
Vinster i välfärden 

– Sveriges politiker måste 
lyssna på folket i vinstfrågan 

 
Inom kort röstar Sveriges riksdag om regeringens förslag om en vinstbegränsning. Regeringens förslag 
innebär att möjligheterna att dela ut ohämmade vinster på skattemedel som avsetts för skola, äldrevård 
eller omsorg begränsas. Svenska folket har under flera års tid visat sig vara starka motståndare till fritt 
vinstuttag ur välfärden. En massiv majoritet som sträcker sig långt in i de borgerliga väljarleden vill att 
politikerna tar ansvar och begränsar vinsterna. I det senaste riksdagsvalet 2014 röstade en klar 
majoritet på partier som lovat att stoppa eller begränsa vinsterna. Mycket talar nu för att riksdagens 
högerblock kommer svika sina vallöften och valresultatet och trots allt rösta ner förslaget om 
vinstbegränsning. 

Nästan dagligen kommer rapporter och studier som visar att vinster i välfärden leder till segregation, 
klasskillnader och betygsinflation i skolan, underbemanning och sämre löneutveckling för personalen i 
alla välfärdsdelar, förutom att resurser som medborgarna vill skall användas till välfärd rinner iväg i 
utdelningar och används för att bygga upp kapital för spekulation i så kallade riskkapitalbolag. Denna 
vinstjakt förstör själva idén med en gemensam skattefinansierad välfärd där själva välfärdens innehåll, 
omvårdnaden och utbildningen av våra medmänniskor är vinsten. 

Vi uppmanar riksdagens samtliga partier att ta sitt ansvar och stoppa en ohejdad vinstjakt genom att 
rösta för regeringens proposition. De partier som sviker svenska folkets massiva stöd för att begränsa 
och på sikt stoppa välfärdsindustrins skadliga vinstjakt, kommer att bli påminda om detta svek i den 
stundande valrörelsen. 

Vårt mål är en välfärd fri från vinstuttag i skattefinansierad vård, skola och omsorg. Dit kommer vi att 
nå. Om riksdagen ställer sig på vinstkapitalets sida innebär det bara att vår kamp fortsätter! 

 

Uttalandet antaget av Byggnads kongress i Göteborg 2018-06-01 
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