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Alliansregeringen har jobbat 
hårt med att sänka skatterna 
på normala arbetsinkomster. 
Nu är det dags att ta itu med de 
statliga inkomstskatterna. För 
att vi inte ska halka efter andra 
länder måste vi underlätta för 
dem som satsar på utbildning, 
gör karriär och jobbar extra. 

Idag beskattas inkomster 
över 31 600 och 44 900 med 20 
respektive 25 procent extra. 
Skillnaden i Sverige mellan 
kommunal och statlig skatt 
är bland de största i världen. 
Nästa mandatperiod vill 
Centerpartiet därför att alla 
får sänkt statsskatt med fem 
procentenheter. 

Det är en vanlig 
missuppfatt-
ning att det 
bara är de rika 
som drabbas 
av höga mar-
ginalskatter. 
Faktum är att 
över en miljon 
svenskar 
betalar statlig 
inkomstskatt 
på någon del 
av sin inkomst. 
Juseks yrkeskategorier drabbas 
särskilt hårt. Enligt den senaste 
lönestatistiken avtvingas tre 
fjärdedelar av civilekonomerna 
och systemvetarna samt 
hälften av samhällsvetarna 
och personalvetarna statlig 
inkomstskatt.  

Det innebär att den överväldi-
gande majoriteten av Juseks 
medlemmar betalar 20 procent 
extra i skatt på någon del av sin 
lön. De höga statsskatterna gör 
att det lönar sig dåligt att ta på 
sig det extra ansvaret som chef 
eller jobba extra när organisa-
tionen expanderar.

Med en sänkning av stats-
skatten blir det dessutom mer 
attraktivt att läsa på högskola 

eller universitet. Internationellt 
sett lönar det sig idag mycket 
dåligt att studera i Sverige. 
När man räknar in utebliven 
arbetsinkomst, marginalskatter 
och studieskulder är det bara i 
Danmark som högre utbildning 
lönar sig sämre enligt OECD. 
Kvinnor drabbas särskilt hårt. 

Trots att utbildningen är gratis 
och studiemedlen generösa 
lyckas vi inte bryta den sociala 
snedrekryteringen till den 
högre utbildningen. En förkla-
ring som ofta lyfts fram är att 
nettolönen efter en examen 
är för låg i Sverige. Personer 
från studieovana hem vill inte 
skuldsätta sig och investera i 

högre utbild-
ning om de inte 
får tillräckligt 
tillbaks. Lägre 
statsskatter 
ökar avkast-
ningen på 
utbildningen.

Centerpartiets 
förslag om 
att sänka 
den statliga 
inkomstskat-

ten med fem procentenheter 
innebär ett bortfall från 
statskassan på omkring 10 
miljarder. Men det finns bra 
sätt att finansiera detta på som 
grön skatteväxling och för-
ändringar i uppskovsreglerna 
i fastighetsbeskattningen. På 
sikt talar allt för att tillväxten 
ökar och att det blir mer över 
till välfärd. 

Sveriges möjligheter att 
lyckas i framtiden är goda. Men 
då måste vi gynna de välstånds-
skapande krafterna i arbete 
och företagande. Vi måste 
sänka skatterna nu för att skapa 
framtidens välfärd.

anders flanking, 
Jusekmedlem och partisekreterare för 

centerpartiet

Den statliga 
inkomstskatten 
måste sänkas

”Jag vet att många 
svenska medelstora 
företag är redo att 
berätta mer om vad 
de gör i sitt sociala 
ansvars arbete. De vet 
redan att det ökar 
konkurrens kraften.”

sKaKandE och 
(o)roandE om 
duBBElmoral

En hjälpande hand
faBIan göranson, 
Lars Krantz & 
fredrIK QuIstBergH 
atlas
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Serietecknarna fabian 
göranson och Lars 
Krantz har tillsam-
mans med journalisten 
fredrik Quistbergh 
besökt internationella 
vapenmässor, 
vapenfabriker och  
tillsynsmyndigheter 
under 2009. resultatet 
är en chockerande 
svårsmält historia om 
svensk dubbelmoral. 
formen tangererar den 
alltmer uppmärksam-
made genren seriedo-
kumentär (som kanske 
fick sitt genombrott 
med Marjane satrapis 
följetong Persepolis). 

Berättelsen handlar 
om den misslyckade 
zven Johansson 
som gör raketkarrär 
inom den svenska 
vapenindustrin. 
Han utvecklar det 
superfredsbevarande 
vapnet ”en hjälpande 
hand”. Historien är 
absurd och galen 
in i minsta detalj. 
givetvis överträffas 
historien endast av 
verkligheten. Vid de 

tillfällen boken har 
beröringspunker med 
verkligheten serveras 
nämligen läsaren kalla 
svenska krigsfakta.
Jag får svårt att 
värja mig och häpnar 
gång på gång över 
den svenska dubbel-
moralen som omger 
krig och krigsmateriel.
om historien är 
underhållande så är 
det ändå inget mot 
vad teckningarna är. 
serieskaparna har 
fyllt varje ruta med 
strålande karaktärer, 
verklighetstroget 
presenterade i den 
svartaste svärta. 
smart och snyggt rakt 
igenom.

jEns nysTröm
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seriebOk

svarTKonsT.
Tecknarna Fabian Göransson och 
Lars Krantz har tillsammans ska-
pat en rysligt vacker serie.

Boken är ett sammarbete mellan Kristna freds-
rörelsen, svenska freds- och skiljedomsfören-
ingen, s-studenter och Broderskapsrörelsen. ett 
smakprov ur boken finns på Youtube. sök på titeln.


