SÄRINTRESSENAS LYCKORIKE
MONICA WER.ENFELS RÖTTORP

Politik er är ofta oklara över vems intressen de egen tligen företräder. Samtidigt blir det
politiska uppdraget allt mer komplicerat. Det leder till att snabba populistiska beslut
tar över lång siktigt agerande för allmänintresset.
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befattningar i företag är en sak. Att

32

roll

Lösa boliner betyder att
någonting går vind för våg,
utan kontroll.
Om skattepengar pytsas ut
på lösa boliner så förskingras
de, och det är allvarligt för
skattepengar är inte vilka
stålar som helst. Det är
anförtrodda bristvaror, en
sorts nådemedel som borde
omgärdas
med
stor
ceremoniell vördnad.
Nu visar det sig att det finns
miljardbelopp att spara bara
på att granska hur folk
ansöker om bostadsbidrag.
Man har alltså slarvat bort en
dryg miljard om året! i onödan,
genom att inte bry sig om på
vilka grunder folk ville ha del
av utskänkningen, genom att
godta folks egna uppgifter om
behov och efterfrågan utan att
stämma av med verkligheten.
Och inte nog med det. Man
har låtit utbetalningarna löpa
vidare, grundade på denna en
gång
uppgivna
inkomst,
såvida inte mottagaren själv
ändrade på uppgifterna och
själv
strök
sig
från
bidragslistan.
Det visar sig att det är så
det har gått till. Nu ska
nämligen rutinerna ändras.
Från och med nu måste en ny
ansökan lämnas in varje år.
Och
uppgifterna
ska
kontrolleras mot skattemyndigheternas egna. Denna självklara noggrannhet med anförtrodda
medel
beräknas
innebära att en dryg miljard
mindre kommer att behöva
betalas ut.
Rensar man bort den här
typen
av
flathet
i
värlfärdssystemen så kommer
den allmänna moralen att
höjas en bra bit.
Helena Riviere
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