
Anf. 79 ULLA ANDERSSON (V) replik: 

Herr talman! Vi är överens med Socialdemokraterna i väldigt många frågor. Vi tycker att 

arbetslösheten är det stora samhällsproblemet. Vi ser problem med sjunkande 

sysselsättningsgrad och en långtidsarbetslöshet som har eskalerat. Vi är oroliga för den 

ekonomiska ojämlikheten som har växt fram och som under den här regeringen har 

vuxit åtta gånger så mycket som under åren innan regeringen tillträdde. Vi ser hur 

kvinnors ekonomi urholkas i förhållande till mäns. Vi ser hur välfärden krackelerar. Och 

vi är överens om att det behövs trygga, starka försäkringssystem och att otrygghet 

föder otrygghet.  

Men i fråga om vinster i välfärden har vi hamnat i lite olika slutsatser. Jag vet ju att 

Socialdemokraterna är mer oroliga för det som händer än vad till exempel Anders Borg 

uttryckte, och det är kanske inte att undra på eftersom många av hans kompisar ingår i 

dessa bolag.  

Det är ändå rätt oroväckande. Katrine Kielos uttryckte det i Aftonbladet som att vi har 

fått välfärdsoligarker i svensk välfärd. Det finns ju riskkapitalbolag, holdingbolag, 

skatteflykt, skatteplanering, konkurser och uppköp och allt vad det är. Det medför helt 

enkelt enorma vinster. Vinsterna 2011 motsvarade ungefär 9 miljarder. Det är lika 

mycket som kostnaderna för 24 000 undersköterskor.   

Det är inte att undra på att man vill vara med. Det finns ju ingen annan verksamhet där 

skattebetalarna står för fiolerna. Vi betalar konsumtion, produktion, vinster, uppköp, 

reklam, lokaler och allting.  

Vi i Vänsterpartiet har presenterat en modell där de bolag som vill vara kvar i välfärden 

och som verkar där för välfärdens egen skull ska kunna ombildas till en särskild 

bolagsform med icke vinstdrivande verksamhet där allt återinvesteras i företaget, där 

inga pengar kan överföras mellan olika bolag, där inga höga styrelsearvoden kan tas ut 

och så vidare. Man ska inte heller kunna sälja till något annat bolag än ett icke 

vinstdrivande. De aktörer som vill vara kvar i välfärden och har ett genuint intresse för 

den kan fortsätta.  

Detta är en modell som LO till vår stora glädje nästan i dess helhet har tagit efter. Vore 

det inte något för Socialdemokraterna att också hänga på?   

Anf. 80 FREDRIK OLOVSSON (S) replik: 
Herr talman! Det lät som en inbjudan.   

Vi delar uppfattningen att vinstintresset inte ska vara styrande i välfärden. Det som vi nu 

ser på många håll är djupt otillständigt. Vi socialdemokrater har också en modell för hur 

vi tycker att man ska ta sig bort från denna rovdrift för att man inte ska kunna göra 

stora vinster på välfärdens bekostnad, och då krävs det stopp för planerna på 

tvångsprivatiseringar som nu finns hos många av de borgerliga partierna, stopp för den 

fria dragningsrätten på skattepengar som följer av etableringsfrihet, stopp för ett system 

där det är möjligt att välja elever snarare än att elever får välja skola genom att man 

organiserar kön på ett oberoende sätt.   

Framför allt är vår modell att komma åt företag som sänker kvaliteten för att tjäna mer 

pengar. Den innebär höjda kvalitetskrav så att exempelvis personaltäthet och andra 

kvalitetsfaktorer inte ska vara lägre i privat driven verksamhet än i den kommunala. Det 

är vår modell för att komma till rätta med det problem som vi uppenbarligen ser båda 

två.  



Anf. 81 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! Jo, vi vet att det finns hot om lagstiftning om vi inte skulle vinna valet. Man 

vill privatisera även äldreomsorgen genom lag. Sjukvården är ju redan privatiserad 

genom lag.  

Ni säger att ni vill ha kriterier för att säkra kvaliteten. Jag undrar då hur många kriterier 

vill ni ha. I Kanada hade man 450 kriterier för äldreomsorgen, men man hade glömt att 

tandborstarna inte fick blandas ihop för de äldre på äldreboendet, och sedan fick man en 

epidemi.  

Det är helt enkelt väldigt svårt att utforma kriterier som täcker allas enskilda behov. Vi 

har ju olika behov utifrån att vi är olika som människor. Så jag undrar: Hur många 

kriterier ska ni ha? Hur stor kontrollapparat ska det vara? Hur hög avkastning på eget 

insatt kapital är rimligt – i dag är det nästan 40 procent i äldreomsorgen? Vad tycker ni 

är rimligt? Hur stora vinster ska man få ta ut?   

Det är några frågor som dyker upp i mitt huvud när jag hör dig.  

Anf. 82 FREDRIK OLOVSSON (S) replik: 
Herr talman! Den relevanta frågan är väl hur mycket kvalitet man vill ha. Och vi vill ha 

mycket kvalitet. Då ska man naturligtvis definiera vad kvalitet är, och det är någonting 

som man får komma överens om. Det finns redan i dag – det handlar om 

Socialstyrelsens råd och riktlinjer – en hel del indikatorer på vad som är kvalitet.  

All reglering för med sig problem. Det gör också det sätt som Vänsterpartiet säger att 

man vill gå fram med. Det är inte alldeles enkelt att få till vinstförbud som är effektiva.  

Vi socialdemokrater har en lång tradition av att gärna sätta resultatet före retoriken. Vill 

man verkligen få en förändring till stånd på detta område, med stopp för rovdriften i 

svensk välfärd, tror vi att vår modell är den allra bästa. Men skulle den inte vara det 

måste man ta nya tag och göra någonting annat. Det är det som skiljer den som är 

pragmatisk från den som är dogmatisk.  

 


