
Anf. 160 ANDERS SELLSTRÖM (KD) replik: 

Herr talman! Vi hör nu Ulla Andersson och Vänsterpartiet tala om enorma 

skattehöjningar, enorma pålagor på företagen och en kraftig minskning av valfriheten. 

Dessutom öppnar man den statsfinansiella falluckan. Företag, människor och kapital 

kommer att fly landet hals över huvud. Sverigedemokraterna har en politik som liknar er 

politik, fast de riktar sig till en annan kundgrupp.  

Ni sätter fokus på utförare. Ni vill klämma åt där och jobba med att förhindra alternativ 

inom äldreomsorgen, hemtjänsten och sjukvården. Syftet är att slå undan benen på 

valfriheten. Det är politiker ska bestämma vem som ska vara utförare, inte 

människorna.  

Vi kristdemokrater sätter fokus på kvaliteten och hur vi utvecklar och följer upp den. 

Möjligheterna för människorna att välja skola, vårdcentral, hemtjänstleverantör och på 

vissa håll äldreboende är oerhört viktiga för oss kristdemokrater.  

Här finns en viktig skiljelinje mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Det är viktigt 

att hålla isär detta.  

Sveriges Kommuner och Landsting är väldigt tydliga i fråga om vinster. De som har 

svarta siffror i sina resultatböcker, oavsett om det är kommuner eller friskolor, levererar 

den bästa kvaliteten till sina elever. De som förbrukar mer resurser än de fått och går 

med förlust har sämre resultat för sina skolelever.  

Varför är det ett sådant fokus på vem som är utförare och på vinster när vi borde sätta 

allt vårt fokus på bättre kvalitetsutveckling och utförare som vill hjälpa till att förbättra 

kvaliteten i vår välfärd? Varför har ni alltid fokus på utförare och inte på kvalitet?  

Anf. 161 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! Det finns en viktig skiljelinje mellan Kristdemokraterna och hela svenska 

folket. En majoritet av svenska folket anser att det inte är rimligt att vi leker affär i 

svensk välfärd. En majoritet av svenska folket tycker att det inte är rimligt att deras 

skattepengar ska gå till uppköp, vinster, produktion, konsumtion, löner, reklam och 

lokaler i privat verksamhet. Man tycker att pengarna ska gå till det de är avsedda för, 

och det är det vi har fokus på.  

Vi vill inte att barn ska behöva äta knäckebröd till frukost bara för att förskolans ägare 

ska ha möjlighet att öppna nya förskolor. Vi vill inte att dementa personer ska låsas in i 

skrubbar för att äldreboendets ägare ska ha ännu högre vinst. Vi tycker inte att folk ska 

sägas upp för att de larmar när de äldre inte får sin biståndsbedömda tid därför att 

Attendo vill tjäna ännu mer pengar. Vi tycker inte att det är rimligt med riskkapitalbolag, 

holdingbolag, skatteplanering, skattesmitning, ränteavdrag, räntesnurror, uppköp och 

konkurser.  

Tänk om vi hade stått här för 30 år sedan och sagt att svensk välfärd skulle se ut så 

2014. Då tror jag att de allra flesta hade skakat på huvudet och trott att man varit helt 

sanslös. Men så ser det ut i dag i ert Sverige, och det får konsekvenser. När 

vinstintresset kommer in blir det lägre bemanning och färre med utbildning i 

hemtjänsten. Det blir mer visstidsanställningar och deltidsanställningar. Det blir lägre 

utbildningsnivåer bland lärarna i de privata skolorna, färre lärare i de privata skolorna 

och så vidare. Och så blir det knäckebröd och sådant som jag inte riktigt tycker hör 

hemma i svensk välfärd.  



Anf. 162 ANDERS SELLSTRÖM (KD) replik: 
Herr talman! Om det som Ulla Andersson säger stämde skulle jag och vårt parti stå i 

bräschen för att tvinga ut alternativen från äldreomsorgen, skolan och sjukvården. Men 

Ulla Andersson drar generella slutsatser av de brister som undantagsvis finns såväl inom 

den kommunala och landstingsdrivna verksamheten som bland utförare. När man gör 

det ger man en felaktig verklighetsbild.  

Svenskt Kvalitetsindex mäter årligen hur det ser ut. Betyget på hemtjänsten går upp 

hela tiden bland brukarna. Man blir mer och mer nöjd. De som är brukare av den 

svenska äldreomsorgen blir mer och mer nöjda. De som befinner sig inom sjukvården 

och är beroende av den blir också mer och mer nöjda.  

När man drar generella slutsatser av undantagen förstör man den kvalitetsutveckling 

som ständigt pågår och som gynnas av alternativ inom välfärdens område. Det är du 

emot, Ulla Andersson. Du försöker sprida en felaktig bild av verkligheten, och det får du 

stå till svars för en dag.  

Anf. 163 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! När man har ett eget bolag har man en affärsidé, och då är man inte så 

intresserad av att sprida den vidare. Men om man har något bra i den offentliga 

välfärden sprider man det gärna vidare till alla andra, så att de också kan ta del av det.  

Anders Sellström säger att jag sprider en bild som inte stämmer. Är det då inte så att 

nio av de tio största aktörerna i svensk välfärd ägs av riskkapitalbolag i dag? Är det inte 

så att det är lägre bemanning i den privatiserade hemtjänsten än i den offentliga? Är det 

inte så att det är färre lärare i de privata skolorna än i offentliga skolor och skolor som 

drivs av kooperativ och stiftelser? Är det inte så, Anders Sellström, att 

visstidsanställningarna och deltidsanställningarna är vanligare i den privatiserade 

hemtjänsten? Det är så man gör vinst.  

Om 9 miljarder går till privata vinster i stället för att läggas på välfärden händer det 

någonting med kvaliteten, helt enkelt. Du kan stoppa huvudet i sanden hur mycket du 

vill, men svenska folket ser vad som händer. Jag tycker att ni ska ta och fundera ett tag 

över den skiljelinje som finns mellan er och svenska folket. Det kanske är så att svenska 

folket har rätt, Anders Sellström.  

 


