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Interpellationssvar till Suzanne Frank (M)
ärende 17RK2024
Suzanne Frank (M) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående frågor angående hur Kronoberg kan påverkas av
förslag på begränsning av vinster i välfärden. Svar redovisas efter respektive fråga.
Bakgrund till svar: Suzanne Frank har i sin interpellation ”Angående hur Kronoberg
påverkas av förslaget med vinster i välfärden” ställt tre frågor till mig om vad jag tror
kommer att hända om regeringen får gehör för en proposition om
vinstbegränsningar i Välfärden.
Först vill jag förtydliga att något förslag som rör vinster i välfärden ännu inte är lagt.
Regeringen sa i regeringsförklaringen i september att man planerar att lägga ett
förslag om vinstbegränsning inom skola och omsorg under våren 2018. Hur exakt ett
sådant förslag utformas vet vi inte innan propositionen är lagd.
Fråga 1: Hur tror du att arbetsmarknaden för kvinnor kommer att påverkas om förslaget om
vinster i välfärden gå igenom?
Svar: Behovet av välfärdsarbetare kommer även i fortsättningen att vara stort.
Arbetsmarknaden inom välfärdssektorn kommer därför att fortsätta att växa även
om vinstbegränsningar införs.
Fråga 2: Hur tror du att företagandet kommer att påverkas om förslaget om vinster i välfärden
går igenom?
Svar: Seriösa välfärdsföretag kommer att kunna fortsätta sitt arbete på samma sätt
som idag. Oseriösa välfärdsföretag som endast fokuserar på vinstmaximering
kommer att söka sig till andra marknader.
Fråga 3: Kommer Region Kronoberg göra en konsekvensbeskrivning utifrån hur länets
arbetsmarknad kommer att påverkas vid ett införande av vinstförbud i välfärden?
Svar: Något konkret förslag som rör begränsning av vinster i välfärden har ännu inte
lagts. I regeringsförklaringen i september 2017 meddelades dock att regeringen under
våren 2018 planerar att lägga ett förslag om vinstbegränsning inom skola och
omsorg. Hur det förslaget kommer se ut vet vi inte innan det presenteras. I dagsläget

finns därför ingen plan på att genomföra en konsekvensbeskrivning av hur
arbetsmarknaden i Kronoberg kan påverkas av ett införande av vinstbegränsningar i
välfärden.
Jag vill förtydliga att jag förstått att det inte är aktuellt att införa ett totalt vinstförbud.
De förslag som diskuterats innebär vinstbegräsningar, alltså att välfärdsföretag inte
ska kunna ta ut övervinster från våra skattebetalare.
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