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Statens överskott 
förbryllar
Svenska staten drog in mycket 
mer pengar än väntat förra året. 
Enligt Riksgäldens statistik 
landade budgetöverskottet 
på nära 62 miljarder kronor, 
jämfört med prognosen på 
28,3 miljarder kronor. Gapet 
förbryllar. En möjlig orsak är att 
privata pengar ligger kvar på 
skattekonton vilket får skatte-
intäkterna att se större ut än 
de egentligen är. Detta trots 
att regeringen sänkt räntan på 
skattekonton, från 0,5 till  
0 procent för att förhindra att 
de nyttjas som sparkonton.

Människohandel
misstänks inom LSS
Förra numret av Sunt Förnuft 
innehöll en fördjupning av hur 
kriminella utnyttjar bidragssys-
temen. Artiklarna har rönt stort 
intresse både bland Skattebe-
talarnas medlemmar och i andra 
medier. 

Nya siffror från Försäk-
ringskassan visar nu att polis-
anmälningarna mot oseriösa 
assistansbolag har trefaldigats 
under förra året. 

Dessutom har det via Svens-
ka Dagbladet framkommit 
misstankar om människohandel 
inom assistansvården där 
kriminella ”importerar” funk-
tionshindrade till Sverige för att 
kunna lyfta bidrag.

Enklare att överklaga
Skatteverkets beslut
Stiftelsen Rättvis skattepro-
cess lanserar Överklagande-
guiden om hur man överklagar 
beslut från Skatteverket och 
driver en process i domstol.

Guiden beskriver hur pro-
cessen fungerar och innehåller 
tips på hur en begäran om 
omprövning eller en överklagan 
formuleras. 

rattvisskatteprocess.se/
overklagandeguiden/

V
id årsskiftet höjdes 
skatten på bensin och 
diesel med inflationen 
plus två procent, i 

enlighet med det nya systemet 
för indexuppräkning. Metoden 
innebär att skattesatsen räknas 
upp med den allmänna prisut-
vecklingen (KPI) och ett tillägg 
på två procentenheter.

Översatt till kronor och ören 
blev bensinen och dieseln 30 
respektive 27 öre dyrare vid 

pumpen. Med de automatiska 
höjningarna kan Sverige snart 
vara landet med de högst driv-
medelsskatterna i världen. 

– Folk är grundlurade, för de 
har inte förstått vad det innebär 
på lång sikt, säger Bertil Moldén, 
avgående vd för branschor-
ganisationen Bil Sweden, till 
Expressen. 

Om inflationen sticker iväg 
ökar bensinskatten ytterligare. 
Därtill ökar även den totala 

skatten om råvarupriset ökar,  
på grund av stigande moms.  
I valrörelsen lovade Socialde-
mokraterna att inte höja skatten 
på bensin, men bröt löftet 
genom överenskommelsen med 
Miljöpartiet om en automatisk 
uppräkning. 

 Skattebetalarna driver en 
kampanj mot skattehöjningarna  
och har även tagit fram rappor-
ten På väg mot världens högsta 
bensinskatt.

E
mmaboda kommun 
har landets lägsta 
frånvaro inom omsor-
gen, 4,4 procent jäm-

fört med rikssnittet på 7,2 pro-
cent. Det framgångsrika 
arbetssättet har dubbats till Em-
mabodamodellen och 90-tal 
kommuner har redan varit på 
studiebesök. 

Framgången tros bero på att 

varje omsorgsinsats anpassas 
efter den som tar emot hjälpen. 
För personalen innebär det att 
de inte har några fasta tider för 
olika besök, utan kan lägga upp 
sin dag själv i samråd med om-
sorgstagaren och sina kollegor. 
Personalen arbetar i mindre 
grupper med sex personer per 
arbetsgrupp och varje om-
sorgsassistent delar i sin tur på 

ansvaret för fem omsorgstagare 
tillsammans med en kollega.

– Vi har jobbat så här sedan 
åttiotalet. Emmaboda kommun 
inte har dragits med i de olika 
styrsystem för att vinna tid och 
pengar som andra kommuner 
infört genom åren. Och det kan-
ske har varit bra, säger Anette 
Isaksson, enhetschef inom 
omsorgen till SVT.

Ovanligt låg sjukfrånvaro inom omsorgen i Emmaboda

Priserna höjs automatiskt
– ”Folk är grundlurade”

Folk har inte förstått vad de årliga höjningarna innebär på sikt. Det hävdar Bertil Moldén på Bil Sweden.
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