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BOHUS. Molly Downes, 
Emma Cappelen och 
Emmy Wessberg från 
Ale-Jennylunds rid-
klubb är spända av för-
väntan. 

Om de går vidare 
i semifinalen väntar 
finalen som går i Scan-
dinavium under Göte-
borg Horse Show.

Drygt 140 C-ponnyekipage 
ställde upp i hopptävlingen 
GP-ponnyn 2012 och efter 

tre kval återstår nu 30 som i 
februari kommer att göra upp 
om 10 finalplatser. Bland dem 
finns tre ryttare från Ale-Jen-
nylunds ridklubb. 

Semifinalen går av stapeln 
på Billdals ridklubb den 19 
februari, bara en vecka innan 
den stora finalen i Scandina-
vium under Göteborg Horse 
Show.

I GP-ponnyn hoppas en 
bana med 90 centimeter höga 
hinder och stilbedömning 
ingår. Domaren betygsätter 

ryttarens sits, rittens genom-
förande med vägval, tempo 
och balans samt ett samlat 
helhetsintryck. Rivning, väg-
ring och tidsfel innebär mi-
nuspoäng.

Tävlingen är öppen för 
ryttare som under finalåret 
fyller högst 18 år.

Aleryttare till semifinal i GP-ponnyn
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Johanna Roos
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Klara för semifinal. Molly Downes på Millie Surprise, Emma Cappelen på Shelly och Emmy 
Wessberg på Ämedie har chans till finalplats i Scandinavium.                                Foto: privat
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Det är helt orimligt 
att företag inom väl-
färdssektorn kan un-

dandra vinster för beskatt-
ning genom interna ränte-
konstruktioner. Skatteme-
del ska användas i välfärden, 
inte gå till riskkapitalbolag i 
skatteparadis

Även borgerliga politiker 
i riksdagen och kommuner 
har varit upprörda över 
dessa effekter. Samma politi-
ker som tidigare snarare har 
drivit på privatiseringar och 
utförsäljningar, inte minst 
i kommunerna. Borgerliga 
politiker har faktiskt släppt 
in räven i hönshuset och 
påstått att räven numera är 
vegetarian för att omvärlden 
skulle tubbas att tro att det 
här med vinster och risk-
kapitalbolag i välfärdstjäns-
terna inte alls är någon fara, 
snarare helt ofarligt.

Fem koncerner
Den privata vården i Sve-
rige domineras av fem 
stora koncerner – Carema 
(Ambea), Attendo, Capio, 
Praktikertjänst och Aleris. 
De tre förstnämnda ägs av 
riskkapitalbolag. Två tred-
jedelar av friskolorna drivs 
i associationsformer som 

är vinstsyftande. Av de fyra 
största friskolekoncernerna 
i Sverige ägs tre av riskkapi-
talbolag. Apoteksmarknaden 
avreglerades med buller och 
bång för två år sedan. Apo-
teken ägs av fem olika större 
aktörer varav två med risk-
kapitalanknytning. 

Tvister
Stor uppmärksamhet har 
under de senaste veckorna 
riktats mot vårdföretagen 
och apoteken. De tre risk-
kapitalägda vårdföretagen 
har tvister med Skatteverket 
om flera hundra miljoner 
kronor. Carema ensamt 
uppges undandra nära 500 
miljoner kronor årligen 
från beskattning i Sverige 
genom räntesnurror. Det är 
vanligt att riskkapitalbolagen 
är registrerade utomlands 
och att ett moderbolag i 
en koncern lånar ut pengar 
till mycket hög ränta till 
sina dotterbolag. Den höga 
räntan gör att vinsten blir 
minimal i Sverige. Istället 
redovisas vinsten i skatte-
paradisen som har betydligt 
lägre företagsskatter än 
i Sverige. I apoteksfallen 
handlar det om en liten ö, 
Jersey, i engelska kanalen.

Problemet har länge varit 
känt av regeringen. Pressad 
av mediadebatten tvingas 
Anders Borg nu säga att en 
förändring kommer, men 
tidigast år 2013. Under 
tiden kan betydande belopp 
rinna ut ur landet därför att 
regeringen inte vågar agera 
tillräckligt offensivt.

Vi socialdemokrater har 
föreslagit att förfarandet 
stoppas direkt genom en så 
kallad stoppskrivelse från 
regeringen till Riksdagen. 
Det är en begäran om att 
bestämmelsen ska gälla 
redan från dagen efter det 
att skrivelsen lämnats till 
riksdagen. Förfarandet 
används vid nyupptäckt oön-
skad skatteplanering samt 
vid ny praxis från Regerings-
rätten eller EU-domstolen. 
Utan stoppskrivelse kan 
riskkapitalbolag inom 
välfärdssektorn undandra 
vinst även under 2012 från 
beskattning. Därför borde 
regeringen handla nu istället 
för att avvakta till våren.

Christina Oskarsson
Riksdagsledamot (S)

Stoppa skatteflykten 
nu, inte sen!


