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INLEDNING 
Vårt samhällskontrakt bygger på att stat, kommun och landsting samlar in 
skattepengar för att finansiera allmän välfärd. Vi betalar skatt och förväntar 
oss att få någonting för pengarna. Vi gör detta för att välfärden ska komma 
fler till del men också för att det allmänna förväntas kunna göra det bättre och 
mer effektivt än vad vi hade kunnat göra själva. 

Offentligt finansierad välfärd och andra offentligt finansierade produkter är 
därför en service. Politiker är satta att ansvara för den servicen. Vart fjärde år 
kan medborgarna byta ut vilka som är ansvariga, och på så sätt justera innehåll 
och omfattning på vad det allmänna ska göra.  

Att ambulansen, försvaret och polisen ska finnas där när vi behöver det tar vi 
för givet. Förtroendet för politiker och samhällskontraktet är inte lika 
konstant. Det behöver i allra högsta grad underhållas. 

Granskare av slöseri med skattepengar får ofta höra att man odlar 
politikerförakt. Samtidigt kan man säga att själva slöseriet är maktens förakt 
mot medborgarna. Ett allt för lättsamt och ovarsamt beteende med de 
gemensamma resurserna leder till mindre acceptans för det politiska 
systemet. När du inte får vad samhällskontraktet lovat har du blivit lurad på 
dina pengar – utan möjlighet till reklamation.  

Kärnan i samhällskontraktet är att det allmänna kan leverera någonting bättre 
än vad medborgarna hade kunnat göra själva. Därför ska tjänsten eller 
produkten jämföras med kvaliteten på vad vi hade klarat av att göra själva. 
Det är ett effektivt tankeexperiment, även om det i praktiken är svårt då 
alternativ till att betala skatt sällan ges.  

Den här rapporten gör inte anspråk på att stoppa allt slöseri med skattepengar. 
Det finns flera skäl till det. Ett är att komplexa system för demokratiskt 
beslutsfattande innebär avkall på effektivitet, för att besluten ska få 
demokratisk legitimitet. Ett annat skäl är att slöseri är en subjektiv 
uppfattning. Ett tredje skäl är att så länge människan kan fela, så kommer 
misstag att ske och slöseri förekomma. Men med det sagt bör vi skapa 
incitament, lagar, kulturer och strukturer som gör sådana misstag färre, och 
konsekvenserna av dem mindre. 

Rapporten är indelad i tre delar:  

1. Synliga skatter och subventioner 

2. Transparens och insyn 

3. Ansvarsutkrävande åtgärder 
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Dessa områden nämns ofta även i arbete mot korruption. Det är ingen slump. 
Tvärtom kan slöseriet beskrivas som korruptionens naive kompis. Slösar du 
för din egen vinnings skull är det ett brott – gör du det med goda intentioner 
för det allmänna är det slöseri. Möjligheter till granskning, transparens och 
insyn samt att fel får konsekvenser är därför metoder för att minska och 
motverka både korruption och slöseri.  
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DELOMRÅDE ETT:  
SYNLIGA SKATTER OCH 
SUBVENTIONER 
Få personer i Sverige kan överblicka hur mycket skatt de betalar varje 
månad.1 Detta trots att skatten är den enskilt största utgiften för en person som 
arbetar. I förlängningen skapar detta ett demokratiskt problem eftersom 
samtal om politiska vägval och vad vi får för våra gemensamma skattepengar 
inte förs på en rättvis spelplan.  

Om du som enskild skattebetalare inte förstår vad du betalar i skatt och hur 
dina skattepengar används kan du inte fullt ut delta i det demokratiska 
samtalet. Det får i förlängningen effekten att det politiska samtalet riskerar att 
handla om förhållanden som inte är sanna. Ett sådant exempel är 
uppfattningen att vi tar in skatt för att fördela resurser från rika till fattiga, när 
sanningen är att vi i dagens system främst fördelar om resurser från 
medelklass till medelklass med tillägget att politikerna styr hur medborgarnas 
pengar ska användas.  

Detta är skäl nog för att införa ett transparent skattesystem. Det finns fler. En 
medvetenhet om hur mycket du betalar skapar starkare incitament för dig att 
granska vart pengarna tar vägen. På samma sätt fungerar det med 
subventioner. Är de osynliga vet du inte när du tar emot bidrag och ser heller 
inte vad tjänster du nyttjar kostar.  

Ytterligare ett skäl för transparenta skatter är att det avsevärt underlättar 
möjligheten att jämföra offentliga system och kommuner emellan.  

Utöver ovan nämnda argument bör principen om synliga skatter vara en 
moralisk hörnsten bland våra skattepolitiska principer. Utan den närmar vi 
oss ett samhälle där staten tar pengar från dess medborgare snarare än samlar 
in dem på demokratisk grund.  

Synliggör arbetsgivaravgiften 
En av de högsta dolda skatterna är arbetsgivaravgiften. Att göra den synlig 
för medborgarna är ett viktigt första steg mot att tydliggöra skattesystemet. 
Detta kan göras på flera sätt, men många traditionella förslag är tyvärr 
daterade. Att till exempel skriva ut arbetsgivaravgiften på 
lönespecifikationen är inte fel, men har en oklar effekt. Hur många tittar på 
sin lönespecifikation varje månad, och hur många läser igenom och noterar 
det finstilta? 

                                                
1 Sanandaji N., En undersökning av vad svenska folket tror om skatternas omfattning, 
Svenskt Näringsliv, 2015 
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Mest effektivt vore om arbetsgivaravgiften konverterades till inkomstskatt 
och drogs av från lönen på samma sätt.  

Hur stor andel av arbetsgivaravgiften som egentligen är skatt redan idag beror 
på hur hög inkomst du har och om du slår i maxtaket på de belopp du senare 
skulle kunna få ut av ”försäkringarna”. Minst 30 procent av 
arbetsgivaravgiften är alltid skatt, då denna summa inte är kopplad till någon 
försäkring över huvud taget.  

De ”försäkringar” som delar av arbetsgivaravgiften går till, finansieras inte 
enbart av avgifterna utan betalas genom annan skatta. Detta förvirrar och 
vilseleder i sig. Dessutom är varken försäkringarna eller arbetsgivaravgiften 
frivillig utan någonting som alla som arbetar måste betala en viss procent av 
sin bruttolön till. Allt detta tillsammans gör att arbetsgivaravgiften som helhet 
kan anses och bör vara en skatt, istället för att som idag benämnas som en 
avgift. 

Visa skatter och subventioner på kvitton 
Utöver skatter på arbete finns en rad punktskatter samt moms på olika 
produkter. Många gånger är skatterna så komplicerade att det krävs en mindre 
avhandling för att förstå dem. Utan att värdera vilka punktskatter vi bör ta 
bort eller ändra på, så kan vi göra dem tydligare. Ett sätt är att göra skatterna 
synliga på kvittot när vi konsumerar någonting som är beskattat i flera led.  

Många tandläkarmottagningar visar på kvittot hur mycket ditt tandläkarbesök 
är subventionerat, från vilka instanser och vad de olika subventionerna kallas. 
Det gör att du som kund kan se hur mycket ditt besök faktiskt kostat och vad 
du behövt betala. Det gör det möjligt för dig att jämföra landsting och 
tandläkarmottagningar med varandra. Ännu viktigare är att vi då spelar med 
öppna kort, och låter den enskilde värdera och ha tillgång till information som 
påverkar dennes vardag.  

På samma sätt bör det vara med alla subventioner och skatter. När du tankar 
bilen, betalar elräkningen, köper flygbiljetter till Thailand eller när du 
utnyttjar olika välfärdstjänster i form av exempelvis förskola, kollektivtrafik, 
sjukvård och äldreomsorg. Att visa vilken skatt du betalar eller vilken 
subvention du tar emot är inte bara rättvist. Det tvingar också den som är 
ansvarig för systemet att veta hur pengarna hanteras.  

När Alliansregeringen införde terminsavgifter för utomeuropeiska studenter 
på svenska högskolor och universitet var ett motargument att detta inte gick 
att göra, eftersom att lärosätena inte visste vad administration, utbildning, 
lokalkostnader och så vidare kostade per student. 

Utöver alla de tänkta positiva effekterna fick reformen även konsekvensen att 
det idag är enklare att jämföra hur lärosätena använder sina resurser. Framför 
allt har det blivit en vinst för lärosätena själva som tvingats få bättre koll på 
sina pengar.  
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Visa skatten genom banken 
Som tidigare konstaterat är skatten sannolikt din största utgift varje månad. 
Ändå kan du inte se vare sig löpande eller månadsvis hur mycket du betalat i 
skatt.  

Denna information bör finnas där människor sköter sin ekonomi till vardags. 
Ett exempel är internetbanker och mobilbanker. Det borde också vara möjligt 
att begära ut sin kontohistorik i pappersform och även då få med sina 
skatteutgifter.  

Att införa denna transparens är olika komplicerat beroende på vilken skatt vi 
talar om. Inkomster och skatter på arbete är enklast. Moms är mer 
komplicerat, men informationen finns redan i de kassaregistreringssystem 
som alla butiker måste använda sig av. Svårare är punktskatterna som idag 
inte registreras på ett sammanhållet sätt någonstans. I takt med att 
elektroniska kvitton blir allt mer utvecklade kommer ovan nämnda förslag 
förenklas ytterligare.  

Ett radikalt förslag är att avskaffa den så kallade källskatten. Då skulle 
medborgaren själv få betala sin inkomstskatt, istället för att arbetsgivaren 
betalar in skatten till staten. Detta kan såklart även göras på lite olika sätt. 
Löntagaren kan själv betala in skatten som vilken räkning som helst, eller låta 
den dras mer eller mindre automatiskt via autogiro samtidigt som lönen 
betalas ut. Alternativt kan det ske som idag, med tillägget att arbetsgivaren 
eller stat och kommun rapporterar till den anställde, via dennes bank, vilken 
skatt denne faktiskt betalat.  

Det sistnämnde torde vara enklast och mest riskfritt för den anställde, då 
denna på detta sätt inte kan riskera att dra på sig stora skatteskulder. Hur 
information om dragen skatt når den anställde är mer en fråga som handlar 
om vad som är tekniskt enklast och mest effektivt. Kan vi i och med denna 
förändring också förenkla för företag, genom att lägga större ansvar hos den 
som begär in skatten, så vore det en bonus.  

Kalla saker vid dess rätta namn 
Att kalla skatter för skatter och avgifter för avgifter är ett enkelt och 
kostnadseffektivt sätt att spela med öppna kort. Att inte göra detsamma är att 
luras och att ljuga. Gränsen mellan skatter och avgifter är tyvärr långt ifrån 
klar idag även om definitionerna i sig är det. En avgift tas ut i utbyte mot en 
specifik motprestation, medan en skatt i teorin kan gå till vad som helst.  

Avgiftens storlek bör vara proportionerlig med kostnaden för 
motprestationen. Är avgiften större än den faktiska kostnaden så är det en 
skatt. Detta finns det mängder av rättsfall och remisser från lagrådet som 
visar. Ändå är gränsdragningen ofta svår att göra och många gånger blir det 
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fel. Definitionen av vad som är en avgift bör utredas en gång för alla, och de 
”avgifter” som egentligen är skatter bör byta namn.  

Redovisning av underlag för avgifter 
Idag är det svårt att veta när och vilken motprestation som föreligger när en 
avgift tas ut, eftersom att detta sällan redovisas. Eftersom avgiftens storlek 
enligt lag inte får överstiga kostnaden för motprestationen, vid de som 
benämns som frivilliga avgifter, är det extra viktigt att detta sker.2  

Om en avgift bara täcker en minoritet av kostnaderna påverkar detta också 
vad tjänsten/motprestationen kallas. Det klassiska exemplet är 
arbetsgivaravgifterna som inte enbart är avgifter i sig, utan även består av ett 
skatteinslag. Dessutom finansierar arbetsgivaravgifterna de ”försäkringar” de 
är kopplade till enbart till en väldigt liten del. 

Avgifter och skatter är lika på så sätt att båda ibland är tvingande, direkt eller 
indirekt, samt att det i båda fallen handlar om ett ekonomiskt ingrepp hos den 
enskilda eller juridiska personen. Därför är det viktigt att även avgifter 
hanteras transparent.  

Stat och kommun borde tvingas redovisa hur de beräknat den avgiftsnivå som 
används samt redovisa sambandet mellan den avgift som betalas och den 
motprestation som medborgaren eller företaget får. Med dessa två förslag blir 
system inte bara transparenta utan även självreglerande, då avgifter som 
överstiger kostnaden för tjänsten antingen behöver sänkas, tas bort eller 
omvandlas till skatt.  

Reformera det kommunala utjämningssystemet 
Det kommunala utjämningssystemet är minst sagt komplicerat. Det sägs att 
antalet människor som fullt ut förstår systemet går att räkna på en hand.  

Tanken med skatteutjämningssystemet är att korrigera förutsättningar som 
kommuner inte kan eller bör ändra på. Ta till exempel en kommun som har 
så bra LSS-vård att många med detta behov flyttar till kommunen. Det bör 
inte bli en ekonomisk nackdel för kommunen. Samma sak om det plötsligt 
föds många fler barn i en kommun, eller är många fler äldre som lever längre. 
Det ska inte få för stora negativa ekonomiska konsekvenser.  

Systemet fungerar dock inte så som det är tänkt längre. Framför allt utjämnas 
faktorer som kommuner både kan och borde styra. Arbetslöshet är kanske det 
värsta exemplet. År efter år kan kommuner ha en kontraproduktiv social- och 
arbetsmarknadspolitik som förpassar människor till bidrag och utanförskap 
istället för jobb och egenförsörjning.  

                                                
2 Prop. 1973:90 s. 218 
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På detta sätt undergräver utjämningssystemet kommunernas drivkrafter att ta 
ansvar för allt ifrån byggande till ekonomin i stort. Genom att kompensera 
för dåligt beteende och straffa ansvarstagande kommuner så skapas dåliga 
incitament för långsiktigt ansvarstagande vad gäller ekonomistyrning och 
kvalitet på verksamheter.  

Genom att förändra utjämningssystemet kan vi minska slöseri med 
skattepengar och skapa incitament för kommuner att ta ansvar i alla led. 
Samma incitament skulle mest troligt också förbättra både företagsklimat och 
utbildningssystem. I rapporten ”Kommunalråd utan ansvar” visar 
rapportförfattarna från Timbro att utjämningssystemet har en marginaleffekt 
på hela 95 procent vilket ibland till och med kan straffa kommuner som 
arbetat för att förbättra tillväxten. Utöver detta belönas kommuner som gör 
fel. I vissa kommuner så som exempelvis Sundbyberg så är marginaleffekten 
100 procent vilket gör att kommunen går back om de får en person att arbeta 
istället för att leva på bidrag.3 

Vidare leder utjämningssystemet till att kommunalskatterna höjs, både hos 
kommuner som betalar och som tar emot pengar, eftersom att intäkterna från 
skattehöjningar tillfaller kommunen samtidigt som samma kommun 
kompenseras för de negativa ekonomiska effekterna högre skatter har.  

Det kommunala utjämningssystemet behöver reformeras i syfte att förenkla 
det, så att det blir överblickbart. Exempelvis skulle ett system som utjämnar 
efter schablonersättning vara både enklare och bättre. Vidare behöver 
systemet ändras så att enbart förutsättningar utjämnas, utan att ta bort 
incitament till att öka sina intäkter. En schablonersättning skulle tjäna även 
detta syfte. Schablonens syfte bör vara att utjämna demografiska 
förutsättningar som åldersfördelning, andel studenter, andel utrikesfödda, 
andel med hög utbildning och så vidare.  

En genomgripande reform av utjämningssystemet behöver utredas vidare. En 
åtgärd som vore relativt enkel att genomföra är att inte omfördela mellan 
kommuner. Istället kan staten kompensera de kommuner som idag får pengar 
i systemet. Då ställer vi inte kommuner emot varandra och låter bli att straffa 
de kommuner som tar ansvar. Redan idag skjuter staten till pengar i systemet, 
så det vore en förhållandevis enkel reform att genomföra. 

Vidare borde vi överväga möjligheten att dra in utjämningsbidrag till de 
kommuner som inte tar ansvar för sin ekonomi. Malmö och Göteborg är 
utjämningssystemets största bidragsmottagare och fick 2017 hela 4,9 
respektive 2,4 miljarder kronor i bidrag. Detta samtidigt som man inte ser 
över och effektiviserar sina system utan tvärtom, i exempelvis Malmö ökar 
framtida driftskostnader genom att bygga inte bara en simhall utan två.  

                                                
3 Kupersmidt I., Karreskog G., Kommunalråd utan ansvar, Timbro, 2016 
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Krav på motprestation och riskerat indraget bidrag skulle kunna tillämpas 
innan utjämningssystemet är reformerat, för att snabba på kommuners arbete 
med budgetkontroll.  

Förslag på åtgärder 
1. Konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt 

2. Synliggör skatter på kvittot vid konsumtion av vara eller tjänst.  

3. Synliggör subventioner på kvittot vid konsumtion av vara eller tjänst. 

4. Ålägg stat, kommun och landsting/region att redovisa tillbaka hur 
mycket, vad och när beskattning sker. Redovisningen bör ske genom 
medborgarens bank och skatteutgifterna ska gå att sammanställa i likhet 
med andra utgifter som dras från bankkontot. 

5. Tydliggör definitionen av vad som är en avgift. 

6. Byt namn på de avgifter som egentligen är skatter. 

7. Gör kommuner och stat skyldiga att redovisa faktiska beräkningar och 
underlag av avgifters storlek. 

8. Gör kommuner och stat skyldiga att redovisa kostnaden för den 
motprestation som avgiften avser. 

9. Reformera det kommunala utjämningssystemet i syfte att: 

a) Gör det enklare och mer överblickbart. 

b) Inte utjämna faktorer som kommun och landsting bör och kan 
påverka.  

c) Sänka marginaleffekten.  

d) Inte ställa kommuner mot varandra, utan istället låta staten till 
100 procent kompensera de kommuner som bör kompenseras.  

10.  Möjliggör för staten att dra in utjämningsbidrag till kommuner som 
inte tar ansvar för sin ekonomi. 
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DELOMRÅDE TVÅ:  
ÖKAD TRANSPARENS OCH 
INSYN 
För att synliga skatter ska kunna leda till minskat slöseri behöver 
medborgaren också kunna granska och följa hur dennes skattepengar 
används. Det behöver dessutom vara relativt enkelt för att det ska bli rationellt 
för medborgaren att lägga sin tid på att granska, istället för andra saker man 
kan göra med sin tid. 

Insyn och transparens skapar möjlighet för fler att sätta sig in i 
samhällsdebatten och få information om hur vårt land styrs. Bara det faktum 
att fler kan följa och granska fungerar förebyggande mot slöseri. Därför leder 
transparenta system till självreglering och eftertanke.  

Vet du om att ditt arbete blir granskat så tänker du efter före.  

Ökad transparens och möjlighet att följa hur skattepengarna används är 
sannolikt också önskvärt för journalister, forskare med flera vilka har som 
arbetsuppgift att granska, rapportera och studera hur samhället fungerar.  

Dagens medielandskap har förändrats snabbt. Ibland tenderar snabbhet att gå 
före kvalitet på granskningen. Tekniken gör det också allt enklare för enskilda 
personer och politiker att nå ut med sitt budskap direkt via en social media-
plattform, istället för den traditionella vägen via en journalist och dennes 
plattform. 

Tyvärr finns det än så länge få exempel på att informationstekniken använts 
för att underlätta journalisters granskande arbete. I tider med ”fake news” och 
alternativa fakta blir detta allt mer viktigt.  

Digitalisera offentlighetsprincipen 
Genom att använda fördelarna med digital teknik bör vi modernisera och 
digitalisera delar av offentlighetsprincipen. Syftet är att göra det enklare att 
följa beslut från ax till limpa. Att underlätta granskning av beslut som rör det 
gemensamma och allmänna samhället.  

På så sätt förenklar vi för alla att skapa sig en mer sammanhängande bild av 
politiska beslut genom att samla utredningar, beslutsunderlag, måldokument, 
kvitton samt uppföljningar och budgetutfall.  

Tidigare fanns i Sverige en transaktionsdatabas där alla transaktioner av 
pengar gjorda på och från svenska myndigheter registrerades. Det fanns dock 
flera problem med den databasen. Framför allt att var den dåligt 
sökoptimerad, vilket gjorde det svårt att hitta den information man sökte efter. 
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Dessutom sker många transaktioner genom faktura och då registrerades 
enbart faktureringsbolaget samt totalkostnaden. Även om man hittade den 
faktura man sökte efter, så var det svårt att se vad den faktiskt handlade om.4 

Transaktionsdatabasen var heller inte öppen för allmänheten att söka i, även 
om dess innehåll gick att begära ut enligt offentlighetsprincipen. I grunden 
var databasen till för myndigheterna själva. När dess innehåll begärdes ut fick 
man det i fysiska papperskopior.5 Grundidén med transaktionsdatabasen var 
dock bra och detta förslag kan ses som en uppdaterad och moderniserad 
version av den.  

Bara att slippa begära ut offentliga handlingar och underlag från kommuner 
och myndigheter vore en effektivisering i sig. Vet du inte exakt vad du är ute 
efter, så är materialet svårt att begära ut. Skulle du istället kunna söka i en 
databas på egen hand, så kan du formulera om dina sökningar tills du 
eventuellt finner det du letar efter.  

Exempel på detta finns bland annat i Brasilien där man sedan 2004 arbetat 
framgångsrikt med ökad transparens som ett medel mot korruption. Idag är 
stat, delstater och kommuner i Brasilien tvingade att i realtid redovisa alla 
utbetalningar som görs. Handlingar är som huvudregel också offentliga i en 
databas där de redovisas på ett strukturerat och sökbart sätt. Bara den federala 
öppenhetsportalen, Transparencia, har över 900 000 unika besökare i 
månaden. Effekterna av portalen har varit så positiva i kampen mot 
korruption att Transparencia idag räknas till ett av världens viktigaste e-
initiativ på statlig nivå. 678   Även USA har ett man börjat göra politiska 
handlingar med underlag offentliga och digitala för alla att söka i.9 Totalt är 
det idag över 100 länder som på olika sätt arbetar med någon form av 
transparensarbete och öppen data.101112  

Ett digitalt system fungerar också som ett register. Därför kan inte alla 
uppgifter som är offentliga var och en för sig publiceras i en öppen databas. 
Uppgifter som rör privatpersoner kräver särskilda bedömningar innan de 
eventuellt kan registreras i en sökbar databas.  

                                                
4 2013:18, Transaktionsdatabasen - För vem och till vad?, Statskontoret 
5 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-oeverlistade-vi-moerklaeggningen-i-
regeringskansliet-4106, 20170911  
6 https://blog.okfn.org/2012/05/10/new-brazilian-portal-dados-gov-br-made-by-citizens/, 
20170911 
7 Daphnee I, Open data and the fight against corruption in Brazil, Transparency 
International, 2017 
8 Open data index for Brazil, The Getulio Vargas Foundation Department of Public Policy 
Analysis, 2017 
9 Orszag P., Memorandum for the heads of executive departments and agencies, executive 
office of the president, 2009 
10 Tygel F., How much? Is Not Enough - An Analysis of Open Budget Initiatives, 2015 
11 G8 Open Data Charter And Technical Annex, 2013 
12 En FN rapport om öppen data på begäran av FNs generalsekreterare Ban Ki-moon,  A 
World That Counts: Mobilising The Data Revolution for Sustai- nable Development, 2014 
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Förslaget i denna rapport syftar snarare på beslutsunderlag, kvitton, 
budgetuppföljningar, måluppföljning etc. Eftersom även information om 
företag kan vara känsligt att publicera, behöver detta självklart utredas vidare 
av integritets- och sekretesskäl. 

För att möjliggöra den här typen av databas behöver den kommunala och 
statliga bokföringen vara öppen i realtid. På så sätt blir det möjligt att gå 
tillbaka i efterhand och se vad som skett. Det förebygger misstag och 
motverkar att de upprepas.  

Öppen bokföring kan också leda till ökad återhållsamhet, eftersom att 
makthavaren vet att alla utgifter blir synliga direkt vilket skapar ökad 
eftertanke.  

Framförallt ger det möjlighet till en mer informerad och öppen 
samhällsdebatt. Med tydlig, lättillgänglig och faktabaserad redovisning ger vi 
oss själva som medborgare en bättre chans att ta ställning på korrekta grunder. 
Detta torde också öka incitamenten och göra det enklare för alla att granska 
och delta i diverse beslutprocesser. 

Avslutningsvis finns det några kriterier som är viktiga för att ett transparent 
system med öppen data ska bli framgångsrikt. Dels behöver det finnas en 
samarbetsvilja mellan sektorer för att informationsspridning av olika slag ska 
fungera. Därför är det viktigt att visa vilka problem som öppen data löser, och 
att detta inte enbart görs övergripande utan för flera olika typer av 
verksamheter.  

Därutöver behöver själva infrastrukturen fungera. Det behöver finnas teknisk 
support på flera olika plan och offentlig förvaltning behöver ha uppdaterade 
processer samt riktlinjer för när och hur de publicerar och släpper data.  

Slutligen behövs såklart uppföljning av själva systemet och dess etablering, 
säkerhetskonsekvenser samt av policys och lagar som kan främja transparens 
och öppen data.13 

Mer om olika typer av modell för öppen data och bokföring samt 
beskrivningar av hur bland annat Brasiliens system fungerar finns att läsa i 
Skattebetalarnas rapport ”Släpp kommunernas bokföring fri - den är vår!”.   

Fler politiska avvägningar behöver göras. Exempelvis har 
Arbetsförmedlingen nekat journalister information om vilka företag som tagit 
emot Arbetsförmedlingens anställningsbidrag, med hänvisning till att det kan 
röja företagshemligheter. I så fall blir det svårt att granska om företag 
utnyttjar offentliga system så som det ibland sägs ske med just 
subventionerade anställningar och praktikplatser.  

                                                
13 Verhulst S., Young A., Open Data Impact: When Demand and Supply Meet – Key findings 
of the Open Data Impact Case Studies, GovLab, 2016 
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Just detta exempel är relativt enkelt att politiskt ta ställning till då företag inte 
har vare sig rätt till subventioner och bidrag eller kan anses ha en personlig 
integritet. Använder man sig av subventionerade anställningar som staten 
delvis eller helt betalar så bör man få räkna med att bli granskad.  

Det har varit svårt att inom ramen för denna rapport fullt ut utreda alla 
konsekvenser av att direkt tillgängliggöra offentliga handlingar i en databas. 
Därför går rapporten ej heller in i detalj på hur och exakt vad som kan 
publiceras i en sådan databas.  

Ett första steg vore att börja med handlingar som inte rör enskilda 
privatpersoner, utan till exempel sådana dokument som rör företag och som 
redan idag lyder under offentlighetsprincipen.  

Redovisa enligt gemensam mall 
I Sverige finns 290 kommuner som alla arbetar efter samma ramverk och 
delvis med samma saker. Självklart skiljer sig arbetsmetoder och innehåll åt 
då förutsättningarna är olika. Att jämföra kommuner och deras resultat och 
metoder med varandra är dock ett effektivt och vetenskapligt sätt att 
utvärdera. Med bra jämförelser kan kommuner lära av varandra, effektivisera 
och hushålla bättre med skattemedel.  

Detta sker redan idag, men många gånger jämförs äpplen med päron vilket 
missleder både medborgarna och tjänstemän inom kommunal förvaltning. I 
värsta fall blir användningen av jämförelser negativ, eftersom en felaktigt 
underbyggd jämförelse kan motverka positiv utveckling.  

Det bör finnas rättvisande jämförelser som på vetenskaplig grund jämför 
kommuner med varandra. Ett viktigt steg är att redovisa enligt gemensamma 
mallar.  

Flera försök har skett inom ramen för SKL, men misslyckats på grund av 
lokala och partipolitiska intressen. Det är nu dags att lägga sådana intressen 
åt sidan till förmån för alla de vinster vi får av att kunna jämföra kommuner. 

Detta vore inte bara en vinst för alla med intresse att granska, utan också ett 
redskap för intern revision och utvecklingsarbete inom kommunerna.  

Förslag på åtgärder 
11.  Gör det möjligt att följa beslut hos kommun, stat och 

landsting/region, med tillhörande bokföring och kvitton, från ax till 
limpa i en sökbar och öppen databas. 

12.  Skyldighet för kommuner att redovisa enligt gemensam mall, i syfte 
att underlätta jämförelser. 
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DELOMRÅDE TRE: 
ANSVARSUTKRÄVANDE 
ÅTGÄRDER 
Om du lägger din hand på en stekhet spisplatta dröjer det inte många 
hundradelar förrän det bränner till och svider. Smärtan signalerar till 
nervcellerna och du drar snabbt undan handen. Handen kommer att bulta och 
bränna, och kanske får du även blåsor som spricker och svider.  

Du kommer inte lägga handen frivilligt på spisplattan igen. Smärtan är 
livsnödvändig och syftar till att du med all önskvärd tydlighet ska förstå att 
det är farligt att lägga händer på spisplattor. Även ett i övrigt oförstående barn 
kommer kunna lära sig, att på den platsen ska man inte lägga sina händer.  

För att minska och förebygga risken av att vi gör dåliga val om och om igen, 
är det viktigt att vårt handlande får konsekvenser och att vi krävs på ansvar. 
Särskilt när våra val är dåliga, skadliga och går ut över andra.  

Idag saknas det ansvarsutkrävande i svensk förvaltning. Istället är det 
vanligare att den som tvingas avsluta sin tjänst på grund av fel belönas med 
avgångsvederlag eller fallskärm. Kraven på vad som krävs i 
anställningsavtalen för att få någon att gå på dagen utan kompensation är 
skyhöga. Lagkraven för brott ännu högre. Det behöver dock inte vara så och 
så har det heller inte alltid varit.  

Med detta inte sagt att avgångsvederlag alltid är fel. Osäkra 
anställningsförhållanden och utsatta tjänster kräver någon form av 
avgångsvederlag för att dem ska vara värda att ta. Dock behöver det finnas 
system som slår till och säger ifrån när någon i tjänsten handlat så fel att det 
behöver brännas till och kännas lite i plånboken. Inte bara av principiella skäl, 
utan främst i förebyggande och avskräckande syfte.  

För att åstadkomma detta behövs en palett av åtgärder, varav några utvecklas 
nedan. 

Tjänstemannaansvar 
Anställda inom stat och kommun kan idag dömas för tjänstefel, grovt 
tjänstefel och brott mot tystnadsplikten samt för mutbrott. För att tjänstefel 
ska kunna utdömas straffrättsligt behöver dock felet ha begåtts vid 
myndighetsutövning, samt inte anses som ringa. Till skillnad från tidigare 
(och i jämförelse med exempelvis Finland) är våra straffrättsliga 
bestämmelser endast reserverade för grova missbruk av ställning. 
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Av de totalt 8 520 tjänstefel som anmäldes 2012 lagfördes tjugotre stycken 
varav sexton fälldes. Ser vi över tid så har antalet anmälningar de senaste tio 
åren fördubblats, samtidigt som uppklarningsprocenten ligger på ungefär 
samma låga nivå som vid cykelstölder.14  

När justitierådet Thomas Bull förklarat statistiken menar han att domstolarna 
blivit allt mer förlåtande i sin rättstillämpning, så till den grad att tjänstefel 
närmast är avkriminaliserat.  

Den vanligaste konsekvensen är istället att anställda vid fel anmäls till 
personalansvarsnämnd eller disciplinnämnd, för att det på så vis ska skötas 
inom arbetsplatsen. De disciplinpåföljder som normalt finns är varning och 
löneavdrag på upp till 25 procent av lönen i maximalt 30 dagar. Avsked finns 
inte som påföljd, men kan bli en konsekvens vid upprepade förseelser i 
enlighet med Lagen om anställningsskydd och Lagen om offentlig 
anställning.  

Ett disciplinärt förfarande har dock stora svagheter i jämförelse med ett 
straffrättsligt förfarande. Framför allt kan inte en disciplinnämnd inom 
arbetsplatsen anses agera lika självständigt och opartiskt som en domstol. 
Därför är också förtroendet för densamma lägre.  

Om exempelvis den anställde har agerat fel men i arbetsplatsens intresse, eller 
om det felaktiga agerandet beror på arbetsplatsens egna praxis, 
rekommendationer eller kultur så kan det antas påverka utgången av ett 
disciplinärende. 

För både arbetsgivare och anställd torde ett friande av domstol rentvå 
eventuella misstankar på ett långt mer effektivt sätt än om ärendet sköts 
internt på arbetsplatsen. 

En domstolsprocess är dessutom till skillnad från ett disciplinärende 
transparent. Berörda parter samt intresserad allmänhet kan tack vara 
offentlighetsprincipen ta del av parternas argument samt av domstolens 
resonemang. I ett disciplinärende kan inte en medborgare som anser att 
tjänstemannen exempelvis hanterat dennes skattepengar felaktigt försäkra sig 
om att ärendet bedöms objektivt eftersom att argument och resonemang från 
ett sådant ärende inte är offentliga.  

Justitieombudsmannen (JO) nämnde i sitt remissvar till 1976 års 
tjänstemannareform att ”En straffpåföljd har en betydligt starkare 
normbildande effekt än vad en disciplinpåföljd har”. Dessutom är en 
domstolsprocess mer långtgående i den mån att det både för den anklagade 
samt för åklagaren finns möjlighet att överklaga beslutet. 

För att kommuner och stat ska kunna upprätthålla förtroende är det viktigt att 
tveksamheter utreds och avgörs opartiskt, av utomstående och att detta sker 

                                                
14 Bull T., Fundamentala fragment, Iustus Förlag, 2013 
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så transparent som möjligt. Det gäller inte bara slöseri med skattepengar utan 
också korruption och osunda kulturer överlag. 

Eftersom att tjänstefel i straffrättens mening idag enbart innefattar ageranden 
i myndighetsutövning så exkluderas alla annan typ av myndighetsverksamhet 
som tjänstemän också är ansvariga för.  

Hantering av offentliga medel regleras till viss del i annan lag, såsom 
budgetlagen, myndighetsförordningen och regelverk om revision, men 
samtliga är riktade till myndigheter och myndighetsledning och inte till 
enskilda tjänstemän. Detta samtidigt som enskilda tjänstemän bär ansvaret för 
ekonomiska rutiner.  

En oberoende revision av kommuner 
Kommunal revision skiljer sig väldigt mycket från statlig revision och hur 
exempelvis Riksrevisionen arbetar. Den kommunala revisionen är i 
sammanhanget mer att likna vid en intern uppföljning och granskning.  

I vissa kommuner avsätter man mer pengar och då fungerar revisionen bättre, 
eftersom att professionella revisorer då upphandlas i högre utsträckning, 
medan i andra får man till större del klara sig på den tid lekmannarevisionerna 
själva avsätter. I inget av fallen är revisionen extern och oberoende då det är 
kommunfullmäktige som utser politiska revisorer att styra och övergripande 
ansvara för verksamheten. Skarp kritik på dessa punkter är inget nytt och 
riktades så sent som i remissvaren från Statskontoret15 och Riksrevisionen16 
med anledning av förslaget till ny kommunallag, En kommunallag för 
framtiden17. 

Riksrevisionen inledande sammanfattning löd:  

”Det är enligt Riksrevisionen mycket angeläget att det 
finns en oberoende och professionell revision och att 
internationellt erkända standarder för revision av offentlig 
verksamhet används i denna. De åtgärder som utredaren 
föreslår tillförsäkrar varken en hög kvalitet i revisionen 
eller att erforderliga resurser avsätts för revision. 

Riksrevisionen anser att internationellt erkända 
standarder bör tillämpas även för den kommunala 
revisionen. Sådana standarder ställer krav på oberoende, 
kompetens och kvalitetssäkring som inte kan tillförsäkras 
med förslagen i betänkandet. 

De analyser som redovisas i betänkandet är enligt 
Riksrevisionens uppfattning otillräckliga. I utredningens 

                                                
15 Dr. 2015/92-4  
16 Dr. 2015-0504  
17SOU 2015:24 samt Prop. 2016/17:171 
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uppdrag ingick inte heller att överväga huvudmannaskapet 
för den kommunala revisionen. 

Mot bakgrund av detta anser Riksrevisionen att den 
kommunala revisionens organisering behöver utredas 
ytterligare. Utredningen bör innefatta frågan om det ska 
ställas krav på yrkesrevisorer för hela eller delar av 
revisionen och överväganden om annat huvudmannaskap 
för revisionen.” 

Ny kommunallag till trots, så kan inte politiken fortsätta slå dövörat till. När 
starkt kritik, på fasta grunder, gång på gång riktas mot fundamentala 
mekanismer i vårt demokratiska system, då behöver vi agera.  

Revisionernas uppdrag är dessutom reglerat så att de endast ska följa upp de 
mål som kommunen själv har satt, istället för att också följa upp om själva 
målen är bra och hur de stämmer överens med kommunallagen.  

Dagens system med politiker som granskar politiker är varken tillräckligt 
rättssäkert, likvärdigt eller särskilt effektivt. Istället behöver vi en 
professionell och oberoende revision av Sveriges kommuner, landsting och 
regioner. Denna revision bör dessutom ha möjlighet att göra kvalitativa 
granskningar. Därutöver kan dagens revision fungera som internkontroll.  

Den nya oberoende revisionen bör kunna föreslå ett bredare spektra av 
åtgärder, än vad dagens revision kan. Förslag på åtgärder att utreda skulle 
vara ett nationellt prickningssystem av både politiker och tjänstemän.  

Prickningssystemet skulle finnas till för att avskräcka och visa när politiker 
och tjänstemän begått fel. Dessutom skulle det tydligt visa grova misstag och 
varna framtida potentiella arbetsgivare och på så sätt försvåra för politiker 
och tjänstemän att hålla varandra om ryggen genom att erbjuda varandra nya 
arbeten i närliggande verksamheter. Exempelvis skulle kommuner kunna 
välja att ha en princip att inte rekrytera tjänstemän med prickar.  

Den oberoende revisionen kan tänkas arbeta på flera sätt, med både 
övergripande granskningar av kommuner samt fördjupningar baserade på 
inkomna anmälningar eller upptäckter gjorda under övergripande 
granskningar.  

Även tematiska granskningar vore möjliga där en nationell revisor granskar 
samtliga kommuner på samma område. Ett sådant exempel vore att granska 
samtliga kommuners anställningsavtal som rör högre tjänstemän, i syfte att 
visa och möjliggöra omförhandling av avtal som innehåller orimliga villkor, 
fallskärmar med mera.  

Syftet med dessa åtgärder är att skapa formella och informella sätt att 
avskräcka och tydliggöra när fel begås. Det torde minska risken för att fel 
upprepas och skapa en ökad medvetenhet om vad uppdraget som politiker 
och offentlig tjänsteman innebär.  
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Förslag på åtgärder 
13. Oberoende, förslagsvis statlig, kommunrevision bestående av 

professionella revisorer. 

14.  Granska cheftjänstemäns anställningsavtal i syfte att hitta och 
möjliggöra omförhandling av orimliga villkor, fallskärmar och bonusar.  

15.  Nationellt prickningssystem av politiker och tjänstemän. 

16.  Vidga brottet tjänstefel så att även annan myndighetsverksamhet än 
myndighetsutövning innefattas. Exempelvis bör hantering av offentliga 
medel vara inkluderat. 

17.  Höja maxstraffet för tjänstefel så att de blir mer jämförbart mellan att 
slösa med skattepengar och att begå skattebrott. 

18.  Införa de straffrättsliga påföljderna suspension och avsättning vid 
myndighetsutövning. 

19.  Vidga brottet tjänstefel så att även ringa tjänstefel följs av straffansvar 
och påföljd. 



Moderata reformförslag för minskat slöseri med skattepengar 

Ida Drougge, riksdagsledamot (M)  19 (21) 

AVSLUTNING 
Jag har i denna rapport som har tagits fram på uppdrag av Moderaternas 
partiledning utvecklat flera reformer som skulle effektivisera användningen 
av våra gemensamma resurser. I grunden handlar det om transparens, 
ansvarsutkrävande och tydligare redovisning av hur gemensamma 
skattepengar ska användas. Självkontroll är den främsta – och mest 
kostnadseffektiva – mekanismen för att minimera riskerna för skatteslöseri 
på förhand.  

I arbetet med att ta fram denna rapport har jag träffat och intervjuat en stor 
mängd forskare, ekonomier, revisorer och andra experter. Tre personer som 
jag vill rikta ett särskilt tack till är Daniel Akenine, och Magnus Vallsted från 
Microsoft och Martin Borgs, dokumentärfilmare och fd. Slöseriombudsman.  

Tack Daniel och Magnus, för att ni tagit er tid att resonera och skickat över 
underlag och rapporter samt för att ni öppnat upp mina ögon inte bara för alla 
de möjligheter tekniken medför utan också för risker och viktiga 
överväganden som politiken behöver göra.  

Tack Martin Borgs, för all din inspiration och ditt engagemang för att stoppa 
slöseri med skattepengar. Du har bland annat visat mig hur stor betydelse och 
hur stor effekt och makt det ligger i granskning av politiker och tjänstemän. 
Ett stort tack också för det ständiga bollplank du varit för mig. 

Flera av de föreslagna reformerna är först möjliga efter grundligt 
utredningsarbete medan andra går rimligt snabbt att genomföra efter valet 
2018 om Moderaterna och Alliansen bildar regering. Vissa saker kan också 
kommuner och landsting göra alldeles på eget initiativ. 

Rapporten överlämnas till Moderaternas partisekreterare Anders Edholm den 
13 september 2017.  

______________________________ 
Ida Drougge, riksdagsledamot (M) 
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BRUTTOLISTA MED FÖRSLAG 
1. Konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt 

2. Synliggör skatter på kvittot vid konsumtion av vara eller tjänst.  

3. Synliggör subventioner på kvittot vid konsumtion av vara eller tjänst. 

4. Ålägg stat, kommun och landsting/region att redovisa tillbaka hur 
mycket, vad och när beskattning sker. Redovisningen bör ske genom 
medborgarens bank och skatteutgifterna ska gå att sammanställa i likhet 
med andra utgifter som dras från bankkontot. 

5. Tydliggör definitionen av vad som är en avgift. 

6. Byt namn på de avgifter som egentligen är skatter. 

7. Gör kommuner och stat skyldiga att redovisa faktiska beräkningar och 
underlag av avgifters storlek. 

8. Gör kommuner och stat skyldiga att redovisa kostnaden för den 
motprestation som avgiften avser. 

9. Reformera det kommunala utjämningssystemet i syfte att: 

a) Gör det enklare och mer överblickbart. 

b) Inte utjämna faktorer som kommun och landsting bör och kan 
påverka.  

c) Sänka marginaleffekten.  

d) Inte ställa kommuner mot varandra, utan istället låta staten till 
100 procent kompensera de kommuner som bör kompenseras.  

10.  Möjliggör för staten att dra in utjämningsbidrag till kommuner som 
inte tar ansvar för sin ekonomi. 

11.  Gör det möjligt att följa beslut hos kommun, stat och landsting/region, 
med tillhörande bokföring och kvitton, från ax till limpa i en sökbar och 
öppen databas. 

12.  Skyldighet för kommuner att redovisa enligt gemensam mall, i syfte 
att underlätta jämförelser. 

13.  Oberoende, förslagsvis statlig, kommunrevision bestående av 
professionella revisorer. 
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14.  Granska cheftjänstemäns anställningsavtal i syfte att hitta och 
möjliggöra omförhandling av orimliga villkor, fallskärmar och bonusar.  

15.  Nationellt prickningssystem av politiker och tjänstemän. 

16.  Vidga brottet tjänstefel så att även annan myndighetsverksamhet än 
myndighetsutövning innefattas. Exempelvis bör hantering av offentliga 
medel vara inkluderat. 

17.  Höja maxstraffet för tjänstefel så att de blir mer jämförbart mellan att 
slösa med skattepengar och att begå skattebrott. 

18.  Införa de straffrättsliga påföljderna suspension och avsättning vid 
myndighetsutövning. 

19.  Vidga brottet tjänstefel så att även ringa tjänstefel följs av straffansvar 
och påföljd. 


