
Anf. 39 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Herr talman och statsminister Fredrik Reinfeldt! Det finns många som har vunnit på er politik, Fredrik 

Reinfeldt. Vi vet både du och jag vilka som har vunnit allra mest. Det är era vänner i 

riskkapitalbranschen.  

I takt med att ni har privatiserat sjukvård, äldreomsorg och skola har de kunnat skära guld med 

täljkniv. De tjänar miljarder på pengar som skulle ha gått till lärare och undersköterskor. Dessa 

riskkapitalister står er nära. Moderaternas ordförande här i Stockholm har fått krishantera både åt 

Carema och åt JB-koncernen när det har gått illa för dem.  

En riksdagsledamot som sitter här för er sitter samtidigt i en styrelse för en riskkapitalbolagägd skola. 

Vi har vd:n för Attendo, en av jättarna i branschen, som är er rådgivare i välfärdsfrågor. Just nu 

föreslår ni att riskkapitalbolagen ska få mer skattepengar. De ska få tillgång till våra pengar som går 

till specialistsjukvård. Man undrar hur mycket det kan vara värt för dem i pengar.  

Samtidigt är ni moderater mycket ovilliga att införa en lag om att partier ska redovisa sina bidrag. Det 

är allvarligt, och det skadar allmänhetens förtroende för politiken.  

Min fråga till dig, Fredrik Reinfeldt, är: Kan du lova här och nu att Moderaterna eller någon av era 

stiftelser som är knutna till er under din tid som partiledare inte har tagit emot några pengar från 

bolagen i välfärden eller personer som är kopplade till dem?  

Anf. 40 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M) replik: 
Herr talman! Moderaterna tar inte emot några bidrag från juridiska personer. Det har vi inte gjort 

sedan 1976. De enda i svenskt partiväsen som är finansierade av stora intressen är 

Socialdemokraterna.  

Vi har visst medverkat till att få en lagstiftning på riksdagens bord. Sedan ett par år tillbaka lever vi i 

Moderaterna med en regel som säger att alla som eventuellt skänker över 20 000 kronor kommer att 

namnges, men det är ingen som har gjort det. Det har vi öppet redovisat.  

Det finns en del i lagstiftningen som är komplicerad eftersom det också handlar om hur det ska gå i 

takt med vår grundlag, och vi är lite noggranna med grundlagar. Vi tycker att lagstiftningsarbete ska 

göras noggrant. Vi har väldigt liten förståelse för det som numera mycket ofta framkommer om att det 

bara går att lägga lagförslag på riksdagens bord som inte behöver förarbetas och underbyggas. Jag 

tror inte att det är rätt utveckling för Sverige.  

Låt mig också säga vad jag tror på. Jag tror på att vi behöver fler utförare i den skattefinansierade 

välfärden, men vi har tydliga krav på hur de ska uppföra och bete sig. Medborgare ska kunna välja. De 

ska kunna välja vart man vänder sig i sjukvården och vilken skola man vill att barnen ska gå i, men 

det ska också vara en noggrann uppföljning och kontroll av att skattepengar kommer till nytta och till 

det de är avsedda för. Det har vi, de fyra allianspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ingått 

en sexpartiöverenskommelse om som Vänsterpartiet valde att stå utanför.  

Överenskommelsen innehåller bland annat skärpningar i regelverket för hur den här typen av 

verksamhet ska se ut. Vi har en utredning som också ser över detta när det gäller andra delar av 

skattefinansierad välfärd. På så sätt försöka vi ta detta på allvar och möta de frågor som finns när det 

gäller att skattepengarna verkligen ska användas på avsett sätt. Och samtidigt vill vi stänga dörren till 

det Vänsterpartiet vill, nämligen att stänga möjligheterna att välja och möjligheterna att få utföra 

skolverksamhet och sjukvård på lite andra sätt eller med andra huvudmän. Jag tror att det i grunden 

är bra för Sverige om det får fortsätta.  

Anf. 41 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Herr talman! Notera att statsministern inte svarar på frågan. Det här svaret var möjligen elegant, men 

det var inte så snyggt.  

Jag frågade inte bara om juridiska personer. Jag frågade också om personer. Jag frågade inte bara om 

Moderaterna som parti, utan jag frågade om era stiftelser som hjälper er med pengar i valrörelserna. 

Allt detta har statsministern valt att inte svara på. Frågetecknet hänger i luften. Får ni pengar från dem 



som tjänar så mycket pengar på er politik? Är de en del av de resurser ni kan använda i 

valkampanjen? Eller är det bara en olycklig tillfällighet att greve Gustaf Douglas, som sitter i er 

partistyrelse, själv har blivit mångmiljonär på skattefinansierad välfärd och att han ledde ert 

insamlingsarbete före valet 2006?  

Jag vill ha ett rakt svar, Fredrik Reinfeldt. Täcker det stiftelserna? Täcker det även personerna? Ja eller 

nej.  

Anf. 42 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M) replik: 
Herr talman! Nu har jag redogjort för att vi för ett par år sedan fattade ett beslut om att vi offentliggör 

om vi får något bidrag över 20 000 kronor. Vi har en mycket öppen redovisning av detta.  

Vår argumentering har varit att vi inte tycker att man ska röja valhemligheter, men vi gått igenom 

detta och lyssnat till den kritik som har framförts. Därför har vi ändrat vår uppfattning och tycker att vi 

ska offentliggöra om vi får några bidrag över 20 000, men vi har inte några exempel på detta. Vi 

mottar inte några bidrag från juridiska personer.  

Det här är Vänsterns gamla sätt att misstänkliggöra. Det spelar ingen roll vad jag svarar. Det viktiga är 

misstänkliggörandet. Anklagelsen är poängen, inte fakta och hur det egentligen ser ut. Bakom ligger 

naturligtvis det tydliga föraktet för människor som har varit framgångsrika entreprenörer och som 

tjänar pengar. De ska misstänkliggöras på det här sättet.  

Jag har inte samma bild som Jonas Sjöstedt. Jag tror att alla människor behövs, också de 

framgångsrika entreprenörerna. De får faktiskt också ha politiska uppfattningar, och de får också plats 

i mitt Sverige.  

 


