
ÖPPET BREV TILL KONSTITUTIONSUTSKOTTET  

 

- Riksrevisionen har ett kraftfullt granskningsmandat som möjliggör en sammanhållen och 

heltäckande granskning av den statliga verksamheten. Vi kan som enda myndighet granska hela 

beslutskedjan - riksdag, regering och myndigheter. Vi fokuserar på effektivitet, måluppfyllelse och 

samhällsnytta i de statliga instanserna - 

Ovanstående till intet förpliktigande svulstigheter kan ni ta del av på Riksrevisionens hemsida. Ja, 

med tanke på det som nu förtjänstfullt rapporteras i media och annorstädes, finns fog att kalla dessa 

ord just detta "till intet förpliktigande svulstigheter". 

Våra tre riksrevisorer har utsetts av riksdagen. Dessa tre avgör var och en för sig vad som ska 

granskas inom respektive ansvarsområde.  

Ansvar för det som inträffat på Riksrevisionen vilar således ytterst på er politiker. Ni utsåg, en tills 

helt nyligen moltyst Margareta Åberg, en Ulf Bengtsson som sjukskrev sig och en Susanne Ackum 

som själv förklarat sig oduglig för sitt uppdrag. Ackum har dock haft förstånd att lämna scenen. Ulf 

Bengtssons hälsa kan möjligtvis ha påverkats av kontakter med landshövding Margareta Pålsson när 

hon var sysselsatt med att sparka länsöverdirektören Carl Älfvåg.  

Den enda riksrevisor som för tillfället är i tjänst tycks var Margareta Åberg. Hennes tystnad, som sent 

omsider brutits, kan "möjligtvis" förklaras med att hon varit strängt sysselsatt med att granska sina 

kollegor! 

Vad som tidigare helt tycks kunnat passera, utan någon synbar reaktion från någon av våra tre 

riksrevisorer, är av tredje statsmakten (media) förtjänstfullt rapporterade händelser på 

skattemyndigheten. 

Generaldirektören Ingmar Hansson och dennes överdirektör Helena Dyrssen har genom sitt agerande 

och sitt samröre med exkabinettsekreteraren Frank Belfrage satt trovärdigheten för denna 

myndighet ur spel. Än värre är att ansvariga politiker inte förmått se till att skattemyndigheten fått 

ny ledning. Denna oförmåga och brist på insikt underminerar kraftigt det vi kallar vår demokrati! 

Det har också framkommit att enskilda personer och andra i utlandet undanhållit mångmiljonbelopp 

från beskattning. Alldeles bortsett från att skattemyndigheten "beviljat" det som kan betecknas som 

amnesti (självrättelser) synes allvarliga skattebrott ha begåtts.  

Med tanke på det som sägs om "allas likhet inför lagen" tycks nu polis och åklagare ha ett 

omfattande utredningsarbete framför sig! Huruvida detta arbete påbörjats finns anledning för var 

och en av er att fråga sig.  

Det känns nödvändigt att här påminna konstitutionsutskottet om NUON-affären. Köpeskillingen 

synes ha uppgått till häpnadsväckande 97 miljarder kronor. Förra näringsministern, vice 

statsministern och partiledaren för centerpartiet Maud Olofsson var i detta sammanhang kallad till 

konstitutionsutskottet men hörsammade inte kallelsen! 

En annan aktuell fråga bör ägnas uppmärksamhet. Var Riksrevisionen närvarande under 

Almedalsveckan för att få en övergripande uppfattning om till vilket ändamål politiker, tjänstemän 



och andra använder skattemedel under en sommarvecka på semesterön Gotland? Den frågan 

överlämnar undertecknad åt var och en av er att besvara. 

Med tanke på vad som ovan sagts väcks frågor angående ansvarsfördelningen mellan politiker och 

tjänstemän i statlig och kommunal tjänst. Det måste finnas möjligheter att utkräva ansvar när brister 

uppdagas. 

Vår föråldrade kommunallag som bland annat tillåter politiker att själva besluta om nivån på sina 

arvoden och ersättningar måste ses över.  

Huruvida konstitutionsutskottets ledamöter är medvetna om de frågor som här tas upp är 

undertecknad tveksam om. Ett konkret exempel beträffande politikerarvoden bör ni dock vara 

medvetna om. Månatliga arvoden och ersättningar till bland andra så kallade kommunalråd ligger i 

många kommuner på samma nivå som det månatliga arvode våra riksdagsledamöter uppbär. 

I detta sammanhang väcks också frågor kring den verksamhet som bedrivs hos Justitiekanslern, 

Justitieombudsmannen och våra förvaltningsdomstolar. Detta leder oss till frågan om behovet av en 

författningsdomstol i Sverige. Vi saknar i motsats till flertalet europeiska demokratier en sådan i 

Sverige. 

Att undertecknad, om än varande en obetydlig gräsrot, nu på detta sätt vänder sig till 

konstitutionsutskottet ska ni måhända försöka se som ett litet flämtande ljus i ett i många avseende 

demokratiskt mörker. 

Undertecknad känner, med tanke på vad som ovan sagts, stor tveksamhet till att betala skatt.  

Den skatt som idag med automatik dras från undertecknads pension bör istället hamna på ett spärrat 

konto hos lämplig myndighet. Detta förfarande skall gälla till dess skyddet av skattebetalarnas 

tillgångar väsentligen stärkts! 

Huruvida denna min begäran ställd till konstitutionsutskottet hamnat på rätt ställe är undertecknad 

tveksam till. Konstitutionsutskottet kan måhända efter genomläsning och begrundan om nödvändigt 

vidarebefordra denna begäran till rätt myndighet. Skattemyndigheten har dock undertecknad, av 

kända skäl, för närvarande inget förtroende för! 

Ta till sist tillfället i akt att begrunda Mahatma Gandhis ord!: 

- Här finns nog för allas behov, men inte för allas girighet - 

 

Kvistalånga den 21 juli 2016 

Ronny Larsson 


