
Anf. 156 CARL B HAMILTON (FP) replik: 

Herr talman! Jag tänkte fokusera på en av de frågor där oppositionen är djupt oense och där 

Vänsterpartiet redan från början ”skjutit ut sig” från att vara med i regeringen. Den här diskussionen 

är därför lite syntetisk. Ni har nämligen sagt, Ulla Andersson, att ni aldrig kan tänka er att sitta i en 

regering som godtar vinster i välfärden medan Socialdemokraterna tvärtom har ett kongressbeslut på 

att det ska vara möjligt.  

I välfärdsföretagen arbetar 200 000 människor. 300 000 barn och ungdomar går i privatägda skolor 

och förskolor. Det finns mer än 10 000 privata vård- och omsorgsföretag av den mindre karaktären, de 

med färre än 20 anställda. Nu vill ni i Vänsterpartiet att de kommunala och landstingskommunala 

bidragen till verksamheterna dras in, vilka därmed upphör. Grunden för deras verksamhet försvinner. 

Jag förutsätter att Vänsterpartiet inte kommer att ersätta de privata företagen, klinikerna, förskolorna, 

äldreomsorgen. Ni kommer inte att ersätta ägarna till dem, vare sig det är barnmorskor eller större 

företag, utan ni kommer att med en omvänd – expropriation är för mycket sagt – hantering dra in 

verksamheterna helt och hållet.  

Jag vill därför fråga: Vad tänker ni göra i det kaos som då uppstår? Bara i Malmö finns det 54 friskolor. 

Vad ska ni göra med de eleverna? Vad ska ni göra med lärarna? Vad ska ni göra med de 200 000 

anställda vilkas arbetsgivare ni avskaffar?  

Anf. 157 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! Jo du, Carl B Hamilton, det som kommer att hända är att eleverna inte behöver gå 

omkring och vara oroliga för att deras skola ska gå i konkurs. Man behöver inte heller rekommendera 

föräldrar och barn att läsa skolornas bokslut innan de väljer skola. De anställda kommer att ha 

möjlighet att vara kvar, de som är genuint intresserade av välfärden och inte är där för sitt eget 

vinstintresses skull. De kan ombilda verksamheterna till icke vinstdrivande bolag.  

Det betyder att de inte kan sälja företaget vidare till vem som helst, utan det måste vara till ett icke 

vinstdrivande bolag, om de vill vara kvar. De får inte ta ut höga styrelsearvoden, och de tvingas att 

återinvestera alla pengar utom statslåneräntan plus 1 procent. De som bara är där för egen vinnings 

skull kommer alltså säkert att lämna verksamheten. Men vet du, Carl B Hamilton, eleverna och lärarna 

kommer att vara kvar. Däremot kommer det att stå något icke vinstdrivande bolags namn ovanför 

dörren, eller kanske Gävle kommun eller Solna kommun. Men undervisningen kommer att fortsätta.  

Ytterligare en skillnad är att lärartätheten troligtvis kommer att öka, eftersom de privata skolorna har 

mycket lägre lärartäthet, motsvarande nästan 3 000 lärare i hela Sverige. Och vet du, Carl B Hamilton, 

det kommer att bli fler anställda i äldreomsorgen också. Den privata hemtjänsten har långt lägre 

bemanning per äldre än vad den offentliga hemtjänsten har, för det är så man tjänar pengar. Med vår 

modell kommer pengarna att gå till det de är avsedda för: till mormors hemtjänst, till elevernas 

utbildning, till bra arbetsvillkor för personalen och till fler arbetskamrater. Och det är väl ändå det som 

är meningen. Eller tycker Carl B Hamilton att riskkapitalbolag, holdingbolag, räntesnurror, ränteavdrag, 

skatteplanering, skattesmitning, fiffel och bedrägerier hör hemma i svensk välfärd?  

Anf. 158 CARL B HAMILTON (FP) replik: 
Herr talman! Nu har regeringen som bekant vidtagit en lång rad åtgärder för att säkra kvaliteten. Det 

är den vägen man bör gå, vilket vi har diskuterat tidigare här i dag.  

Men Ulla Andersson har inte svar på frågan vad som händer med de 200 000 anställda. Ulla Andersson 

pekar själv på eleverna, som naturligtvis är ännu många fler. Vad händer med dem? Vad säger man på 

ett föräldramöte när skolan ska upphöra därför att det inte går att driva den på grund av att man inte 

längre får några kommunala bidrag? Vad säger man till barnmorskekooperativet när man drar in 

bidraget? Vad säger man till de mödrar som vill använda sig av dessa barnmorskors tjänster? Och så 

vidare.  

Det duger inte, Ulla Andersson, att krypa bakom riskkapitalister. Här är det fråga om tiotusentals 

andra företag som drivs i liten skala av några få individer. Du är svaret skyldig, Ulla Andersson.  

 



Anf. 159 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! Nio av de tio största bolagen i välfärden ägs i dag av riskkapitalbolag. Sverige har till och 

med gått längre än USA. I USA har 14 av de största bolagen 10 procent av marknaden inom 

äldreomsorgen. I Sverige har två bolag, bägge ägda av riskkapitalbolag, över 50 procent av 

marknaden. Det är bolag som ägs av män och där män plockar ut vinsten men där kvinnor arbetar.  

Alla de som vill vara i välfärden av eget genuint intresse kommer att vara kvar. Kooperativen kommer 

att fortsätta att få skattepengar för sin verksamhet, liksom stiftelser, ideella organisationer och icke 

vinstdrivande bolag. Verksamheten kommer alltså att fortsätta, men därmed inte möjligheten att 

plocka ut vinst.  

Jag tror att tryggheten i välfärden kommer att öka på det sättet. Eleverna behöver inte gå och oroa sig 

för att skolan ska vara stängd när de kommer dit dagen efter, och vi behöver inte oroa oss för att 

dementa personer ska vara inlåsta i en skrubb eller att två personer ska ta hand om 63 gamla, som på 

Attendos boende – Attendo, som inte har betalat en krona i skatt ännu.  

 


