
anf.111 Annie Lööf (C): 

Fru talman! Jonas Sjöstedt och jag har mötts i otaliga debatter som handlar om människors 

självbestämmande och om framtidens välfärd ska bestå av en mångfald av olika högkvalitativa 

aktörer eller om det ska vara likt en kolchos - storskaligt, enformigt och statligt styrt. Jag har till 

dagens debatt tittat lite på hur medarbetarna inom vården själva svarar när det gäller deras 

arbete i Jobbhälsobarometern, som genomförs av Svensk Företagshälsovård och Svenskt 

Kvalitetsindex. Jag skulle vilja fråga Jonas Sjöstedt om han är medveten om ifall det är i privat 

eller i offentligt driven vård som flest säger att de är nöjda med sin personalledning, flest upplever 

att de har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, flest tycker att lönen är rimlig för 

arbetsuppgiften, flest tycker att de hinner med sina arbetsuppgifter, flest får den utbildning som 

de behöver och flest är nöjda med sin arbetsgivare. Påståendena gäller medarbetare inom vården, 

som sagt. Kan Jonas Sjöstedt svara på om det handlar om medarbetare som är anställda inom 

offentligt driven vård eller privat driven vård? 

anf.112 Jonas Sjöstedt (V): 

Fru talman! Jag vet inte vilken undersökning som Annie Lööf refererar till. Men när Kommunal 

frågade sina medlemmar ville de hellre jobba åt kommunen. Jag inser att det finns problem i 

offentlig omsorg och välfärd, och vi vill göra någonting åt det. Vi har en politik för det. Vi har mer 

resurser, vi har rätt till fortbildning, vi har högre personaltäthet och vi har fasta jobb. Vi har 

heltider. Det är sådant som verkligen skulle göra skillnad. Men det vi ser är ett tydligt mönster 

med de privata. För att göra vinst har man lägre personaltäthet. Det är tydligt i äldreomsorgen. 

Ofta har man lägre löner, till exempel i skolorna, när det gäller lärare och privata skolor. Man har 

mycket mer otrygga anställningsformer. Hur duktiga de som arbetar med de här verksamheterna 

än är så påverkar detta möjligheten att göra ett bra jobb. Jag vill att alla ska ha den möjligheten. 

Jag vill också öka valmöjligheterna inom det offentliga. Jag var nyligen och besökte ett 

äldreboende i Göteborg - Gerdas äldreboende. Det är ett kommunalt boende i det rödgrönt styrda 

Göteborg som är prisbelönt. Alla jag talade med där bland de boende lovprisade boendet och 

personalen. Personalen har makt över sin egen vardag och de boende har makt över sin egen dag 

och hur den skulle se ut. Så bra skulle jag vilja att all äldreomsorg var. Men om vi låter 

vinstintresset ta över ser vi vad som sker. Då planerar man med några få års horisont. Då blir det 

lägre bemanning, fler otrygga jobb och mindre intresse av att satsa på att utbilda personalen. 

Vinstintresset passar inte som drivkraft där. Därför är jag övertygad om att en i huvudsak 

offentligt administrerad och ägd välfärd kompletterad med en del alternativ som inte har 

vinstintresse är den bästa formen. Det är också så enkelt som att miljarder helt enkelt rinner i väg 

- miljarder som skattebetalarna har betalat för att våra barn och våra äldre skulle ha det bra. De 

hamnar i fickorna på riskkapitalet, och där hör de inte hemma. 

anf.113 Annie Lööf (C): 

Fru talman! Jonas Sjöstedt målar alltmer in sig i ett hörn, och han blir snart ensam kvar i detta 

hörn. Sjöstedts syn på privata företag grundar sig inte på kunskap och inte på erfarenhet från 

medarbetarenkäter, utan den grundar sig på kommunism och på fördomar. Alla de påståenden 

som jag räknade upp tidigare - flest nöjda med sin arbetsledning, flest nöjda med sin lön i 

förhållande till sin arbetsinsats och flest nöjda med sin arbetsgivare - var duktiga medarbetare 

inom privat driven vård ansvariga för. Med Jonas Sjöstedts politik kommer de inte att få 

möjligheten att jobba kvar där. Min idé om framtidens välfärd handlar om högkvalitativa 

vårdcentraler - offentligt drivna, ideellt drivna och privat drivna. Det är inte driftsformen som är 

det viktiga, utan det är höga kvalitetskrav och viktiga och hårda kontroller. Men vi ska ha en 

mångfald av aktörer och en möjlighet för medarbetare att välja arbetsplats och en möjlighet för 

brukare att välja sin vårdcentral. 

anf.114 Jonas Sjöstedt (V): 

Fru talman! Annie Lööf befarar att jag ska bli ensam i mitt hörn. Jag är inte lika orolig för det. Jag 

står där med en fast majoritet av Sveriges befolkning som tycker att det är fel att ta ut privata 

vinster ur välfärden. Jag står faktiskt där med en majoritet av dina väljare också, Annie Lööf. Det 

är alla de människor som inser att girigheten är en dålig drivkraft i välfärden och att alla 

skattepengar ska gå dit där de var avsedda. De har sett vad som händer med vårdskandaler och 

nedlagda skolor, och de vill ha en välfärd att lita på. Det är viktigt att se att när vinstintresset styr 

sker någonting annat än vad som händer när behoven styr. Till exempel hamnar de privata 

alternativen i regioncenter samtidigt som sjukvården utarmas i stora delar av glesbygden. Om du 

vill ha en trovärdig landsbygdspolitik och släpper marknaden fri inom välfärden kommer du att dra 

resurserna till de storstäder som redan vinner. Det tycker jag att du ska fundera på, Annie Lööf.  
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