Om den här valkompassen
Vad ska man rösta på i september? Finns det något parti alls att känna förtroende för? Ju längre
in på den nuvarande mandatperioden vi har kommit, desto fler har de osäkra väljarna blivit,
enligt SCB. Kanske är det därför allt fler använder valkompasser: från drygt var fjärde väljare
2006 till mer än hälften av alla väljare 2018. I valkompasser guidas vi igenom ett antal politiska
förslag och får välja om vi tycker de är bra eller dåliga, viktiga eller oviktiga. I slutet möts vi av
en elegant graf som visar vilket parti vi har flest åsikter gemensamt med.
I somras reagerade Sven-Eric Liedman i DN på att väljaren reducerats till kund. Valkompasserna följer samma logik. De frågar inte vad vi tycker, utan ber oss att förhålla oss till färdiga
politiska förslag. Det är som om vi kan välja mellan Felix och Heinz chilisås, men vill vi hellre ha
tomatpuré så får vi inte handla. Men bör inte demokrati vara något större än en shoppingrunda?
Om väljarnas intressen verkligen ska kunna representeras, behöver en valrörelse innebära en
dialog mellan väljare och partier. I politiken lanseras förslag som ofta är noga designade för att
vara genomförbara av en viss konstellation av partier, eller för att effektivast möjligt hindra att
ett beslut tas genom att splittra partier som annars är överens.
Det är inte väljarna som behöver valkompasser, det är politikerna. Väljarna vet ju vad de vill.
Men politiken följer inte deras vilja i viktiga frågor, vilket syns tydligt i välfärdspolitiken och
även i någon mån i klimatpolitiken.
Väljare är dock inte maktlösa. Just nu bemannas valstugor runt om i landet av aktiva politiker. Flera partier satsar mycket tid på att komma i kontakt med presumtiva väljare. Sådana
tillfällen kan användas! Ju fler väljare som uttrycker sina åsikter, desto lättare får politiker att
driva förslag som speglar folkviljan.
Vi har identifierat fyra aspekter av offentlig sektor där många väljare verkar ha en uppfattning som skiljer sig från den förda politiken. Trots bred enighet i väljarkåren, drivs få eller inga
genomförda steg för att hantera dem. Med små medel - crowdfunding och sociala medier - har
Balans under några år fått genomslag i flera centrala välfärdsdebatter. Det visar att det är möjligt
att påverka det offentliga samtalet.
Här är frågor att ställa direkt till partier och kandidater i valstugorna:
Göteborg och Skarpnäck, augusti 2022
Marcus Larsson och Åsa Plesner
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Billigare men bättre välfärd. Går det?
I valrörelsen lovar alla politiker att de ska satsa på vård, skola och omsorg och nästan varje nyklubbad stats-, region- eller kommunbudget presenteras med påstådda satsningar på välfärden.
Ändå upplever många som jobbar i vård, skola och omsorg att de hela tiden får lite mer att göra.
Hur kan politikers och medarbetarnas bild skilja sig så mycket åt?
I början av nittiotalet blev det ett vanligt politiskt mål att hela tiden få ut mer och mer välfärd,
för lika mycket - eller helst mindre - resurser. Den kallas ofta att välfärden ska “effektiviseras”.
Den största kostnadsposten för vård, skola och omsorg är löner. Lönekostnaderna påverkas
av hur många anställda man har och av de anställdas lönenivå. Andra kostnader är lokalkostnader och inköp av materiel. De kostnaderna påverkas främst av inflationen. Slutligen innebär fler
barn, unga, sjuka, gamla och människor i behov av omsorg en ökad kostnad.
När politiker ska bestämma budget för sina verksamheter får de veta med ungefär hur mycket de här kostnadsposterna kommer att öka kommande år. Sedan kan de välja att öka budget
med lika mycket, med mer, eller med mindre. När Balans granskar välfärdens budgetar ser vi att
det vanligaste är att politiker ökar budgeten för vård, skola och omsorg men att man ökar den
med mindre än vad kostnaderna beräknas öka.
Skillnaden mellan den faktiska ökningen av budget och de förväntade kostnadsökningarna i
form av löner, inflation och ökade behov av välfärd skapar ett effektiviseringskrav. Politiker kan
säga att de lagt mer pengar på välfärden i budget, men för dem som jobbar i välfärden innebär
budgeten sämre möjligheter att klara lagkrav och förväntningar på verksamhetens kvalitet.
Det är väldigt sällan som politiker berättar hur de här effektiviseringarna ska kunna göras,
utan att det drabbar kvaliteten. Uppgiften att hela tiden hitta effektivare arbetsmetoder delegeras ner till lärare, sjuksköterskor och andra som påverkas av politikernas budgetar. Men det är
inte så lätt att effektivisera mötet mellan lärare och elev eller sjuksköterska och patient.
Välfärdens medarbetare ställs därför ofta inför en omöjlig arbetsuppgift. De tvingas att öka
tempot i arbetet för att kompensera den ökande obalansen mellan krav och resurser, något som
förklarar den allt högre arbetsrelaterade ohälsan bland välfärdens medarbetare.
Frågor att ställa:
•
Anser ditt parti att det går att effektivisera vården, skolan eller omsorgen. Om ja, hur
ska detta ske?
•
Vill ditt parti satsa på vården, skolan och omsorgen - dvs öka budgeten med mer än
vad löner och inflation väntas öka. Med hur mycket i så fall? Om nej, vill ditt parti ge
samma förutsättningar som vården, skolan och omsorgen har idag? Om nej även här,
hur mycket sämre förutsättningar än idag vill ditt parti att vården, skolan och omsorgen
ska få?
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Vad behöver skolan?
Undervisning blir som bäst när lärare och rektorer har goda förutsättningar för att göra ett bra
arbete. Det är politikens uppgift att skapa sådana förutsättningar, men genom att försöka få
skolan att efterlikna en marknad har politiker istället byggt in ständigt försämrade arbetsvillkor
i själva skolsystemet.
Friskolereformen bygger på tron att konkurrens skapar ständig effektivisering. När fri
skolereformen klubbades förväntade sig de styrande politikerna att konkurrens om eleverna
skulle leda till mer kostnadseffektiva arbetsmetoder i skolan eftersom de aktiebolagsdrivna
skolornas vinstkrav skulle tvinga dem att undervisa billigare än de kommunala huvudmän. I
teorin borde kommunerna då kunna kopiera aktiebolagens billigare arbetsmetoder och på det
sättet sänka kostnaden även för den kommunala skolan.
Om man bara har erfarenhet av att jobba i det privata näringslivet kan man lockas att tro
att den utveckling mot bättre kvalitet - men till billigare pris - som skett inom till exempel
tillverkningsindustrin, kan lockas fram även i skolan. Det finns dock avgörande skillnader
mellan att tillverka en bil och att lära ett barn att läsa.
Aktiebolagsdrivna skolor gör vinst när deras kostnader är mindre än deras intäkter. Skolors
största kostnad är lärarlöner och skolors största intäkt är skolpeng. Vinst skapas således till
exempel när en aktiebolagsdriven skola här färre - och sämre utbildade - lärare anställda än
kommunens skolor, men fler elever i klassrummet. Vinst skapas av sämre förutsättningar för att
göra ett bra arbete.
Skolor som har mindre resurskrävande elever kan klara sig med sämre förutsättningar. Det
är därför inte konstigt att aktiebolagsdrivna skolor har lägre lärartäthet, lägre lärarbehörighet,
lägre lärarlöner och färre skolbibliotek än kommunala skolor. De har ju lägre andel nyinvandrade
elever och de har föräldrar med högre utbildningsnivå.
Enligt idén om konkurrens ska kommunerna pressa ner skolpengen genom att ta efter de
aktiebolagsdrivna skolornas sämre arbetsvillkor. Men de kommunala skolorna har ett elev
underlag som kräver utbildade lärare, mindre klasser och en god elevhälsa. Marknadskrafterna
fungerar inte i skolan.
När de expanderande skolkoncernerna öppnar nya skolor får de elever som tidigare gått
i kommunens skolor. Varje förlorad elev innebär en förlorad skolpeng. Kommunens rektorer
måste dock fortsätta att betala hyra och lärarlöner trots att det finns några tomma stolar i varje
kommunalt klassrum. Det här drabbar barn och elever i kommunal förskola och skola som kanske blir av med en speciallärare eller deras lärare som kanske får mer undervisningstid.
Ideellt drivna skolor använder hela sin skolpeng till att anställa lärare och de är sällan expansiva. De kan därför utgöra ett komplement till den kommunala skolan och skapa möjlighet
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till valfrihet för elever och föräldrar, utan att bidra till ständigt försämrade villkor för lärare och
rektorer i övriga skolsystemet.
När en allt större andel barn och elever går i aktiebolagsdrivna förskolor och skolor minskar
de demokratiska möjligheterna att skapa ett skolsystem som fungerar. Det finns en gräns när
andelen blir så stor att det inte längre går att genomföra förändringar som påverkar aktie
bolagens möjlighet att göra vinst. Tankesmedjan Balans vill inte att Sverige som enda land i
världen ska passera den gränsen utan istället fasa ut aktiebolagen från förskolan och skolan.
Frågor att ställa till kommunpolitiker:
•
Ser ditt parti några negativa effekter av konkurrensen mellan skolor? Vilka?
•
Ser ditt parti några demokratiska problem med att en allt högre andel barn och elever
går i koncerndrivna förskolor och skolor?
•
Kommer ditt parti att underlätta för fler koncernskolor att etablera sig i kommunen?
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Var finns läkarna?
Sjukvården har utvecklats enormt på senare tid. Men grunden för att få rätt vård när man
behöver det är densamma nu som för hundra år sedan: att du får kontakt med en kompetent
läkare som redan känner dig litegrann när du upptäcker något nytt symptom. Om du träffar
en läkare som känner till din historia, kan hen lättare förstå när något är allvarligt, och du har
tryggheten i att veta att du blir förstådd. Det här är raka motsatsen till att träffa olika personer
vid varje besök, att sitta och vänta på akuten, eller att kontakta nya app-läkare för att få en tid.
Förutsättningen för att primärvården ska fungera är att distriktsläkare (de läkare som arbetar
på vårdcentraler) har lagom stora ‘listor’, alltså att de vet vilka patienter de ansvarar för, och att
det är inte är fler än vad de hinner med. Lagom långa listor skulle också göra arbetet på vårdcentral mer hållbart för läkarna själva, och personalomsättningen skulle minska, och det skulle
göra det ännu säkrare att du hinner lära känna din läkare.
Det här är en självklarhet. Men det är inte verklighet. Än. Diskutera gärna med partierna i
valrörelsen: hur ska vi få personalkontinuitet och lagom stora listor i vår region?
Ett problem är att vården inte styrs genom regleringar för vad som måste finnas utan av
luddiga mål. I trängseln mellan mängder av mål tvingas regionpolitiker att prioritera och att prioritera bort. Socialstyrelsen vill att varje distriktsläkare ska ha 1100 patienter på sin lista. Flera
regioner har gjort olika försök för att få ner antalet patienter på varje läkares lista, men än så
länge nås inte det målet någonstans*. I tabellen på nästa sida ser du hur många fler läkartjänster
som behövs i din region.

Frågor att ställa till politiker:
•
Anser ditt parti att nuvarande målstyrning av vården fungerar eller tror ni att det behövs
tydligare regleringar av vad regionerna måste erbjuda för kvalitet?
•
Anser ditt parti att det är viktigt att man som patient kan få möta samma läkare när
man besöker sin vårdcentral?
•
Anser ditt parti att det behövs tvingande regleringar av den möjligheten?
* Enligt Socialstyrelsens beräkningar nås målet i en region. Men Läkarförbundet, som tagit hänsyn till hur
distriktsläkares tjänster är utformade, landar i att ingen region alls är nere i 1100 patienter per heltidsläkare.
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Region
Stockholm

Antal läkare i dag

Antal patienter per
läkare idag

Så många fler läkare
behövs för att nå
1100 patienter/läkare

1 086

2 186

1 073

Uppsala

176

2 181

173

Södermanland

141

2 115

130

Östergötland

221

2 106

202

Jönköping

205

1 775

126

Kronoberg

97

2 081

86

Kalmar

124

1 980

99

Gotland

*

1420

*

Blekinge

57

2 803

88

Skåne

634

2 173

618

Halland

171

1 952

132

Västra Götaland

865

1 993

703

Värmland

127

2 225

130

Örebro

150

2 035

127

Västmanland

126

2 190

125

Dalarna

136

2 122

126

Gävleborg

148

1 939

113

Västernorrland

91

2 684

132

Jämtland

98

1 331

21

Västerbotten

162

1 672

84

Norrbotten

114

2 192

113

4 927

2 094

4 400

TOTALT

Källa: Läkarförbundet.
* För få anställda för att beräkna

Vem ska äga förskole- och skolfastigheterna i kommunen?
De senaste 10 åren har kommunpolitiker börjat att sälja ut förskole- och skolfastigheter till
fastighetsbolag som specialiserat sig på att köpa utbildningsfastigheter och sedan hyra tillbaka
dem till kommuner eller till fristående huvudmän. När kommunerna säljer tillgångar får de
inledningsvis pengar som de kan använda till att göra investeringar på andra områden, men
mycket talar för att det på sikt blir mycket dyrare för kommunerna att hyra sina fastigheter än
att äga dem. Och med dyrare lokalkostnader blir det mindre pengar över till att anställa lärare.
Det finns ett antal argument för att det blir dyrare för kommunerna att hyra sina utbildningsfastigheter än att äga dem:
•
Kommunerna lånar pengar genom sin egen förening Kommuninvest till en mycket lägre
ränta än vad fastighetsägare får när de lånar av banker.
•
Kommunens kan låta sina rektorer betala självkostnadspris för kommunala lokaler, medan
privata fastighetsägare har avkastningskrav på ca 4-6 % som läggs på hyran.
•
I takt med att kommunerna amorterar sina lån minskar räntekostnaden medan hyran kommuner får betala till privata fastighetsägare skrivs upp med inflationen.
•
När kommunerna amorterat klart utbildningsfastigheter som de lånat till äger kommunen
fastigheterna och kan använda dem på bästa sätt för kommuninvånarna. När ett långt
hyreskontrakt går ut äger den privata fastighetsägaren fastigheten.
Det främsta argumentet för att kommunerna ska hyra sina utbildningslokaler är att privata
fastighetsägare påstår sig vara effektivare förvaltare av fastigheter. Att det är så har dock inte
kunnat bevisas i ekonomiska kalkyler innan försäljningar eller i faktiskt utfall efter försäljningar.
Utredningar som gjorts av Kommuninvest och Sveriges Kommuner och Regioner talar istället
för att det är betydligt billigare för kommunerna att äga sina utbildningsfastigheter.
Ett annat argument som ofta lyfts för utförsäljningar är att en kommun nått sitt “lånetak” och
inte kan låna mer. Kommuninvest är dock tydliga med att de inte sätter lånetak för kommuner.
Budgettekniskt är det även så att längre hyresavtal räknas in i kommunernas balansräkningar
precis på samma sätt som lån.
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En annan tydlig trend är att kommunerna säljer ut “icke strategiska fastigheter” för att få loss
kapital till andra investeringar. Allt fler kommuner definierar utbildningsfastigheter där vinstdrivande huvudmän bedriver förskola eller skola som “icke strategiska”. Om riksdagen tar
beslut om reformer som leder till att vinstdrivande huvudmän lägger ner verksamheten - och
kommunen måste ta över huvudmannaskapet - blir de här fastigheterna plötsligt strategiska.
Men då har kommunerna förlorat rådigheten över fastigheterna och fastighetsägarna kan välja
att hyra ut till någon annan.
Det senaste året har kritiken mot utförsäljningar av utbildningsfastigheter ökat i omfattning.
Bland annat har uppmärksamhet riktats mot att fastighetsbolagen ägs av före detta politiker, att
före detta politiker sitter i bolagens styrelser och att före detta politiker jobbar som lobbyister
för fastighetsbolagen. Det här kan vara en bidragande orsak till att kommunala tillgångar säljs
ut trots att det inte är kommuninvånarna till gagn.
Eftersom kommunen bestämmer själva om utbildningsfastigheter ska säljas eller om nya skolor
ska ägas av privata fastighetsbolag är det här en utmärkt lokal valfråga.
Frågor att ställa:
•
Kommer ditt parti att sälja några förskole- eller skolfastigheter om ni vinner valet?
•
Om “ja”, vilka effekter förväntas för de kommunala skolornas ekonomi?
•
Kommer ditt parti planlägga skolor som privata fastighetsägare ska äga om ni vinner valet?
•
Är det viktigt för ditt parti att kommunen har rådighet över de utbildningsfastigheter som
finns i kommunen? Varför? Varför inte?
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Om tankesmedjan Balans
Tankesmedjan Balans drivs av och för välfärdens medarbetare, utan några vinstintressen eller
mellanhänder. Vi är en ideell förening med syfte är att folkbilda och opinionsbilda om välfärdens
styrning och arbetsmiljö. Föreningen grundades 2017 på initiativ av Marcus Larsson och Åsa
Plesner, som båda hade egna erfarenheter av att arbeta i välfärden (skolan) och av stressrelaterad
ohälsa.
Föreningen har tre aktiviteter:
•
Granskning och debatt. Vi skriver blogginlägg och debatterar i traditionella och sociala
medier. Vi har också gett ut böckerna De effektiva - en bok om varför välfärdens medarbetare går sönder, De lönsamma - en bok om varför skolor slåss om elever och De
expansiva - en bok om skolmarknadens vinnare (och förlorare).
•
Pressinformation. Vi hjälper journalister och redaktioner med research och med att
identifiera relevanta frågor att ställa.
•
Utbildningar, utredningar och rådgivning. Vi föreläser och hjälper till som rådgivare
inom ekonomistyrning, arbetsmiljöfrågor och påverkansarbete. Våra uppdragsgivare
här är oftast fackförbund och politiska partier.
Vi tar betalt för föreläsningar och utredningar. Våra driftskostnader finansieras i övrigt av
privatpersoners gåvor till föreningen. Varken gåvor eller uppdrag berättigar till inflytande över
föreningens verksamhet i övrigt.

Stötta tankesmedjan Balans
Vill du hjälpa oss att fortsätta vår verksamhet kan du till exempel:
• Följa oss på Facebook eller Twitter och dela våra blogginlägg där. Du hittar oss genom
att söka på ”tankesmedjan Balans” eller @tsbalans.
• Bli månadsgivare av 20 kr i månaden (eller mer) på:
www.tankesmedjanbalans.se/stotta
• Tipsa oss om när det händer märkliga saker i din kommun, region eller myndighet.
Skicka meddelande till oss på Facebook eller Twitter, eller mejla:
smedjan@tankesmedjanbalans.se
• Boka oss som utbildare i din fackförening, ditt parti eller din arbetsplats.
• Läs våra böcker De effektiva, De lönsamma och De expansiva. De finns i nätbokhandeln. När du har läst klart, ge ditt exemplar vidare till någon som jobbar inom
välfärden. Lägg den i ett personalrum på en skola, vårdavdelning eller boende.

