
ENDAST PÅ APOTEKET? 

Naturläkemedel.

DEBATT4

DAGENS INDUSTRI · MÅNDAG 17 MARS 2008 FLER NYHETER PÅ:  WWW.DI.SE  ·  DITV

Redaktör:Andreas Linderyd (tf), debatt@di.se Telefon 08-573 650 98

Begränsa inte utbudet
av naturläkemedel
Växtbaserade läkemedel har 
funnits i den öppna handeln de
senaste 20 åren utan att antalet
biverkningsrapporter har ökat.
Varför måste de riskera att 
endast få säljas på apotek bara 
för att vi ska anpassa vår lagstift-
ning till EU? I övriga Europa är
betydligt fler receptfria läkemedel
tillåtna att säljas utanför apotek.

Regeringens utredare Lars 
Reje ser nu över vem som får sälja
växtbaserade läkemedel. I dag
säljs naturläkemedel fritt i den
öppna handeln och även på 
Apotekets egenvårdsavdelningar.
Exempel är förkylningspreparat
som röd solhatt (echinacea), gink-
go biloba och Omega 3.

Utredaren signalerar att det
inte är självklart att alla dessa får
fortsätta att säljas fritt. Hur rim-
mar det med behovet av ökad till-
gänglighet? 

Företagen erbjuds en möjlighet
att överklaga Läkemedelsverkets
beslut. Det är en ”möjlighet” som
kostar mycket pengar, alltså bara
ett alternativ för stora företag.
Merparten av branschen består av
småföretag.

I maj 2006 infördes den euro-
peiska läkemedelslagen i Sverige.
För berörda företag har det betytt
ett omfattande konsultintensivt
arbete med att samla ihop klinisk
dokumentation och beskriva till-
verkningsprocesser. Samtidigt
som företagen är skyldiga att göra
detta vet de inte ens om produk-
ten får fortsätta att säljas i öppen
handel eller enbart på apotek. Det
är ohållbart. 

Märk väl att produkternas 
säkerhet med detta inte har för-
ändrats, det är bara lagstiftningen
som ska anpassas till EU. Varför
måste de säljas på apotek bara för
att vi ska anpassa vår lagstiftning
till EU?

Eftersträvar verkligen samhäl-
let en sådan minskad valfrihet
med receptfria växtbaserade läke-
medel enbart på Apotek? Varför
är regeringen med Göran Hägg-
lund i spetsen så rädd för att låta
medborgarna enkelt få tillgång
till receptfria egenvårdsprodukter
– produkter som vi sedan länge
har vant oss vid att själva plocka
på hyllan på apoteken? 

Flera internationella studier
visar att receptfria egenvårds-
produkter till försäljning utanför
apotek ger större vinster än risker
– både för samhället och indivi-
den. Denna valfrihet måste beva-
ras.   

INGRID ATTERYD
vd Svensk Egenvård
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Avskaffa värnskatten
före yttersta dagen

Det finns ett arbetsutbud att öka även hos dem som betalar värnskatt.
Därför är det beklämmande att regeringen inte infriar sitt vallöfte och
fullständigt absurt när finansminister Anders Borg raljerar över tidpunkten
för ett avskaffande. Självklart borde alla få behålla hälften av en inkomst-
ökning, skriver Sacos ordförande Anna Ekström.  

D
et är nu tydli-
gen dags för 
regeringens
(o)hedersam-
ma återtåg när

det gäller vallöftet om värn-
skatten. I regeringsförkla-
ringen hösten 2006 skulle
statsministern avskaffa
värnskatten. I vårproposi-
tionen 2007 höll finansmi-
nistern med. Sedan dess har
uttalandena från finansmi-
nistern om tidpunkten för
ett avskaffande blivit vaga
och oprecisa för att slutligen 
reduceras till att bli en 
”eskatologisk fråga”. 

Det är oklart om den 
yttersta dagen kommer att
inträffa under nuvarande
mandatperiod. Vi ska nog 
inte räkna med det. 

Det är häpnadsväckande
att finansministern nu aktivt
argumenterar för värnskat-
ten, som om höga skatter på
utbildning, flit och ansvarsta-
gande vore normaltillståndet
och bevisbördan ligger hos
den som vill ha marginalskat-
ter under 50 procent.

Finansministern menar

att det inte går att ekono-
miskt motivera borttagandet
av värnskatten när man 
beaktar sysselsättningseffek-
ter, utanförskap och fördel-
ningsprofil. Dessa aspekter
har tydligen inte varit lika
tungt vägande när regering-
en valt att prioritera slopad
fastighetskatt och förmögen-
hetsskatt. 

Resonemanget blundar
för att det finns ett arbetsut-
bud att öka även hos dem
som betalar värnskatt. Ett
minskat utanförskap kräver
dynamiskt innanförskap. 

Hög- och låginkomst-
tagare lever inte i skilda 
världar; de kompletterar 
varandra, fler jobb åt civil-
ingenjörer drar med sig fler
jobb åt metallarbetare och
lastbilschaufförer, medan
dagens extraskatt på utbild-
ning och arbete riskerar att
leda till färre jobb även för
låginkomsttagare. Samma
resonemang gäller dem som
befinner sig i utanförskap
hur man nu än väljer att 
definiera detta begrepp. 

Finansministern menar

vidare att det är få som 
berörs av värnskatt. Tyvärr
har han rätt, det skulle vara
mycket bättre om fler i Sve-
rige hade högre löner. Värn-
skatten är en stor bov i dra-
mat som gör det mindre värt
att utbilda sig, ta ett chefs-
jobb, arbeta över eller flytta
till ett bättre jobb. En lösning
är förstås att avskaffa värn-
skatten.

I stället för att slopa värn-
skatten vill regeringen sänka
den ”vanliga” statliga skat-
ten. Det är oklart hur detta
ska gå till: genom att bryt-
punkten för att betala statlig
skatt flyttas upp eller genom
att ytterligare ett trappsteg i
den statliga skatten införs
(lägre skatt genom lägre
skattesats)? 

Skattereformens arkitek-
ter såg framför sig två margi-
nalskatteskikt: Ett skikt där
kommunalskatt togs ut och
ett skikt där kommunalskatt
och statlig skatt togs. Högst
15 procent av skattebetalar-
na skulle betala statlig skatt
och den högsta marginal-
skatten skulle uppgå till 

50 procent. 
Under ett enda år har det

första målet nåtts. Det andra
målet har aldrig nåtts. 
Över 250 förändringar har 
genomförts i skattesystemet
sedan skattereformen inför-
des 1991. 

Värnskatt har införts och
fler marginalskatteskikt har
tillkommit. Att mot denna
bakgrund skapa nya margi-
naleffekter i skattesystemet
vore fel. I stället bör bryt-
punkten flyttas upp. Det är en
viktig åtgärd, men ett slopan-
de av värnskatten är en ännu
viktigare åtgärd.

Skattesystemet ska fi-
nansiera offentliga utgifter,
men är samtidigt ett signal-
system som sänder signaler
om huruvida det lönar sig
att arbeta, att arbeta mer,
att ta på sig ytterligare ar-
betsuppgifter och ansvar el-
ler att utbilda sig. Skatte-
systemet ska sända rätt sig-
naler. 

Det är helt rimligt att man
får behålla hälften av en 
inkomstökning. Därför ska
värnskatten slopas.

N
äringslivet bör
ställa hårdare
krav på en ef-
fektiv e-för-
valtning. Där-

för skapar Stockholms han-
delskammare ett e-förvalt-
ningsindex som mäter för-
ändringen för medborgare
och företag i myndigheter-
nas e-förvaltning. 

Finansmarknadsminister
Mats Odell har nyligen pre-
senterat regeringens plan
för e-förvaltningen. En del
är nytt och intressant, annat
är ompaketering av till ex-
empel redan beslutade EU-
direktiv. De förväntade re-
sultaten är dock otydliga och
vägen till målet är oklart. 

Förvaltningens kontakter

med medborgare och före-
tag får minst utrymme i
handlingsplanen. Regering-
en verkar ha insett att den
har en hel del att göra innan
minister Odells mål ”så 
enkelt som möjligt för så
många som möjligt” är nått. 

Stockholms handelska-
mare tänker halvårsvis ut-
värdera ett antal myndighe-
ter och hur långt de har
kommit i e-förvaltningsar-
betet. Med indexet kan vi
lyfta fram myndigheter som
gör bra ifrån sig. Dessa kan
tjäna som förebilder. Bland
de områden som kommer
att undersökas finns: 
ºElektronisk hantering av
ärenden som berör flera
myndigheter. 

ºSvarstiden på e-postför-
frågningar från företag. 
ºMöjligheten att ta emot
elektroniska fakturor. 
ºAnvändningen av elektro-
nisk upphandling. 
ºAnvändning av elektro-
nisk identifiering. 
ºTillgång till offentlig in-
formation enligt det så kal-
lade PSI-direktivet. 
ºInformationsspridning
och tillgänglighet.
ºSäkerhets- och integri-
tetsarbetet. 

Vi kommer att belysa till-
kortakommanden och ifrå-
gasätta varför dessa myn-
digheter inte gör större in-
satser för att införa effekti-
vare och modernare meto-
der. Användare, medier och

riksdagsledamöter kan stäl-
la generaldirektörer och mi-
nistrar till svars. Vi ger den
skjuts framåt för arbetet
med e-förvaltningen som
många efterfrågar.

Dagens brister i e-förvalt-
ningen skapar problem och
kostar pengar för medbor-
gare och företag. Med vårt
index kommer vi att kunna
ösa beröm över duktiga
myndigheter. 

Erfarenheten hittills sä-
ger oss att det även kommer
att bli en hel del kritik. Mats
Odell blir då varse att myck-
et återstår att göra för att
återupprätta Sverige som en
it-nation i världsklass. Fast
vi ser gärna att han börjar
arbeta med detta innan dess.

Nytt index tar pulsen på e-förvaltning

Anna
Ekström
ordförande 

för Saco

”Hög- 
och låg-
inkomst-
tagare 
lever inte 
i skilda
världar; 
de kom-
pletterar
varandra.”
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”Det senaste inlägget gällde ett möte med 
pensionärsorganisationer som ägde rum för 
en månad sedan.”

PJ Anders Linder, politisk chefredaktör på SvD, tycker att det är för

lite fart på alliansens webbplats (www.alliansforsverige.se). 

”Än så länge är det bara Perssons politik med 
fräschare fernissa, minus hans pondus.”

Martin Ådahl, chef för tankesmedjan Fores, om Mona Sahlins förnyelse av

socialdemokraterna. I Fokus.  

Fredrik Sand
expert på it-

frågor, Stock-

holms handels-

kammare

Peter Egardt
vd, Stockholms

handels-

kammare


