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Välkommen Ledare

Välfärden tål  
prioriteringar
Orosmolnen flockas vid horisonten. Konjunk turen 
viker, räntorna stiger och det råder energikris med 
skyhöga priser för konsumenterna. Skjutningar och 
sprängningar är vardagliga händelser och samtidigt 
pågår ett krig i Europa. Det kunde onekligen  varit en 
muntrare inledning på året. Utan att förringa, de i 
vissa fall komplexa, orsakerna till alla dessa problem 
visar de alla på ett behov av att stat och kommuner 
fokuserar på kärnan i det offentliga uppdraget. 
Skjutningar och ett för svagt försvar är inte i första 

hand en fråga för 
”samhället”, som 
vissa politiker ibland 
väljer att säga, utan 
för staten. Vålds
monopolet är något 
som vi av naturliga 
skäl vill ska vara just 
ett statligt privilegium.

Men utöver fokus på 
statens kärna borde 

det inte vara för mycket begärt att även det offentliga 
drar åt svångremmen i tider då hushåll och företag 
måste vända på varje krona. Det är inte mer än rätt 
att det offentliga tvingas prioritera. Och nog finns 
det utgifter att skära i. 

Under det senaste året har vi släppt ett antal 
 rapporter om hur stat och kommuner kan spara 
pengar utan att det innebär en försämrad offentlig 
välfärd. I ett kärvt ekonomiskt klimat är behovet 
stort – och därmed möjligheterna goda. Det gäller 
inte bara Sverige. Inom EU är slöseriet inte mindre 
vanligt förekommande. Något vi också skriver om i 
detta nummer av Sunt Förnuft. 

Bevakningen av hur våra skattepengar används 
– och i vissa fall förslösas – har sällan varit viktigare. 
Därför är det mycket glädjande att vi nu kan presen
tera en ny Slöseriombudsman! Framöver kommer 
Amilia Stapelfeldt vara en nagel i ögat på slösande 
politiker och tjänstemän. Följ gärna hennes arbete i 
tidningen, sociala medier och våra nyhetsbrev! 

Christian Ekström
vd, Skattebetalarna

I topp: 
Regeringen har  

övergivit det kostsamma  
enprocentsmålet  

för biståndet. 

På gång: 
Ny SlösO snart  

på plats!

I botten:
Skatterna på ISK skenar  

när räntan stiger.
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DU TJÄNAR PÅ 
DAGENS INDUSTRI

DI DIGITALT

19kr 
FÖR 3 MÅN

JUST NU DI DIGITALT 3 MÅN FÖR 19 KR. Få allt innehåll 
på di.se och i appen alla dagar i veckan i 3 mån, därefter 
ytterligare 50 % på ord. pris (429kr/mån) i 12 mån.

Gör en lönsam investering, beställ Di Digitalt idag på:   
 DI.SE/SUNTFORNUFT  eller skanna QR-koden.

Med inflation, stigande räntor och skenande mat- och elpriser är det viktigare än 
någonsin att ha koll på frågorna som påverkar din plånbok – och dina investeringar. 

Prenumerera på Dagens industri och få dagliga kommentarer på de största 
nyheterna från landets tyngsta finansiella analysredaktion samt löpande råd kring 

skatter, lån, börs och aktier. 
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”Det är inte mer  
än rätt att det 

 offentliga tvingas 
prioritera. Och nog 

finns det  utgifter 
att skära i.”




