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Gröna band och kändishundar på ministermötet

Miljöpartiet är blåare än man tror, ordnar borde delas ut för större bedrifter än
limousinåkande, och taxar kan faktiskt föda dalmatinervalpar.
Det var några av de saker Rapidus läsare fick veta på måndagsmorgonens
dubbelministermöte hos Sparbanken Finn i Lund. På plats var socialförsäkringsminister
Cristina Husmark Pehrsson, också ansvarig för nordiska samarbetsfrågor, och
migrationsminister Tobias Billström.

Rapidus håller frukostmöte hos Sparbanken Finn i Lund. Framför ett av de stora fönstren mot
Domkyrkan sitter socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och svettas över sin
skrivtavla.

”Jag kommer verkligen inte på något!” utbrister hon till sist.

Uppgiften är att skriva ner en svaghet hos migrationsminister Tobias Billström, som sitter
några meter bort och antecknar obekymrat på sin egen tavla.

Husmark Pehrssons svaghet, enligt Billström: behovet av att förklara.

”Men det är ju inte bara en svaghet utan något du hela tiden måste göra, på ett ganska
komplicerat område,” säger Tobias Billström.

Cristina Husmark Pehrsson medger att det är en utmaning. Hon sitter ofta med reportrar som
knappt vet någonting om socialförsäkringssystemet och är rädd att de ska skriva något som är
alldeles fel.

”Min pressekreterare blir helt knottrig när jag blir så ivrig och börjar berätta. Jag tar över helt
– och plötsligt har den halvtimmen gått…”



                                                                               

Socialförsäkringsområdet var relativt obanad mark för alliansen när Cristina Husmark
Pehrsson tog över, och hon har gillat att utforma det. Men protester från oppositionen kan
göra henne frustrerad – särskilt när de gäller utredningar som de själva tillsatt och som hon
bara fått överta. Dessutom tar hon illa vid sig av en del skriverier i pressen, som Aftonbladets
vinjett ”Det nya hårda Sverige”.

”Jag blir ledsen och arg. Det mest inhumana jag kan tänka mig är det sjukskrivningssystem vi
har i dag. Ingen företagshälsovård, ingen rehabilitering. Nu satsar vi på att få människor på
benen och komma tillbaka. Jag fattar inte att det skulle vara det hårda.”

Som ”Öresundsminister”, egentligen minister med ansvar för nordiska samarbetsfrågor, är
Cristina Husmark Pehrsson mindre frustrerad. Skånska regionrådet Pia Kinhult är Sveriges
representant i nordiskt gränshindersforum, och ska rapportera om arbetet till statsministern i
juni. Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har fått till uppgift att utreda
hur de kan underlätta för gränsgångarna och även de ska rapportera till regeringen framåt
sommaren. Det har aldrig varit så mycket på gång på Öresundsområdet som nu, menar hon.
Och vad gäller skatteavtalet med Danmark, ska det absolut inte sägas upp.

”Det vore det dummaste man kunde göra. Har vi nu fått dem att skriva under på något så är
det bättre än att inte ha något avtal alls. Regeln är ju att man skattar där man arbetar. De hade
inte behövt ge oss någonting – nu får vi i alla fall 300 miljoner kronor om året.”

”Är förväntningarna här nere för högt ställda?” undrar Thomas Frostberg, Rapidus
chefredaktör och utgivare, som står för frågorna den här morgonen.

”Nej, de ska vara höga. Ni ska driva på,” säger ministern.

Rapidus chefredaktör Thomas Frostberg intervjuade migrationsminister Tobias Billström
och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Även Tobias Billströms arbete kan påverka Öresundsregionens framtid. Om några veckor
presenterar han för riksdagen sin nya proposition på migrationsområdet. Mest omtalat är de
generösare reglerna för arbetskraft från länder utanför EU.



                                                                               
”Det är en smärre revolution av svensk migrationspolitik. För första gången öppnar vi för
arbetskraftsinvandring på bred front. Kan arbetsgivaren visa att det finns en position som
behöver fyllas och att man uppfyller reglerna för anställning, så får personen komma.”

Att det skulle kunna innebära en konkurrensfördel för Skåne i relation till Danmark,
exempelvis vid nya företagsetableringar, ser han inte alls som osannolikt.

”Och om det här kan bidra till att få vågskålen att väga över till Skånes fördel, à la bonheur.”

När Thomas Frostbergs frågar vad Tobias Billström ska göra åt ”problemet Vellinge” svarar
han diplomatiskt att Vellinge hamnat väl mycket i skottlinjen. Fler kommuner saknar avtal
med Migrationsverket om att ta emot invandrare.

”Själv tycker jag att man ska ta emot om man kan, men jag tycker också att kommunpolitiken
hamnar för mycket i fokus här. Vi borde prata mer i regiontermer – den som bor i en kommun
kan ju jobba i en annan.”

Utmaningen, menar han, är att utforma ett system som gör att människor självmant bosätter
sig där de har bäst chans att få utbildning, jobb och bostad. Och att med en kombination av
morot och piska få kommunerna att förstå vad som är ”bra politik”.

Lite överraskande pekar Tobias Billström ut miljöpartiet som de nya vännerna när
migrationspolitiken formas. Det finns skillnader i synen på asylpolitiken, men vad gäller
arbetskraftsinvandringen så är likheten stor, anser han.

”När vi har kammardebatter på mitt område så blir det ofta så att de tre oppositionspartierna
går mycket hårdare åt varandra än åt regeringen!”

När Thomas Frostberg pratar annat än politik med ministrarna får publiken bland annat veta
att Tobias Billström blandar en utmärkt Singapore Sling, och att han har en böjelse för ordnar.
Reglerna borde ändras så att svenska ordnar inte bara kan delas ut till utländska dignitärer,
utan till svenskar också, tycker han.

”De kunde gå till någon som arbetar med ungdomar som kommit snett, eller någon som gjort
något viktigt för hembygden, kulturarbetare, eller personer i näringslivet.”

”Du har ju själv börjat hösta in ordnar redan, du har väl fått en från Bulgarien?” frågar
Thomas Frostberg.

”Mja… Jag fick rycka in för handelsministern, och det var då jag fick den där utmärkelsen. Vi
skojade om att jag fick den för tapperhet i limousin,” säger Tobias Billström.

Publiken skrattar – dock inte fullt lika mycket som när Cristina Husmark Pehrsson berättar
om sin taxtik Smulan, som hade den överraskande smaken att bli kär i grannens dalmatiner.
När Smulan blev allt tjockare trodde husse och matte först att hunden ätit grisfoder, men med
tiden visade det sig att det var åtta stycken små ”taxaldiner” på väg. Det gav ministern
intressanta erfarenheter, vad gäller hundars biologi såväl som svensk medias prioriteringar.



                                                                               
”Vi hade varit lite oroliga att de skulle bli för stora för Smulan, men de anpassar sig efter
mammans kropp. Sedan, när de fötts, så växte de helt olika och en del blev som taxar och en
del som dalmatiner.”

”När de fyllde ett år kom allihop hem till oss på kalas för att vi skulle se hur de utvecklats. Då
tyckte jag det var lika bra att bjuda in media, de hade ju redan varit i Svenska dagbladets
korsordsbilaga och allting. Alla kom; TV-kanaler, tidningar… Sedan när jag skulle presentera
moderaternas strategi för att satsa tre miljarder kronor på vårdgarantin, då kom det ingen
alls.”

När det är dags för presentutdelning vid frukostmötets slut tror Tobias Billström ett slag att
han ska få en detaljplanering för sin egen svensexa – ministern gifter sig i sommar och
Thomas Frostberg påstår att han kommit över ett diariefört mail till statsministern med ämnet
”Tobias svensexa”. Det är dock en bluff, och Billström får istället retorikboken Att vinna fast
man förlorar av Göran Hägg, samt Varför kvinnor alltid kommer ihåg och män glömmer av
Marianne J Legato. Cristina Husmark Pehrsson å sin sida kan rusta sig för framtida debatter
kring socialförsäkringen med hjälp av David Eberhards I trygghetsnarkomanernas land.
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