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LEDARE

De oälskade avgifterna

Trängselskatteförsöket i Stockholm ser ut att  bli en triumf för svensk 
ingenjörs- och organisationskonst. Ett synnerligen komplicerat tekniskt 
och administrativt system har sjösatts på kort tid och under politiskt kom-
plicerade förutsättningar. Det har även trafi ktekniskt varit en stor framgång. 
Trafi ktrycket på innerstaden har lättat betydligt. På fl era stora infarts- och 
genomfartsleder har köerna så gott som helt försvunnit under rusningstid. 
Även om trafi ken kommer att tätna något längre fram i vår  står det redan 
klart att ekonomiska incitament kan leverera på just det sätt som trafi kmo-
dellerna länge lovat. 

Sedan nationalekonomer började studera frågan på 1960-talet har 
trängselavgifter haft sin plats både i rekommendationer till politiska 
beslutsfattare och i läroböckerna. Utfallet av stockholmsförsöket ger nu 
empiriskt stöd för slutsatsen att priser kan användas för att effektivt fördela 
knappa resurser även inom offentlig sektor. Den slutsatsen har bäring långt 
utanför trafi ksektorn, t ex för vård och omsorg.

Men som det långa och osköna politiska förspelet till stockholmsförsö-
ket visar är avgifter sällan önskade. Skälet är uppenbart. Avgifter för över en 
kostnad som på ett diffust sätt bärs av ett brett skattebetalarkollektiv, eller 
som i fallet med trängsel alla köande bilister, till en mer begränsad grupp 
användare. Vitsen med detta är förstås att kostnaden därmed läggs på de 
individer eller den grupp som har möjlighet att påverka den. Men effekten 
blir också att just denna grupp kan få en försämring  eftersom den nu ensam 
bär bördan.

Det kan därför ofta vara politiskt tacksamt att säga nej till offentliga 
avgifter. Att vägtullar alls blivit av i London och, som försök, i Stockholm 
beror inte på att dessa städer har de värsta trängselproblemen utan, para-
doxalt nog, på att kollektivtrafi ken är så väl utbyggd. Bilpendlarna (till 
avgiftszonen) är en minoritet bland väljarna.

Men så är inte alltid fallet och man ska därför nog inte förvånas över att 
avgifter ofta avfärdas med sakligt sett svaga argument. Det är den kortsik-
tiga politiska kalkylen som står för de avgörande skälen.

En märklig argumentation mot avgifter föregick beslutet om en statlig 
trängselskatt i stället för kommunal avgift, och därmed den omständliga 
proceduren med riksdagsbeslut om var betalstationer ska placeras och hur 
fort betalningar ska göras. Här hade utredare (SOU 1998:169) motsatt sig 
beteckningen avgift av det dunkla skälet att gatorna redan var fi nansierade 
med skatter  (som om inte underhåll skulle behövas!). De fann det därför 
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svårt att fi nna en tolkning av motprestationen, vilket enligt Regeringsfor-
men krävs för en avgift. Inför motargumentet att kommunala parkeringsav-
gifter är tillåtna (och på den nivå som krävs för att ”ordna trafi ken”) anförde 
förre chefs-JO Claes Eklundh att dessa fi ck accepteras eftersom de fanns 
innan den nuvarande grundlagen antogs. Så löst sitter alltså parkeringsav-
gifterna! 

Att argumentationen mot avgifter ofta är besynnerlig kan belysas med 
exempel från fl er områden. Notera t ex de skäl som anförts mot att ge det 
allmänna regressrätt för de kostnader som uppstår vid trafi kolyckor. En 
sådan rätt fi nns i fl era europeiska länder och innebär att en betydande del 
av olyckskostnaderna vältras över från skattesystemet till försäkringsavgif-
ter. Frågan behandlades första gången i en proposition 1962 som tyckte att 
eftersom nu nästan alla medborgare var bilister kunde man lika gärna betala 
dessa kostnader över skattesedeln. När kollektiven sammanfaller ”blir det 
alltmer likgiltigt” vilket av dem som bär kostnaderna, ansåg den ansvarige 
ministern. Nyligen behandlades frågan av en utredning (SOU 2002:1) som  
svalde samma argument. Inte heller denna gång beaktades behovet av att 
försäkringssystem utformas så att de inte bara skyddar den enskilde när väl 
en olycka har inträffat utan även uppmuntrar till åtgärder och beteenden 
som förebygger olyckor.

Ytterligare ett exempel på märklig argumentation mot avgifter är tv-
avgifterna. Med övergången från analoga till digitala signaler skapades helt 
nya förutsättningar för denna avgift som i dag i praktiken är en klumpsum-
meskatt på hushållen. Genom kryptering av signalerna är det möjligt att 
koppla samman leverans med betalning, och därmed slippa de problem som 
kan komma genom upplösning av betalningsmoral och tekniska föränd-
ringar av distributionsformerna.  Dessutom skulle det kunna ge branschen 
större utrymme att utveckla mediet direkt på basis av tittarnas betalnings-
vilja för nya produkter.   

Trots starkt stöd från remissinstanserna för övergång till ett verkligt 
avgiftssystem genom kryptering blev det aldrig av. Motiveringen? Risken 
för att ”hushåll som på grund av betalningsanmärkningar eller av andra skäl 
inte anses kreditvärdiga utestängs från möjligheten att se på tv när de ana-
loga tv-sändningarna upphör” (Prop. 2002/03:72, s 16). Så blev ”planka.
nu” regeringspolitik!

Det är svårt att tro att utvecklingen mot ökad avgiftsfi nansiering av den 
offentliga sektorn i längden kommer att kunna hejdas av argument som 
dessa. Ett bibehållande av välfärdssamhället kräver inte bara en hög kost-
nadseffektivitet i offentlig sektor utan även allokeringseffektivitet, dvs att 
resurserna används för just de ändamål som medborgarna efterfrågar. För 
att uppnå detta är avgifter ett viktigt instrument. Framgången, så här långt, 
för avgifter (om än benämnda skatter) på knappt gatuutrymme i Stockholm 
har därför en betydelse som sträcker sig långt utanför trafi ksektorn.

Lars Hultkrantz


