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E
n match där det bara spelas
mot ena målet – där det även
saknas målvakt – är inte sär-
skilt upphetsande. Resulta-
tet är givet på förhand. Publi-

kens och kommentatorernas reaktioner
och omdömen är helt förutsägbara.

Känslor av det slaget rullar in i min
själ när jag tar del av Dagens Nyheters
senaste granskning av påkostade och
inte upphandlade interna fester. Denna
gång är det Säkerhetspolisen som slagit
på stort.

Ledare
Plats således för en högstämd och mo-
raliserande drapa om att varje skatte-
krona ska användas effektivt och till det
ändamål den är avsedd för?

Nja.

Det finns dem som hävdar att upp-
komna vinster i välfärdsföretag är ett
uttryck för skattekronor som används
fel och för syften som skattepengarna
inte var avsedda för. Det kan vara på det
viset. I vart fall om vinsterna till stor del
uppstår genom överfiffiga interna lån
och ränteavdrag.

Det är annorlunda med ekonomiska vin-
ster som orsakas av att välfärdsföretag
med hög kvalitet utför precis det som
skattebetalarna – via sina ombud i poli-
tiken och förvaltningarna – har beställt.
Dessa vinster betalas per definition inte
av skattebetalarna. Vinsterna är ett re-
sultat av ett bra organiserat och ge-
nomfört arbete. På motsvarande sätt är
ekonomiska förluster i välfärdsföretag
heller inte en angelägenhet för skattebe-
talarna. Det som konstituerar ett företag
är i grunden just strävan efter vinst och
eget ansvar för förluster. Om företa-
gens vinster är bestående och stora kan
skattebetalarna genom sina ombud dra
nytta av detta genom att hålla igen på
ersättningarna såväl till företagen som
till egna förvaltningar som utför ungefär
samma sysslor som företagen.

Företagens intresse för vinster är såle-
des inte alls liktydigt med felanvända
skattepengar.

Säkerhetspolisen har inga vinstintres-

sen. Detta till trots är det uppenbart
fullt möjligt att använda skattepengar
på ett tveksamt sätt. Att ordna en per-
sonalfest är självfallet inte moraliskt
förkastligt i sig. Det är omfattningen i
sig – 5, 3 miljoner kronor för 1000 del-
tagare – som antyder att skattekronor
använts på ett felaktigt sätt. Allvarligt
är också att myndigheten inte upphand-
lat festen. Upphandlingens syfte är just
att få bästa möjliga utfall för satsade
skattepengar.

Vare sig vinstintresset eller avsaknaden
av vinstintresse duger som förklaring
till att skattebetalarna långt ifrån alltid

får avsedd kvalitet för sina pengar. Pro-
blemet är att skattebetalarnas ombud
brister när det kommer till beställning-
ar och uppföljningar. Med tanke på att
ungefär hälften av ekonomin rullar runt
i den politiska sektorn är detta inget
litet problem.

Moraliska fördömanden nyttar
föga. Det krävs dä-
remot struktur och
ordning och reda
i de politiska led-
ningskretsarna. Då
kan det bli match
igen. Till skattebe-
talarnas fromma.
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FRÅN MÅNGA HÅLL har rests krav på
en kommission ska granska händelser-
na i rättsstaten som innebar att Sture
Bergvall/Thomas Quick först kunde dö-
mas som skyldig till 8 mord för att nu
vara på god väg att frikännas för 8 mord.

Saken är onekligen unikt uppseende-
väckande. Flera framstående personer
i rättsstaten är inblandade. Anklagelser
och tvärsäkra påståenden har stått som
spön i backen. Det finns kort sagt en
hel del att granska. En politiskt tillsatt
kommission är dock fel väg att hantera
saken.

Riksdagens politiker stiftar lagarna.
Domstolarna tolkar lagarna genom do-
mar och domskäl.

Visar det sig att domstolarna utvecklar

en rättspraxis som är otillfredsställande
så är det upp till lagstiftarna att stifta
nya och bättre lagar. Något utrymme för
politiskt kommissionsgranskande finns
det däremot inte plats för i en anständig
rättsstat.

De tre östgötska riksdagsledamöterna
Finn Bengtsson, Andreas Norlén och
Gunnar Axén (samtliga M) föreslår att

en särskild resningsdomstol upprättas.
(Svenska Dagbladet 23/8) Enligt leda-
möterna vore en självständig resnings-
domstol betydligt bättre för rättssäker-
heten än en särskild kommission. ”Tho-
mas Quick är inte den förste som blivit
felaktigt dömd i en svensk domstol. Det
finns ett antal exempel på personer
som dömts för grova brott, beviljats
resning och sedan frikänts”, skriver le-
damöterna.

Det ligger mycket i förslaget. En sär-
skild domstol för resningsansökningar
skulle underlätta för domstolsväsendet
att överpröva sig själv på ett strukture-
rat sätt.

Och ge ökad rättstrygghet åt alla med-
borgare. Widar Andersson

Säkerhetsavstånd mellan lag och rätt

Jobbskatteavdragen har ökat
jämställdheten. Det har ökat
människors ekonomiska ut-

rymme.
Jobbskatteavdragen har fram för

allt ökat andelen kvinnors inkomster,
som kommer från eget arbete. Enligt
en rapport från Riksdagens utred-
ningstjänst har utvecklingen av den
genomsnittliga arbetsinkomsten för
både män och kvinnor under perio-
den 2006-2010 varit mycket positiv.
Rapporten visar att det framförallt
är kvinnor som kunnat se den gynn-
samma utvecklingen av den genom-
snittliga inkomsten. Mellan åren
2000-2005 när socialdemokraterna
regerade låg andelen av kvinnors
inkomst som kom från arbete i prin-
cip stilla kring 72,5 procent. År 2010
hade andelen stigit till 77,3 procent,
det vill säga en ökning på 4,8 pro-
centenheter. Motsvarande ökning för
männen var 1,9 procentenheter.

Debatt
Socialdemokraterna föreslår en rad
förslag som innebär en omfördelning
av ekonomiska resurser från kvin-
nor till män. Socialdemokraterna vill
bland annat genomföra höjningar av
a-kassan och sjukförsäkringarna vil-
ket i första hand kommer att gynna
männen. Socialdemokraterna skall
finansiera dessa höjningar genom
skattehöjningar för hushållsnära
tjänster (RUT) och restaurang- och
cateringtjänster vilket riskerar att
hota ett stort antal jobb inom två
kvinnodominerade branscher.

Reformer som RUT och den sänkta
restaurangmomsen har varit viktiga
för att främja kvinnors sysselsätt-
ning och för att öka jämställdheten
på arbetsmarknaden. Huvuddelen av
RUT- arbetet utförs av kvinnor och
en klar majoritet av egenföretagarna
inom denna sektor är kvinnor. RUT
-avdraget har underlättat vardagen
för många barnfamiljer och gett kvin-
norna en ökad makt över sin vardag.
Kvinnor har redan från början varit
överrepresenterade bland dem som
utnyttjat RUT – avdraget och det har
inneburit en välkommen avlastning.

Vi vill fortsätta ge kvinnor ökad eko-
nomisk frihet men också förändra
strukturer som försvårar för kvinnor
att ha samma makt och möjligheter
som männen. Vi vill se att kvinnor
har tillgång till en större arbets-
marknad än skola, vård- och omsorg.

Vi är övertygade om att det bara
finns vinster med en ökad jämställd-
het mellan kvinnor och män. Med
jämställdhet på arbetsmarknaden
skapas högre tillväxtförutsättningar.
En aktiv jämställdhetspolitik bety-
der mycket för människors makt att
själva bestämma över sina liv

Moderaterna ska ligga i framkant
när det gäller att arbeta för en jäm-
ställd arbetsmarknad där kvinnor
och män har samma villkor och möj-
ligheter.
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