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Mer läsning hittar du på facebook.com/sloseriombudsmannen

Slöseriombudsmannen är en viktig del av Skattebetalarnas arbete i frågan om  
minskat slöseri och ökad hushållning med våra skattepengar. 

SLÖSO

Årets värsta
slöserier

VILKA UPPRÖR DIG MEST – RÖSTA PÅ SKATTEBETALARNA.SE
Ta chansen att rösta fram din favorit bland årets mest upprörande slöserier.  

Röstar gör du på Skattebetalarnas webbplats. Slöseriombudsman Martin Jacobsson 
har i år illustrerat de tio bidrag som kämpar om att ta hem titeln Årets värsta  

slöseri 2017. Vinnande bidrag presenteras i nästa nummer.

Kameler och bidrag  
 EN FÖLJETONG UNDER året har varit kamelcentret i Gö-

teborg som bland andra finansieras av kommunen. Tanken 
var att satsningen skulle ha lockat turister från hela världen 
och samtidigt främja integration av nyanlända. Men inte 
bara det – en kommunal miljöpartist i Skara tyckte idén var 
utmärkt med följande motivering: ”Det sägs att mjölken 
hjälper mot autism”. Dock saknades bygglov och några 
arbetstillfällen blev det inte heller.  Nu tvistas det om vart 
bidragspengarna tagit vägen.

Här fortsätter pengarullningen 
 ARBETSFÖRMEDLINGENS UPPHANDLING av en ny webbplats rös-

tades fram till förra årets värsta slöseri. Sagan har dock fortsatt under 
2017. Till de 100 miljoner för en webbplats som inte blev kan nu adderas 
ytterligare 20 miljoner för att göra om den befintliga webbplatsen samt 
40 miljoner i skadestånd och rättegångskostnader för ett annat miss-
lyckat it-projekt.  
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Nygammal logga för 270 000 kronor
 BORLÄNGE KOMMUN LADE 270 000 kronor på att ta fram en ny 

logotyp som ser ut som den gamla fast i svartvitt. Visst kan man 
argumentera för att kommuner måste förnya sig då och då för att 
marknadsföra sig på ett modernt sätt, men förväntar man sig inte 
något mer för pengarna? 

Nybro kommun bjuder på cirkus
 NYBRO KOMMUN, och en mängd andra kommuner, har hittat ännu 

ett sätt att förbruka skattepengar med hjälp av myndigheten MUCF 
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Pengarna 
kommer från regeringens 200-miljonserssatsning på kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år, administrerat av 
MUCF. Det bästa Nybro kommuns Lärande- och kulturförvaltning kun-
de komma på var att bjuda kommunens yngre invånare på cirkus för 
”stimulans och personlig utveckling” som det står i regeringsbeslutet.

Inre balans med öronmärkta pengar
 NÄRINGSLIVSENHETEN PÅ Söderhamns kommun tog beslut om 

att lägga en del av öronmärkta integrationspengar, närmare bestämt 
150 000 kronor, på att köpa in små öronmätare till ett integrations-
projekt. 60 invandrare skulle använda öronmätarna under tolv veckor 
i ett så kallat biofeedbacksystem för att uppnå sina drömmar och mål 
samt få kunskap om sin inre balans, så kallad koherens. Pseudo- 
vetenskap förklarade en psykolog, men det bet inte på initiativtaga-
ren: ”Genom det jag läst och mina egna upplevelser så tror jag på det 
här. Det kan ingen forskare ta ifrån mig.”

Försäkringskassan finansierar terrorresor
  I KATEGORIERNA STORA belopp som slösats bort ligger Försäk-

ringskassan på årets toppnotering med nära fyra miljarder kronor 
i assistansbidrag till fuskbolag och ekobrottslingar. Uppföljningar av 
hur bidrag har betalats ut visar att de bland annat gått till att finan-
siera terrorresor. 15 av bolagen har fått merparten av ersättningen i 
ett av de värsta exemplen på välfärdskriminalitet i Sverige. 
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Livs levande konstverk i Göteborg
 STATENS KONSTRÅD HAR beslutat om vilka konstverk som ska 

pryda Västlänkens framtida tågstation vid Korsvägen i Göteborg. 
Vinnare blev ett förslag som innebär att en person anställs på 
heltid och på livstid för att vandra omkring under marken och 
agera konstverk. Om personen säger upp sig kommer en ny att 
rekryteras. Dessutom ska stationen smyckas med ett gigantiskt 
ormskelett som ska ringla sig jäms med stationens tak. Kostnaden 
för stationens konstinstallationer är sex till sju miljoner kronor.

Mental förvirring i Älmhults kommun
 ÄLMHULTS KOMMUN BETALADE 600 000 kronor till en konsult 

som erbjöd mental träning för chefer och personal inom äldreomsor-
gen. Kursens målsättning var att ”utveckla människor och verk-
samheter så att en kultur av ständig förbättring skapas.” Projektet 
utvärderades inte och det är därför oklart om det lyckades, men helt 
klart är att kommunen samtidigt gjorde stora neddragningar inom 
äldreomsorgen.

Dyr dörr på Nya Karolinska sjukhuset
 NKS I SOLNA är ett monumentalt exempel på hur skattepengar  

hanterats synnerligen ovarsamt. Dessutom finns det ingen ände  
på slöseriet. Nu visar det sig att avtalen om service och underhåll  
är osannolikt dyra. En ombyggnad av en nödutgång kostar  
1,2 miljoner kronor. En flytt av en vattenkran kostar 143 000 kronor 
och uppsättning av ett hyllplan går på 100 000 kronor.  

Göteborgs kommuns vidlyftiga resande 
 TILLSAMMANS MED LEVERANTÖRER åkte Göteborgs stads förvalt-

ning, Intraservice, på vidlyftiga resor. 20 av dessa resor, bland annat till 
Seattle, Orlando, San Francisco, Las Vegas och Barcelona, kritiseras 
av Stadsrevisionen. Resan till Seattle varade i åtta dagar, men man 
arbetade bara i tre av dessa dagar. Några av resorna har dessutom 
arrangerats av Intraservice största leverantör som sedan skickat 
fakturorna till förvaltningen. ”Det kan vara det värsta jag sett”, säger 
Stadsrevisionens ordförande.  
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