
Anf. 173 ULLA ANDERSSON (V) replik: 

Herr talman! Ni sänker skatterna framför allt för dem som tjänar allra mest. De 10 

procent med högst inkomster har ju fått mer i inkomstförstärkningar än den halva av 

befolkningen som har lägst inkomster, det vill säga att 10 procent har fått mer än vad 

50 procent av befolkningen har fått.  

Ökningen av den relativa fattigdomen har varit åtta gånger så stor under er tid som 

under åren innan. Andelen ensamstående kvinnor med barn som ligger under den 

relativa fattigdomsgränsen har ökat med nästan 50 procent. Andelen personer som lever 

i långvarig låg ekonomisk standard, det vill säga som är utan pengar så gott som 

ständigt, har ökat med nästan 67 procent. Så ser det ut i ert Sverige.  

I december månad stod du och jag här. Då slogs ni grymt för att få sänka skatten för 

dem med högst inkomster. Ni valde att sänka skatterna med 18 miljarder. Det var då en 

inkomstförstärkning på äldreomsorgen på tror jag 124 miljoner – 18 miljarder i 

skattesänkningar och 124 miljoner till äldreomsorgen i ökade anslag. Jag tycker att det 

säger en hel del.  

Vi kan titta på hur det ser ut i Sveriges äldreomsorg i dag. Då kan man säga att det är 

färre anställda än när ni tillträdde och färre anställda i hela välfärden per medborgare än 

när ni tillträdde. Personalen i äldreomsorgen räcker absolut inte till. De springer in, de 

springer ut, de lämnar äldre som törstar efter sällskap och omsorg men som personalen 

tyvärr inte har tid med, hur gärna de än vill. Så ser Sveriges äldreomsorg ut i dag.  

Det finns enorma resursbehov. Ni pratar gärna om att äldreomsorgskvaliteten har blivit 

bättre, för så säger de äldre när man frågar dem. Men enligt Konjunkturinstitutet kan 

sex av sju äldre inte ens svara på enkäterna, för de är så krångligt formulerade. Så vad 

du bygger dina ståndpunkter på kan vi alltid diskutera.  

Men, Anders Sellström, hur ser det ut i svensk äldreomsorg i dag? Tycker du att den är 

tillräckligt bra? Tycker du att den håller kvaliteten, liksom?  

Anf. 174 ANDERS SELLSTRÖM (KD) replik: 
Herr talman! Nu kommer vi in på olika begrepp som sprids om fattigdom, relativ 

fattigdom och annat. I Grekland, som går så dåligt, har den relativa fattigdomen 

minskat.  

Det vi mäter i EU, och som jag tycker är viktigt att hålla fast vid, är den absoluta 

fattigdomen. I Sverige har vi minskat den sedan 2006. Den är lägst i EU. Den var högre 

när du stödde Socialdemokraternas regering. Då var fattigdomen i vårt land större. Det 

står att läsa i vilket material som helst. Jag tycker att det är ett bra mått.  

Relativ fattigdom beskriver lite mer om skillnaderna i inkomster. Då kan vi gå till någon 

som mäter detta och se: Hur ser det ut jämfört med övriga OECD-länder? Jo, vi har 

brutit den uppåtgående trend som rådde när ni stödde den socialdemokratiska 

regeringen, då inkomstskillnaderna i landet ökade och ökade. Nu har vi bromsat den 

utvecklingen, och den ligger stilla.  

När vi räknar in välfärdens effekter och övriga inkomstskillnader är vi bäst i OECD på att 

ha minst inkomstskillnader.   



Du påstår någonting helt annat. I en ekonomi som växer kan den relativa fattigdomen 

öka, och det gör den också. Men i en ekonomi som krymper, där alla är förlorare, 

minskar den relativa fattigdomen.   

Då måste jag fråga dig, Ulla Andersson, eftersom du sätter så stort fokus på den relativa 

fattigdomen: Är Grekland ett föredöme för dig? Är det den grekiska ekonomin som vi ska 

värna och följa efter? Eller är det Portugals ekonomi, Spaniens ekonomi eller Italiens 

ekonomi? Är det den ekonomin du strävar efter att genomföra i vårt land för att minska 

den relativa fattigdomen?  

(Applåder)  

 

Anf. 175 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! Till skillnad från Anders Sellström tycker jag att man har ett politiskt ansvar 

att fördela de ekonomiska resurserna i samhället på ett mer rättvist sätt. Det är vad det 

handlar om.  

I dag i ditt Sverige lever en miljon människor på mindre än 10 680 kronor i månaden. 

Det är framför allt kvinnor som har drabbats väldigt hårt, till exempel på grund av era 

förändringar i sjukförsäkringen där kvinnor inte längre tillåts vara sjuka fast de är sjuka. 

Sedan säger statsministern: Ja, de får väl lita på nära och kära, i stället för att vi ska ha 

trygghetssystem som fungerar när olyckan är framme.  

Under er tid har ökningen varit åtta gånger så stor som åren innan. Det får 

konsekvenser om man hela tiden väljer att sänka skatter, ofinansierat och finansierat 

genom neddragningarna i socialförsäkringarna. Det är 77 000 fler arbetslösa medan 

utbetalningarna till de arbetslösa har sjunkit med 13 miljarder.  

Vi hade ju en diskussion också om äldreomsorg, så du kan gärna svara på de frågorna.  

Anf. 176 ANDERS SELLSTRÖM (KD) replik: 
Herr talman! Ulla Andersson biter sig fast vid den relativa fattigdomen. Fortfarande 

verkar Grekland vara föredömet för den ekonomiska politiken i Sverige. Fortfarande är 

det de spanska, portugisiska eller italienska exemplen som ska gälla.   

Vi har inte bara satsat på att få människor i arbete – 250 000 fler personer är i arbete. 

Det skapar ju intäkter åt välfärden. Vi har aldrig haft så mycket skatteintäkter till 

välfärden. Sveriges Kommuner och Landsting har kommit fram till det resultatet, och de 

borde veta. Det är så vi utjämnar skillnaderna.   

Vi siktar in oss på bostadsbidrag till de sämst ställda pensionärerna. Vi siktar in oss på 

flerbarnstillägg till ensamstående föräldrar – allt för att utjämna skillnaderna. Och nu är 

vi i ett läge när man har bromsat den negativa inkomstskillnadsutvecklingen som du och 

Socialdemokraterna drev ända fram till 2006. Gini-koefficienten, som mäter detta, har 

legat still sedan dess och ser ut att ligga still även framöver. Det är tack vare 

alliansregeringens politik, Ulla Andersson.  

 


