Stockholms län växer för närvarande i en takt om cirka 200 000
människor på fem år. Det motsvarar ett helt Uppsala.
För att utvecklingen i länet ska hänga med i denna ökning är det helt nödvändigt
att förskola, skola, omsorg och sjukvård också fortsätter att utvecklas för att finnas
tillgänglig alla. För att klara detta behöver såväl privata som statliga företag och
organ tillsammans utveckla morgondagens välfärd. Inte minst eftersom vi tycker att
valfrihet i välfärden ska vara en självklarhet för alla stockholmare.
I Stockholmsområdet är valfriheten en viktig del i tryggheten. Det innebär till
exempel att var och en själv ska kunna bestämma vilken husläkarmottagning,
förskola eller hemtjänst man har förtroende för och vill använda. Det är därför ingen
slump att det är i Stockholmsregionen som störst andel av invånarna använder sin
rätt att välja, en valfrihet som nu hotas av Socialdemokraternas specialbeställda
Reepaluutredning.
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Vad handlar Reepaluutredningen om?
Regeringen lät den tidigare Socialdemokratiska Malmötoppen Ilmar Reepalu ta
fram en rapport som handlar om vinster i välfärden. Kortfattat så handlar Reepalus
utredning om att begränsa välfärdsföretagens maximala avkastning till sju procent
plus statslåneräntan på företagets bokförda operativa kapital. Det innebär alltså att
välfärdsföretag i princip inte får gå med vinst. En vinstmarginal som i dagsläget
till exempel används för att investera i bolaget, fungera som buffert för sämre tider
eller används för att expandera företaget och till exempel starta fler skolor eller
vårdinrättningar. Moderaterna tycker också att det är en självklarhet att personer
som satsar och startar företag ska kunna gå med en vinst, naturligtvis under
förutsättning att de håller sitt löfte mot vårdtagare och elever.
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Moderaterna, tillsammans med övriga Allianspartier, är starkt kritiska till Reepalus
förslag. Kritiken bottnar bland annat i följande:
•
•
•
•

Förslaget om vinsttak i relation till ett lågt bokfört operativt kapital ger en så
låg rörelsemarginal att det i praktiken innebär ett vinstförbud för de allra flesta
privata välfärdsföretag.
Välfärdsföretagens möjligheter att bygga upp ekonomiska buffertar blir
minimalt vilket gör dem mycket sårbara.
Avkastning på bokfört operativt kapital är ett avkastningsmått som framför allt
är tillämpbart på kapitalintensiva bolag, inte på välfärdens tjänsteföretag med
små bokförda tillgångar.
Det här är en principiell fråga som också kan komma att drabba företag i andra
branscher.

Om förslagen i Reepalus utredning går igenom skulle det bland annat medföra att
en stor mängd omtyckta skolor skulle tvingas stänga sin verksamhet. Det skulle
innebära att tiotusentals elever bara i Stockholm skulle bli utan skola och att den
kommunala skolan skulle behöva bereda plats för alla dessa elever. Hittills har
inget kommunalråd velat svara på hur det skulle gå till rent praktiskt att på kort tid
skapa så pass många nya kommunala skolplatser vilket också gör förslaget än mer
orimligt.
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Den debatt som nu uppstått i kölvattnet av Ilmar Reepalus välfärdsutredning
är oroande. Debattens ensidiga fokus på vinstens vara eller icke vara gör att de
frågor som är centrala för stockholmarna glöms bort. Nämligen:
•
•
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Om valfrihet
I Stockholms stad går vart tredje barn i en fristående förskola och ännu fler
stockholmare har valt fristående alternativ i sjukvården och äldreomsorgen.
Visste du att?
• Av de cirka 71 000 elever som går i gymnasieskola i Stockholms län går ungefär
40 procent i fristående skolor.
• Nästan 60 procent av alla 3,4 miljoner läkarbesök per år sker på privata
vårdcentraler och husläkarmottagningar.
• I Stockholms stad är 40 procent, 2 500 av totalt 6 300 vård- och
omsorgsboendeplatser, i äldreomsorgen i fristående regi.
• Av Stockholms stads 206 hemtjänstutförare är 86 procent fristående.

Hur vi kan stärka kvaliteten i hela välfärdssektorn, oavsett utförare?
Kommer mina barn att få välja den skola där deras lärande stöds bäst och deras
intressen bäst kommer till sin rätt?
Kan jag fortsätta att gå till den doktor jag valt?
Vad kommer att ske med alla framgångsrika, i synnerhet kvinnliga, företagare
om regeringens politik blir verklighet och Socialdemokraterna tillsammans med
Vänsterpartiet lyckas med att sänka entreprenörerna i välfärdssektorn?
Hur går det med kvalitetsutvecklingen i offentligt finansierade verksamheter när
enfald, inte mångfald, blir följden av regeringens politik?

Valfrihet viktigt för stockholmarna
Mätningar som Skop genomfört på uppdrag av Moderaterna visar att
stockholmarna håller med oss om hur viktigt det är med valfrihet i välfärden.
• Sju av tio (71 %) anser att det är bra att välja mellan privata och kommunala
utförare.
• Sex av tio anser att valfriheten lett till ökad kvalitet.
• En majoritet tror att ett vinsttak skulle minska antalet välfärdsföretag.
• Sex av tio (58 %) av stockholmarna anser att ett vinsttak skulle leda till minskad
kvalitet i välfärden.
• En majoritet tycker också att frågan kommer att ha en stor betydelse för deras
partival.
Slutsatsen blir att stockholmarna uppskattar valfriheten och inser hotet från
Reepalus förslag.

Så hotas välfärden och valfriheten
Förslagen i Reepalus utredning skulle, om de realiserades, innebära att flera
fristående skolor och privata vårdcentraler skulle tvingas stänga. En strypt
välfärdssektor skulle i grunden förändra Stockholmsregionen till det sämre. Elever
och människor i behov av sjukvård eller äldreomsorg skulle drabbas av sämre
mångfald, sämre kvalitet och en ytterst begränsad möjlighet att välja.
Många småföretagare skulle dessutom att drabbas hårt, i praktiken skulle många
företag slås ut. Debatten utgår från några få stora aktörer men verkligheten ser
annorlunda ut:
•
•
•

De tio största privata vård- och omsorgsgivarna står tillsammans för knappt
40 procent av omsättningen.
Resterande 60 procent består av mindre aktörer.
Av de drygt 12 000 vård- och omsorgsföretagen har 93 procent färre än
20 anställda.

Kvinnligt företagande hotat
Sex av tio kommuner med högst andel företagsamma människor i välfärdssektorn
återfinns i Stockholmsregionen. Dessa välfärdsföretag drivs främst av kvinnor.
Andelen kvinnor som driver företag är som störst i Stockholmsregionen, här är
6,6 kvinnor per 1 000 invånare verksamma inom sektorn. Över 50 procent av
omsorgsföretagen i Sverige leds av kvinnor, mot 29 procent i övriga näringslivet.
I Stockholm är andelen än högre.
Under de senaste fem åren har antalet företagsamma inom välfärdssektorn ökat
med 25 procent. En stor del av ökningen beror på att allt fler företag startas av nya
svenskar. Vart femte företag inom vård och omsorg drivs idag av en person med
utländsk bakgrund.

Moderaterna står upp för välfärden och företagandet
Att strypa en sektor där kvinnor och människor med utländsk bakgrund är ledande,
en sektor som är central för stockholmarnas välfärd, skulle vara förödande. Vi är
av den bestämda uppfattningen att dessa frågor inte ens bör vara på bordet för
en kompromiss eller för samtal med regeringen. Vi tänker istället göra allt i vår
makt för att värna stockholmarnas valfrihet med en mångfald av aktörer, värna
företagarnas möjlighet att bidra till en utveckling av kvaliteten i olika välfärdstjänster
och dessutom bidra till att alla de som arbetar inom förskolor, skolor, sjukvård och
omsorg har många arbetsgivare att välja mellan.
Vårt löfte
Det är bara tack vare att det finns många som vill vara med och utveckla
morgondagens välfärd som Stockholmsregionen kommer kunna fortsätta vara en
dynamisk tillväxtregion där alla som så önskar kan finna sin plats att utvecklas och
förverkliga sina drömmar.
•
•

Vi ska vara ett län där alla kan lita på att det finns en plats i förskolan med god
pedagogik och en kvalitativ skola som lär ut kunskap
Stockholm ska erbjuda en omsorg och sjukvård med hög kvalitet, trygghet och
gott bemötande som finns där för alla när det behövs.

Vi står på Stockholmarnas sida. Moderaterna i Stockholmsregionen tar tydligt
ställning för stockholmarnas rätt till valfrihet och kommer inte att acceptera någon
överenskommelse som försämrar den.

