
Anf. 58 ULLA ANDERSSON (V) replik: 

Herr talman! Jag vet inte om Anders Borg har följt välfärdsdebatten på senare tid eller om han har fullt 

upp med att söka nytt jobb till efter valet. Vi andra har i alla fall fått höra berättelser om hur välfärden 

urholkas i jakten på snabba vinster. Vi får höra om barn som på Hälsans Förskolor får knäckebröd och 

vatten till frukost bara för att ägarna vill ha ett fint bokslut och kunna starta fler förskolor runt om i 

landet. Det är till men för barnen som får gå hungriga, och föräldrarna känner stor oro.  

Vi har kunnat läsa hur en dement man låstes in i en skrubb, om kissblöjor som vägs för att de inte ska 

behöva bytas så ofta, om anhöriga som blir tvungna att gå in och jobba på underbemannade 

äldreboenden hos Attendo, om elever som får se sina skolor gå i konkurs. Vi får höra hur anställda som 

larmar kickas från jobbet, hur två anställda får ta hand om 63 äldre på nätterna och hur Attendo 

föreslår att man ska installera sprinklersystem i stället för att anställa fler. Attendo förresten – en av 

ägarna använder Reinfeldt som sin välfärdsrådgivare.  

Vi vet att det handlar om riskkapitalbolag, holdingbolag, skatteplanering, skatteflykt, räntesnurror, 

ränteavdrag, vinster, uppköp, försäkringar mot skolnedläggningar, konkurser samt företag som inte 

betalar avtalsenliga löner eller gör pensionsinbetalningar och inte heller betalar moms och skatt. Det är 

fiffel och bedrägerier. Så ser svensk välfärd ut 2014. Det är styrelser befolkade av män med erfarenhet 

från oljeindustri, pappersservetter och elektronik men utan erfarenhet från arbete i välfärden. Det är 

knappast intresset för välfärden som driver dem. Nej, det är välfärden i sig, och skattebetalarna 

finansierar hela deras verksamhet, också deras vinster och uppköp.  

Jag vill därför fråga Anders Borg: Var gör pengarna störst nytta, i välfärden eller i riskkapitalisternas 

privata fickor? Är det girigt att sko sig på bekostnad av någon annans välfärd?  

Anf. 59 Finansminister ANDERS BORG (M) replik: 
Herr talman! Jag delar helt enkelt inte Ulla Anderssons samhällssyn och utgångspunkter. Jag tycker att 

man ska ta sin utgångspunkt i fakta när man diskuterar ekonomisk politik. Vi fick i går en rapport från 

ett EU-institut som landar i att Sverige har den bästa sjukvården i Europa bland ett antal jämförbara 

länder. Vi har kunnat se att vi på diagnos efter diagnos presterar bättre än amerikanerna. Vi vet att 

OECD, när de jämför äldreomsorgen, landar i att vi har högre personaltäthet än andra länder.  

Det är inte så att den svenska välfärdsstaten är satt på undantag. Vi räknar med att kommunernas 

skatteintäkter de kommande åren ökar med 100 miljarder. Det finns alltså en grund för en bra välfärd i 

Sverige.  

Nu tillför vi pengar som går till viktiga satsningar på kunskap. Det ska vara betyg tidigare så att man 

på papper kan se vad man har uppnått för kunskaper. Det ska vara mer matematikundervisning, för 

matematiken är central och avgörande. Vi vill skapa karriärlärarlöner så att de duktiga lärarna kan få 

lite bättre betalt. Vi vill fortsätta med fler prov och mer uppföljning, sommarskolor och stöd med 

läxläsning så att alla barn får en bra kunskapsgrund. Det är vår politik. Det är vår utbyggnad av 

välfärden.  

Låt mig sedan landa i överskottsmålet. Ulla Andersson står inför ett intressant val. Antingen ska hon ge 

upp rätten till heltid, ge upp sin arbetstidsförkortning, ge upp sina 10 miljarder extra och lägga 20 

miljarder totalt på att bygga ut bidragssystemen, eller så måste hon sätta sig i en koalition med 

Fredrik Olovsson och Per Bolund och ge upp överskottsmålet.  

Om du måste välja, Ulla Andersson, mellan arbetstidsförkortning och rätt till heltid och 

överskottsmålet, kommer du då att välja rätt till heltid och arbetstidsförkortning framför överskotten? 

Är det så Vänsterpartiets val ser ut? Och kommer ni att sätta er i en koalitionsregering där en av 

utgångspunkterna kommer att vara att man tar bort skyddsvallarna, tar bort buffertarna, nedmonterar 

överskottsmålet och kör in i nästa kris utan att ha några reserver? Är det ditt val, Ulla Andersson?  

(Applåder)  

 

 
 



Anf. 60 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! Jag märker att Anders Borg är väldigt obekväm med mina frågor. Han berör dem över 

huvud taget inte. Jag frågade om det är mer rimligt att pengarna gör nytta i välfärden än hamnar i 

riskkapitalisternas fickor. Han svarade inte. Jag frågade om det är girigt att sko sig på bekostnad av 

någon annans välfärd. Han svarade inte. Jag förstår det.  

I dag kunde vi läsa om en ny forskningsrapport där forskare från andra länder slår larm om 

experimentet på den extrema skolmarknaden i Sverige. Vi vet att ungefär 9 miljarder går till privata 

vinster. Det motsvarar lönerna för 24 000 undersköterskor. Borg brukar skälla på bankerna ganska 

mycket, men det är tre gånger högre avkastning i äldreomsorgen än i bankerna. Det är något som har 

gått väldigt fel i svensk välfärd, med holdingbolag och riskkapitalbolag. Det går att bygga en annan 

modell. Det går att bygga en välfärd att lita på. Men då måste vi få bort vinstintresset ur välfärden, för 

det leder så fel. Knäckebröd till förskolebarn, äldre som lämnas ensamma utan tillsyn – när 

vinstintresset får styra får det konsekvenser.  

(Applåder)  

 

Anf. 61 Finansminister ANDERS BORG (M) replik: 
Herr talman! En skiljelinje mellan den här regeringen och den förra har att göra med att vi har skärpt 

skattereglerna för ränteavdrag. Vi har vid upprepade tillfällen fått kompensera för det som uppstod när 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet öppnade för de koncerninterna transaktionerna i 

början av 2000-talet och räntesnurrorna snurrade upp till en stor ballong. Vi har skärpt reglerna, och vi 

är beredda att göra det igen för att alla ska betala sin skatt.  

Men vi måste ändå diskutera välfärden utifrån hur läget ser ut. Rapporterna visar att vår äldreomsorg 

och sjukvård hör till de bästa i Europa och världen. I skolan vill vi ha betyg, obligatorisk sommarskola, 

mer av ordning och reda, mer av matematikundervisning, bättre löner för de bästa lärarna och mer av 

kunskapsorientering. Det är vägen framåt. Det är viktiga välfärdsreformer.  

Och hur blir det nu? Rätt till heltid och arbetstidsförkortning eller överskottsmålet – vilket blir valet? 

När får vi ett enda besked från detta splittringsalternativ? I 10, 20, 30, 40, 50, 60 frågor är ni 

splittrade och vägrar lämna besked.  

(Applåder)  


