Kommunala bolag beskattar orättvist
Marknadiseringen av kommunala verksamheter har under åren som en nyliberal trend fått sprida ut
sig. Detta då politikerna har insett att de genom att äga kommunala bolag och sköta kommunala
verksamheter genom bolag kan slippa höja kommunalskatten för medborgarna. I Västerviks fall
handlar det om ca. 120 miljoner kronor per år vilket utslaget på kommunens skattebetalare blir ca.
5000 kronor per person och år. Som extra bonus slipper man också alltför närgången insyn och
mindre offentlighet i dessa kommunala verksamheter då dessa bolag inte till fullo styrs av vår
kommunallag utan av den betydligt mindre transparenta aktiebolagslagen.
Denna tveksamma verksamhet har under lång tid diskuterats inom Tjustpartiet och i media, både på
ledarplats och på opinionssidor. Kritiken har emellanåt varit hård och har handlat om att man anser
att det förutom den minskade insynen och denna särbeskattning bland annat finns demokratiska
tveksamheter, att det blir ett tjänstemannastyre, att man konkurrerar med privata aktörer på olika
och fördelaktigare villkor med en kommun som huvudman och dessutom att det är svårare för
medborgare att utkräva politiskt ansvar.
Dessa bolags verksamheter, har dock med åren blivit till en säker kommunal inkomstkälla för
kommunen som noggrant för över dessa bolags vinster till kommunens övriga verksamhet genom
sitt kommunala förvaltningsbolag. Man särbeskattar alltså de som använder och är beroende av de
kommunala bolagens tjänster och verksamheter i stället för att höja allas vår kommunalskatt. Detta
anser Tjustpartiet är mycket osolidariskt
Hur går detta till då? Jo, i Västerviks kommun har man utverkat direktiv till de olika bolagen och i
dessa finns det ett krav på att bolagen skall gå med vinst med mellan 4,5 - 6,5 %. Det är alltså detta
uttagna överskott som de kommunala bolagen tar ut på tjänster och verksamheter såsom hyror,
sopavgifter, el, fjärrvärme, etc. som dessa deras kunder enskilt tillför den kommunala kassan.
Denna högst osolidariska beskattning som de kommunala bolagen gör är enligt Tjustpartiets mening
en av de viktigaste anledningarna till att de bör avvecklas. Ett allmännyttigt Bostadsbolag och ett
Elnätsbolag bör dock kvarstå. Kommunen borde sedan koncentrera sig på sina lagstadgade
kärnverksamheter såsom förskola, skola, vård och omsorg.
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