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Det är ingen djärv gissning att vinstbegräns-
ning i välfärden kommer att bli en av de 
hetaste och mest svårlösta frågorna inför 
riksdagsvalet nästa år. Hur våra skattepengar 
kommer till bästa möjliga nytta berör oss alla, 
så debatten är viktig. Det är bara att hoppas 
att den landar på en mer nyanserad och 
kreativ nivå än den vi hört hittills. Det är 
sorgligt att höra politiker så istadigt hålla fast 
vid sina ideologier och fastna i diskussioner 
som nästan enbart rör ekonomin – istället för 
att samverka för att hitta vägar för att 
utveckla och säkra kvaliteten. Dessvärre har 
det lett till att analyserna, så snart vinstfrågan 
kommer på tal, oftast är alltför ytliga och 
argumenten för lättvindiga. 

Ingmar Repalus utredning ”Ordning i 
välfärden” blev inte heller den kompromiss 
man hade hoppats på. Så bidrog den inte 
heller med så mycket nytt. Från fackligt håll 
är vi inte nöjda med att den har ett så snävt 
brukarperspektiv. Vi menar att också frågor 
som rör medlemmarnas yrkesutövningar och 
professioner bör beaktas. Det finns väl inget 
som påverkar verksamheten mer än de som 
jobbar i den!  Röster har också höjts mot att 
utredningen i så hög grad fokuserar på 
ägande och vinster – och att man istället bör 
koncentrera sig på kvalitets- och likvärdig-
hetsfrågor. Jag håller med om det. Det är 
tydliga kravspecifikationer, kvalitetssäkring 
och transparens som är avgörande för vårdens 
kvalitet, inte eventuella vinster och deras 
storlek. Jag önskar ett regelverk som utgår 
från kvalitet och som stöttar entreprenörer 
som vill göra skillnad utifrån vision om god 
vård. Därför hade det varit intressant att få en 
genomlysning av de aspekterna. Om hur 
vårdens kvalitet kan mätas och utvecklas. Om 
betydelsen av öppenhet i ekonomiska frågor. 
Om personaltäthet och anställningsvillkor. 

Ytlig analys i viktig debatt

Och så vidare. Det finns massor av frågor att 
ta tag i, men här har utredaren duckat. Det är 
en stor brist och jag kan inte släppa tanken på 
att man i utredningsarbetet har utgått från ett 
redan önskat svar – och att det har sin 
utgångspunkt i de partistrategiska låsningar 
som debatten speglar. Det borde ligga i 
regeringens och utredarens intresse att 
medverka till utveckling av bättre uppfölj-
nings- och redovisningssystem.

Fördelarna är flera med en mångfald av 
utövare, som driver verksamheter i olika 
drifts- och ägarformer. Inte minst för att fler 
arbetsgivare ökar de anställdas valmöjligheter, 
vilket är välkommet. Landsting och kommu-
ner har ju inte gjort sig kända som de bästa 
arbetsgivarna, med problem både vad gäller 
löneutveckling och karriärmöjligheter. Kanske 
bidrar ökad rörlighet bland de anställda också 
till en skärpning hos de arbetsgivare som 
dominerar i sektorn. Självklart ska vi ställa 
krav på alla arbetsgivare, så att de fullgör sitt 
arbetsgivaransvar, till exempel vad gäller 
kollektivavtal eller motsvarande villkor, 
vidare- och fortbildning och sjysta löner. 

Att främja olika driftsformer inom 
välfärdssektorn ökar också medlemmarnas 
möjligheter att bli företagare. Det är en viktig 
fråga, också sedd ur ett jämställdhetsperspek-
tiv, eftersom det handlar om yrken som 
domineras av kvinnor. De flesta av SRATs 

medlemmar som driver egna företag gör det i 
liten skala. Många arbetar ensamma, andra 
med någon eller några anställda. Ett vinsttak 
slår direkt mot dessa medlemmar. För att de 
ska överleva som företagare är det nödvändigt 
att de kan ta ut vinst. Hur ska de annars 
kunna klara de investeringar som kan behövas 
för att utveckla verksamheten? Eller jämna ut 
inkomsterna över åren, så att de räcker också i 
tider då inkomsterna är lägre?

Inte nog med det. Många som har valt att 
starta eget har gjort det för att de brinner för 
sina yrken och för att de vill kunna utveckla 
både verksamheten och sig själva på ett sätt 
som de tror på, utifrån sin profession. Det är 
inte så värst smart att hindra dem. Inte om 
målet är hög kvalitet och största möjliga 
patientnytta. 

Det är en självklar utgångspunkt att våra 
skattepengar ska komma till nytta för det de 
är avsedda för. Att avarter och girigheter inte 
ska tillåtas. Och en lika självklar uppgift för 
de statliga inspektionsmyndigheterna att följa 
upp, granska, utvärdera – och agera kraftfullt 
när det behövs. Staten måste ha förmåga att 
snabbt och kraftfullt ta itu med missförhål-
landen som identifierats. Företagare som inte 
sköter sina åtaganden ska inte ha kvar 
förtroendet att utföra offentligfinansierad 
vård. Svårare behöver det väl inte vara. 
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» Det finns  
väl inget  
som påverkar 
verksamheten 
mer än de som 
jobbar i den! «


