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LEDARE

I topp
Debatten om vad vi får 
för skattepengarna  

efter Uppdrag Gransknings inter-
vju med Leif Östling är behövlig.

På gång
Riksrevisionens granskning av de 
senaste årens migrationspolitiska 

propositioner visar på stora brister i konse-
kvensanalyserna. En angelägen debatt.

I botten
Den omfattande kriminaliteten 
i välfärden. Här krävs kraftfulla 

åtgärder.

Fokus på slöseri under valåret 

Christian Ekström  Epost: Christian.Ekstrom@skattebetalarna.se

Inför det här numret har jag träffat en av 
Sveriges mest kända och internationellt 
respekterade ämbetsmän: Inga-Britt 
Ahlenius. Under vårt förmiddagslånga 
möte i början av november hann vi sam-
tala om mycket. Inga-Britt Ahlenius har 

djupa kunskaper om och lång erfarenhet av stats-
förvaltning och revision och vårt samtal ledde till 
flera insikter. En, och kanske den viktigaste fråga 
som vi berörde under vårt samtal, är behovet av en 
tuffare granskning och uppföljning av kommuner-
na. Allra helst genom en fullständig omreglering 
av kommunerna, men åtminstone genom krav 
på en mer omfattande revision. En fråga som vi 
ska jobba vidare med framöver. Läs mer om vårt 
samtal i detta nummer. 

UNDER 2018 KOMMER vi att arbeta extra hårt med 
slöserifrågan. I det stora och i det lilla. Kom-
muner som ”satsar” skattebetalarnas pengar 
på tveksamma projekt – ett aktuellt exempel är 
Göteborg som utöver en planerad kamelfarm 
även äger en orimligt dyr mjölkproduktion – 
måste belysas och motarbetas. Detta eftersom 
exemplen är många och samlat blir oerhört 
kostsamma för oss. Men framför allt för att de 
visar på en nonchalant och farlig inställning 
till skattebetalarnas pengar. En inställning 
som inte bara gör oss fattigare utan också 
vänder upp och ner på det förhållande som 
borde råda mellan politiker och tjänstemän å 
ena sidan och medborgarna å andra. De ska vara 
våra tjänare, satta att utföra de sysslor som vi – i 
demokratisk och lagreglerad ordning – beslutat. 
Men när makten använder våra pengar utan 
respekt för eller tanke på det arbete det krävts för 
att arbeta ihop dem och i syfte att uppfostra eller 
påverka oss förvandlas vi till politikernas tjänste-
hjon. Det är dubbelt oacceptabelt.

Men vi på Skattebetalarna kommer också att 
anstränga oss mer för att hitta och granska de 
riktigt stora skatteläckagen. Därför har vi i detta 
nummer undersökt den omfattande kriminalite-

ten i välfärden. Det är spännande men oroande 
läsning. Här kombineras ett bedrövligt slöseri 
med en skrämmande naivitet från våra myndig-
heter. Det är upprörande nog att pengarna slösas, 
men det är ännu värre att de går till att finansiera 
grov kriminalitet. Här krävs snabb och kraftfull 
handling av våra folkvalda!

SEDAN SIST HAR vi presenterat en ny rapport om 
det budgetpolitiska regelverket. En teknisk men 
viktig fråga för att minska politikernas möjlighet 
att underfinansiera budgetar genom att överskatta 
intäkter från skattehöjningar. Något som sker i dag 
och som leder till ständigt ökat skattetryck. Jag är 

glad över att den tidigare riksdagsledamoten Karl 
Sigfrid åtog sig att skriva rapporten åt oss. Jag är 
också mycket stolt över att vi kunde presentera 
den vid ett seminarium som vi arrangerade i 
samarbete med allianspartierna i skatteutskot-
tet och att vi där fick rapporten kommenterad 
och våra slutsatser bekräftade av en av svensk 
ekonomisk forsknings riktiga tungviktare: 
John Hassler. Mer om rapporten och semina-

riet längre in i tidningen.
I detta nummer listar vi de nominerade 

till årets värsta slöseri. En tävling som jag vill 
uppmana dig som läsare att rösta i. Nominering-
arna och framför allt ”vinnaren” brukar röna stor 
uppmärksamhet och sätter också fingret på en 
del av problemet med Sveriges höga skatter och 
bristen på ansvarstagande.

 Samtalet med Inga-Britt Ahlenius och vår 
granskning av kriminaliteten i välfärden är två 
exempel på hur vi nu förnyar Sunt Förnuft för att 
göra den ännu mer läsvärd och inspirerande. Vi 
kommer att fortsätta med egna granskningar och 
gräv och genomföra fler samtal med intressanta 
och kunniga personer. Vi är självklart nyfikna på 
vad våra läsare tycker. Här gärna av dig med ris 
och ros så att vi kan göra tidningen ännu bättre 
under nästa år. God jul och gott nytt år. Vi ses 
igen 2018!




