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Vill inleda med att tacka för en fantastiskt bra valrörelse. Glad och tacksam över förtroendet. När 

riksdagensgruppen började formas, valdes jag till ledamot i riksdagens skatteutskott och ersättare i 

finansutskottet, samt skattepolitisk talesperson. Det gjorde att jag snabbt fick sätta mig in i kommande 

budgetarbete och överenskommelser med övergångsregeringen. Valdes därefter också till budgetgrupp 

som har i uppdrag att ta fram och presentera en vårbudgetmotion som svar på kommande vårproposition 

från den nya regeringen.  

 

Vi har tidigare förhandlat med regeringen och fått igenom över 80- jämlikhetsreformer. Nu finns inga 

förutsättningar för det, utan den tiden är förbi och vi presenterar vi vår egen ekonomiska politik. Vi tar 

också fram en egen ändringsbudgetmotion som svar på regeringens ändringsbudget. I december antogs 

budgetreservationen från M och KD, som fortfarande ligger till grund för årets statsbudget. Redan den 

10 april presenterar den nya regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition. Kortfattat kommer vi att 

presentera vårbudgetmotion som svar på vårpropositionen och en ändringsbudgetmotion som svar på 

deras ändringsbudget. Inom skatteområdet har vi ett stort och omfattande arbete att göra vad gäller att 

konkretisera och utveckla en reformerad skattepolitik i en röd tråd av ekonomisk jämlikhet. 

 

Finansdepartementet har aviserat om samtliga förslag som under året kommer att hänvisas till skatte- 

utskottet, vilket ger oss bra förutsättningar att vara en så tydlig opposition som möjlig. Vi kommer att 

arbeta hårt och mycket mer kreativt för att få både medial relevans, men även på nya sätt när vi bygger 

rörelser med vänsterkrafter utanför parlamentet. Vi har hittills haft bra förutsättningar med att nå ut med 

både skattepolitiken och den ekonomiska politiken i stort och planerar inför att skapa relevans för att nå 

ut med våra budgetförslag nu i vår.  

 

Frågan kring skatteflykt och penningtvätt har den senaste tiden fått stor medial uppmärksamhet på grund 

av flera avslöjanden. Det har gett oss möjlighet att komma ut mycket mer i frågan, men också ligga i 

framkant bland partierna att ta fram politiska förslag, nya krav på storbankerna och ny lagstiftning. Här 

är konfliktlinjen väldigt tydlig och vi har kunnat komma ut på ett sätt med en historia om kampen mot 

den ekonomiska eliten och att det handlar om pengar som hade kunnat finansiera skolor, sjukvård, bättre 

pensioner och ett humant flyktingmottagande. När nya metoder avslöjas har vi snabbt kunnat ta fram 

förslag på ny lagstiftning vilket skapat större trovärdighet för oss i frågan.  

 

Vidare har vi lyckats få bra uppmärksamhet när vi arbetat med frågan om statlig service på mindre orter 

runtom i landet. Uppmärksammats starkt medialt i lokala tidningar och vi blir ständigt kontaktade av 

organisationer och småföretagare som har starkt tillit till oss i frågorna. Generellt träffar jag och rörelser 

i storstädernas miljonprogramområden och kommer framåt försöka frigöra mer tid för att åka runt mer 

i landet, inte minst när det handlar om nedläggning av statlig service och myndigheter.  

 

Avslutningsvis har vi hunnit komma ut med flera debattartiklar inom skattepolitiken och skatteflykt 

samt motionerat inom båda områden. Även hunnit motionera i andra viktiga områden inom skatte-

utskottet som exempelvis avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgiften och närmast nu kommer 

vi motsätta oss och motionera på propositioner som höjt tak för rutavdrag och skattereduktion för gåvor. 

Blivit några skriftliga frågor till finansministern samt interpellationsdebatt. Generellt blir det mycket 

debatt i kammaren inom mitt område och eftersom att jag är ensam arbetande ledamot i skatteutskottet 

tar jag samtliga på området.  

 

 

 

Med kamratliga hälsningar,  

Tony Haddou 


