljarder 
under mandatperioden, 
vilket resulterat i 40 000 
fler arbetslösa. Regering-
en har också trixat bort 
den angelägna frågan 
om ett nytt tjänsteman-
naansvar, i strid med 
en enig riksdags beslut. 

Trots flera samstämmiga utredningar har inget 
gjorts åt de 20 miljarder som varje år betalas ut 
felaktigt på grund av slarv och kriminalitet i väl-
färdssystemen. 

Ovanpå detta har vi en hemsnickrad elkris som 
innebär skyhöga elräkningar, uteblivna investe-
ringar i företag och stor risk för nedstängning av 
elnätet i höst. Listan på misslyckanden kan göras 
ännu längre. 

I stället för att ta tag i problemen lanseras nu, 
återigen, en ny skatt, beredskapsskatten, för att 
finansiera en av statens verkliga kärnuppgifter: 
försvaret. Om denna nya skatt kommer slå mot 
sparande, våra redan hårt beskattade inkomster 
eller våra bostäder återstår att se. 

Men får nuvarande regering folkets förnyade 
förtroende är jag övertygad om att vi kommer att 
få se fortsatt högre skatter, underlåtenhet att ta tag 
i Sveriges på många områden stora problem och 
fortsatt politik som minskar viljan att arbeta och 
driva företag. Låt oss hoppas att de inte ges den 
chansen.
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I topp 
Skattebetalarnas Valfond  

har blivit en succé! De pengar 
som ni medlemmar generöst 

bidragit med har oavkortat gått 
till vår opinionsbildning  

i valrörelsen.

På gång 
Statsminister Magdalena  
Andersson vill inte stänga  

dörren för en ny fastighetsskatt 
efter regeringsförhandlingar 

med Miljöpartiet och Vänster-
partiet. Det sa hon i Ekots parti-
ledarintervju. Mycket oroande.

I botten
40 000 fler arbetslösa  

på grund av regeringens  
bidragshöjningar. Läs mer om 
vår nya rapport på sidan 35 i 

detta nummer av Sunt Förnuft.

”I stället för att ta 
tag i problemen 

lanseras nu, åter- 
igen, en ny skatt.”
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