
År 2009 – nu över 970 000 läsare

Sedan allianSen vann valet har reger-
ingen upprepat att arbetsrätten inte är ett 
problem. 

Men nu börjar allt fler röster ropa om att 
LAS (lagen om anställningstrygghet) bör 
reformeras. Det har Den Nya Välfärden 
hävdat länge och har utarbetat ett förslag 
till en ny arbetsrätt.  Sid 18

n Avslöjade. Den Nya Välfärden har granskat ett antal kommuner och deras 
tveksamma affärsupplägg och olagliga verksamheter. Kommunpolitiker som bo-
lagiserar verksamheter för att slippa insyn och kontroll. Kommunerna bryter mot 
lagen på ett sätt som nästan verkar medvetet.

Konkurrensen snedvrids och drabbas gör små- och medelstora företag som 
inte får konkurrera på lika villkor. Men det är också ett demokratiproblem efter-
som kommunerna sätter offentlighetsprincipen ur spel. 

 Sid 14–15

Att vara entreprenör kan 
också vara att hitta sätt 

att mjölka staten på pengar för 
ett vaccin.
 

 Stig-Björn Ljunggren, sid 11

”

Kommuner skurkar 
– i laglöst land 

Under 2008 och början av 2009 försäm-
rades företagarklimatet kraftigt. Vilket är be-
gripligt med tanke på den globala finanskri-
sen som givit den djupaste lågkonjunkturen 
sedan 1930-talet. 

Nu syns en viss återhämtning. Men nivån 
är för låg. 
 Sid 25

Vad tycker 
ungdomsförbunden?

Under drygt 15 år har Konkurrens-
kommissionen utvecklats till en erkänd 
expertgrupp på upphandlingsfrågor. 

Med sedan starten är chefsjurist Pär 
Cronhult. Han har gjort mer än 500 utred-
ningar av myndigheter som bryter mot 
lag. Många av målen som man har drivit 
har därefter vunnits i domstol.    Sid 10

På lagens sida mot 
myndigheterna

Vi tar tempen på 
företagarklimatet

... men vad tycker 
politikerna om 
förslaget? Sid 7–9

Recept på en  
modern arbetsrätt

Sid 4

nytt förSlag:  Halvera arbetsgi-
varavgifterna för upp till tio med-
arbetare. Då skulle småföretagen 
nyanställa och det skulle också 
gynna dem som är på väg att star-
ta nytt och eget.

Om man tar hänsyn till möjliga 
effekter på nyföretagandet – vil-
ket underligt nog inte brukar ske 
– skulle staten på några års sikt 
kanske inte ens förlora några in-
täkter. Sid 4–6

76 000  

nya jobb 
med sänkta  
arbetsgivar-
avgifter
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4–6
ArBetSgivArAvgifternA:  
Bara företagare skapar, nya 
riktiga jobb – Miljonuppro-
pet handlar om halverade 
arbetsgivaravgifter för små-
företag. Med sänkta arbets-
givaravgifter för alla bolag 
skapas 76 000 nya jobb.
.  

Leder deBAtten:
Vården är en känslig poli-
tisk fråga. Både den här och 
förra regeringen vill nytt 
men vågar inte ta steget 
fullt ut. Den Nya Välfärdens 
Hälso- och Sjukvårdsföre-
tagsmodell inspirerar och 
leder debatten. 

integritetSkämpe:
Han debatterar, granskar, 
ifrågasätter och ger sig ald-
rig. Pär Ström, integritets-
ombudsman vid Den Nya 
Välfärden håller ett öga på 
övervakningssamhället. 

viLdA väStern:
Runt om i landet begår kom-
munerna årligen uppenbara 
brott mot lagen. De flesta blir 
varken upptäckta eller anmäl-
da. Och när de blir dömda, 
kan de strunta i domen.

4oktober har sitt 
ursprung i den stora 
manifestationen mot 
löntagarfonderna som 
genomfördes för 25 år 
sedan. Verksamheten 
drivs nu av Stiftelsen 
Den Nya Välfärden, som 
är en opinions bildande 
tankesmedja och arbe-
tar för demokrati, väl-
färd och företagande.

Vi är partipolitiskt 
oberoende. Våra förslag 
präglas av en positiv 
människosyn. Vi menar 
att det blir bättre om 
makt och pengar flyttas 
från valda ombud till 
medborgarna själva. Vårt 
signum är nytänkande 
och djärvhet i kombina-
tion med trovärdighet 
och kompetens.

Sedan 1988 har vi 
presenterat konkreta 
förslag för ett företagar-
vänligare Sverige och för 
en ny välfärd. Hittills 
har vi publicerat ett 
sextiotal skrifter. 

För en företagare finns 
det mycket att önska. Vi 
säger: förbättra före-
tagarklimatet, halvera 
arbetsgivaravgifterna 
åtminstone för upp till 
tio anställda, förändra 
arbetsrätten så att det 
blir mindre riskabelt att 
anställa folk.

Dessutom har vi star-
tat Konkurrenskommis-
sionen och Företagar-
ombudsmannen för att 
få ordning på offentliga 
upphandlingar och för 
att hjälpa företagare  
i nöd.

Den personliga in-
tegriteten är en del av 
demokratin. Vi har star-
tat Integritetsombuds-
mannen till skydd för 
medborgarnas privatliv. 
Onödig övervakning ska 
vi inte ha.

Vår röst behövs. Vi 
försöker göra något åt 
sakerna. Och det gör 
vi – med god hjälp av 
Sveriges företagare!

vår röst  
behövs

16–17 18 26

innehåll:
ekonomer om halverade avgifter

Den Nya Välfärdens förslag om halverade arbetsgivaravgifter 
för alla företag ställer många frågor. Här reder ekonomerna 
Gunnar Du Reitz och Jan Herin ut begreppen. 

enkla och stabila regler efterlyses
Det finns fall där företagaren följt Skatteverkets råd och i efter-
hand fått det underkänt vid en revision, skriver Per Rosengren, 
tidigare riksdagsledamot (v).

 

de folkvalda om förslaget
Vad tycker riksdagens arbetsmarknadsutskott? Sex av utskot-
tets sju partier ger sin syn på förslaget om sänkta arbetsgivar-
avgifter.

Upp till kamp!
Sveriges företagare vill 
ha sänkta arbetsgivaravgifter. 
Miljonuppropet är en kampanj för en 

miljon underskrifter på kravet halverade arbetsgivar-
avgifter för småföretag. Gå med du också!

Offentlig upphandling granskas
Konkurrenskommissionen är nödvändig för svenskt närings-
liv! Så säger Erik Nerep, ledamot av kommissionen, som 
håller ett granskande öga på att myndigheter genomför upp-

handlingar på ett objektivt och lagligt sätt. 

Staten konkurrerar ut privatflyg
Företagaren Michael Lyckholm har ett stort problem, nämligen 
konkurrensen från Frivilliga Flygkåren, som subventioneras av 
staten för att driva sin verksamhet. Konkurrenskommissionen 

rycker ut

Striden mot krånglet
Det är ett år kvar till riksdagsvalet. Allians-
regeringen gick ut hårt med att man skulle 
minska krånglet för företagarna. Vad har 

hänt?

rune in memoriam
G Rune Berggren, en av grundarna av Den 
Nya Välfärden har gått bort. En man som vägrade vända kap-
pan efter vinden och alltid grundade sina ord och synpunkter 

på solid kunskap och eftertanke.

4

8

7

9

10

25

17

18

Min tes är att vi 
också måste mo-

tivera fler medborgare 
att bli företagare och 
därmed arbetsgivare.
  Jens Spendrup, sid 27

”

Tidningen du håller i handen ges ut av 4oktober – en del av Den Nya Välfärden  l  adress: Box 5625, 114 86  Stockholm  l  besöksadress: Danderydsgatan 10

telefon: 08-545 038 10  l  e-mail: info@dnv.se  l  hemsida: www.dnv.se  l  omslagsfoto: Annika Jansson Selim     

l  Produktion: Vikman kommunikation  l  tryckning: Dagens Nyheter 2009.



4 OKTOBER – EN DEL AV DEN NYA VÄLFÄRDEN   |   3

 LEDARE

SÅ häR STÅR DET i en bok från Den Nya Välfärden:

Om vi räknar med alla som är förtidspensionerade för att 
myndigheterna inte anser att det finns jobb åt dem, alla 
som befinner sig i AMS-åtgärder, alla som låter bli att ställa 
sig till arbetsmarknadens förfogande för att de inte tror det 
är lönt att söka arbete plus alla som uppträder i statistiken 
som arbetslösa, om vi lägger ihop alla dessa får vi en arbets-
löshet i Sverige som överstiger tjugo procent av arbetskraf-
ten… Knappt någon tycks på allvar räkna med att Sverige 
ska komma tillbaka till den fulla sysselsättningen.

Boken heter Berättelsen om jobben och publicerades hösten 
1996. Det är tretton år sedan.

På den vägen är det. Inför valet 2006 publicerade Den 
Nya Välfärden tre uppmärksammade studier där det tio-
årsjubilerande utanförskapet återupptäcktes. Det kon-
staterades att arbetslösheten egentligen uppgick till 17 
procent med toppar på uppemot 30 procent för särskilt 
utsatta grupper som ungdomar och invandrare. Det är 
inte orimligt att tro att allianspartiernas fokusering på 
utanförskapet gav dem regeringsmakten.

Under de senaste tre åren har utanförskapet ökat. Visst, 
världen genomlider den svåraste lågkonjunkturen sedan 
30-talet, men det är nog inte där problemet sitter. Utanför-
skapet har bitit sig fast. Det går inte att komma till rätta med 
arbetslösheten med den traditionella politiken som för det 
mesta utportioneras i homeopatiska doser.

Det finns bara en lösning: företagsamhet. Företagsamhet 
betyder att fler människor ska engagera sig mer i närings-
verksamhet. Det är inget politiker kan styra över. Finansmi-
nistern kan inte skapa ett enda nytt jobb annat än om han 
själv sadlar om och blir en duktig korvgubbe. Däremot kan 
politiker underlätta för företagare, lägga livet till rätta för 
dem, uppmuntra dem, hålla fram dem som förebilder och 
hänga på dem medaljer och förtjänsttecken. 

Men det förutsätter att politikerna tar i så det märks. 
Det räcker inte med att sänka arbetsgivaravgifterna med 
någon procentenhet. Det räcker inte med att lova mindre 

regelkrångel (och sedan kanske inte leverera i enlighet med 
löftena). Det duger inte att skjuta det förbättrade företa-
garklimatet på framtiden med hänvisning till krisen; det är 
ungefär som att vänta med släckningsåtgärderna tills det 
inte brinner så infernaliskt. 

även om Sveriges företagare välkomnade Alliansreg-
eringen sjunker den andel som tror på förbättringar un-
der återstående mandatperiod (även om fler tror på för-
bättringar än försämringar). Sveriges företagare – både 
etablerade och potentiella – saknar sann framtidstro. 
Det har blivit lite bättre under det senaste halvåret men 
fortfarande anser två tredjedelar av företagarna att före-
tagarklimatet är ogynnsamt eller ”varken gynnsamt el-
ler ogynnsamt”. Bara en tredjedel anser att det är gynn-
samt. 

Egentligen är nog just detta grundproblemet: bristen 
på framtidstro, känslan av att de politiska beslutsfattarna 
fortfarande inte riktigt förstått företagandets avgörande 
betydelse inte bara för sysselsättningen, utan också för na-
tionens framtida välstånd. Det startas färre nya företag i 
Sverige i förhållande till folkmängden än i nästan alla andra 
länder. Uppenbarligen tycker svenska folket lite till mans 
att det inte är tillräckligt intressant att driva företag. Just 
detta är för övrigt vad svenskarna svarar i opinionsunder-
sökningar: mindre än en fjärdedel anser företagarklimatet 
vara gynnsamt.

Regeringen borde skicka svenska folket ett glatt budskap 
om att den förstått företagandets betydelse och avser att 
göra allt för att förbättra företagarklimatet. Det konstiga är 
att regeringen inte redan gjort det, för ett sådant budskap 
är en valvinnare. Den Nya Välfärden har vid flera tillfällen 
gjort opinionsundersökningar om detta. Över 90 procent av 
svenskarna tycker att det är ”viktigt” eller ”mycket viktigt” 
att företagarklimatet förbättras. Även grupper som i allmän-
het anses skeptiska mot kapitalismen och marknadsekono-
min uppvisar ett massivt engagemang för företagarnas väl. 
Också LO-anslutna ligger på denna höga nivå. Vänsterparti-
sympatisörerna ligger kring 80 procent.

För att vara säker på att dessa positiva svar inte bara gav 

uttryck för en allmän välvilja som inte skulle överleva nor-
mala prövningar vässade Den Nya Välfärden formuleringen 
och ställde frågan: ”Tycker du att man ska förbättra företa-
garklimatet även om det kan leda till att företagare tjänar 
mer pengar?”. Även då var stödet kraftfullt för en ny politik. 
Fyra av tio svarade ”ja, absolut”, en fjärdedel ”ja, kanske”. 
Mindre än en tiondel svarade antingen ”nej, absolut inte” 
eller ”nej, troligen inte”. Vi har ställt frågan även tidigare år 
och fått likartade svar. Svenskarnas välvilja mot företagarna 
är stabil över åren.

Hur ska detta glada budskap då utformas? Det räcker inte 
med ord. Det behövs handling också. Ingen enskild åtgärd 
skulle så positivt påverka företagarklimatet som en rejäl 
sänkning av arbetsgivaravgifterna, det visar undersökningar 
som Den Nya Välfärden gjort under minst tio år. Halverade 
arbetsgivaravgifter ligger alltid högst upp på företagarnas 
önskelistor.

I den här tidningen presenteras Den Nya Välfärdens se-
naste förslag, nämligen en halvering av arbetsgivarav-
gifterna för en lönesumma upp till tre miljoner kronor 
– motsvarande ungefär tio anställda – för alla företag. 
Det betyder inte så mycket för storföretagen, men de för-
väntas inte öka sysselsättningen särskilt mycket i alla 
fall. Men för mindre företag – och för folk som startar 
företag – skulle effekten bli enorm. Och det är just i de 
mindre och medelstora företagen som sysselsättningspo-
tentialen finns. 

Den Nya Välfärdens uppmaning till regeringen är att ta 
detta förslag och att deklarera att företagarklimatet ska hög-
prioriteras. Det kan bli den åtgärd som säkerställer en andra 
mandatperiod.

Patrik engellaU
ordförande, Stiftelsen den nya välfärden

Svenskarna vill ha en bättre företagarpolitik 
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Den Nya Välfärden lanserar ett 
radikalt förslag som innebär att ar-
betsgivaravgifterna halveras för alla 
företag upp till en total lönesumma 
på tre miljoner kronor – d.v.s. un-
gefär tio anställda. Tanken är att 
det skall gynna småföretag och 
dem som är på väg att starta nytt 
och eget. För storföretag spelar en 
sådan här ”rabatt” ingen större roll. 
För ett litet företag med en handfull 
anställda kan det betyda massor – 
så mycket att det kan fundera på att 
nyanställa.

Lars-Göran Häll-
gren hade inte tidi-
gare hört talas om 
förslaget men sä-
ger spontant, när 
han hör talas om 
det, att det är ett 
mycket välkom-
met förslag.  Han 
är vd och ägare till 
Plåt & Isolering i Skellefteå med sex 
anställda:

– Det är klart att vi skulle använda 
pengarna till att utveckla företaget 
och kanske anställa några till.

– Den för oss absolut viktigaste 
åtgärden som en regering kan göra 

är sänkta arbetsgivaravgifter! Det är 
inte snack om den saken!

”Skulle betyda mycket för oss”
En av de som tagit emot förslaget 

om halverad arbetsgivaravgift är 
Andreas Rindö, en av tre delägare 
till Rindab som är verksamma inom 
fordonsbranschen. Han har själv 
skrivit debattartiklar i ämnet och 
blev kontaktad av Den Nya Välfär-
den för att ge sina synpunkter.

Med tiotalet anställda i företaget 
skulle en halverad arbetsgivaravgift 
betyda en hel del:

– Det skulle betyda väldigt myck-
et för oss. Vi behöver inte då ha så 
stora intäkter för att överleva – och 
inte minst skulle många av våra 
kunder klara sig bättre. Kundförlus-
ter hör till vårt största problem.

– Med lägre kostnader skulle vi ju 
våga satsa mer, säger Andreas Rin-
dö. Vi skulle våga oss på många av 
de projekt som i dag skulle dra med 
sig alltför stora kostnader. Med billi-
gare arbetskraft skulle vi kunna an-
ställa någon eller några som skulle 
avlasta oss andra – inte minst med 
allt administrativt arbete som nu tar 
tid från vår huvudverksamhet.

Andreas Rindö avvisar också kri-
tiken från dem som menar att en 
sådan här reform bara skulle leda 
till att de anställda skulle kräva hög-
re löner eller att ägarna skulle ta ut 
mer pengar

– Nej, högre löner blir det ju inte. 
Den här reformen påverkar ju bara 
småföretag och de är inte löneledan-
de! Och pengar i egen ficka! Nej, då 
skulle ju bara allt försvinna i skatt och 
i så fall får ju staten tillbaka pengarna 

i alla fall. Det är viktigare att myn-
digheterna fokuserar i första hand på 
att få ner arbetsgivaravgifterna så att 
företagen har råd och möjlighet att 
behålla sina anställda och nyanstäl-
la. Sänka inkomstskatten kan vara 
bra men först måste vi fokusera på 
att få in alla i arbete och att alla kan 
betala skatt. Och att företagen kan få 
ner kostnaderna och lägga dem på 
produktutveckling, miljöarbete, nya 
idéer, nya  säljorganisationer etc, is-
tället för att betala en massa onödiga 
arbetsgivaravgifter.

Den viktigaste frågan
För ett litet företag handlar det 

snabbt om en stor del av företagets 
totala kostnader. Ett företag med tio 
anställda och med vardera en lön 
på cirka 25 000 kronor i månaden 
får en lönesumma på ca tre miljoner 
och arbetsgivaravgifter på cirka en 
miljon. Om den kostnaden halveras 
skulle det mer än väl räcka till för 
att nyanställa i vart fall en eller till 
och med två personer.

 Den Nya Välfärden hävdar alltså 
med bestämdhet, och har starkt stöd 
för det i sina många opinionsunder-
sökningar, att just sänkta arbetsgi-
varavgifter är den enskilt viktigaste 
frågan för svenska småföretagare. 

I Norsholm mitt emellan Norr-
köping och Linköping driver Peter 
Lembke sitt företag med 10 an-
ställda som arbetar med kylaggregat 
för industrin. Han tror att förslaget 
skulle kunna få fart på nyföretagan-
det och sysselsättningen

– Det skulle säkert öka nyföreta-
gandet och de med kanske 1-2 an-
ställda som har fullt upp att göra i 

dag skulle få det mycket enklare att 
våga anställa en eller ett par till. De 
med, som vi, ca tio anställda, skulle 
det nog inte spela så stor roll för. 
Kanske skulle de få lättare att ta in 
extrafolk när det är full fart.

Orolig för riskerna
Men Peter Lembke blir lite orolig 

för de stora skatteekonomiska kost-
naderna och riskerna: 

– Vi får inte förstöra den välfärd 
vi byggt upp men får vi på det här 
viset fler i sysselsättning blir det ju 
fler som är med och betalar!

Ann Jacobsson på Betongteknik 
i Vikingstad strax utanför Norrkö-
ping med nio anställda ger stöd för 
tanken att sänkta avgifter ger fler 
jobb:

– Skulle vi få sänkt arbetsgivarav-
gift till 10 procent vore det förstås 
utmärkt. Kanske skulle vi kunna 
anställa en eller två till. 

Men när hon får frågan vilken 
åtgärd som vore den viktigaste blir 
svaret snabbt:

– ROT-avdragen och byggmom-
sen är värst. Ta bort dem först! ROT-
avdragen är en katastrof! Det borde 
ju vara den som får avdragen som 
borde få göra jobbet. Nu får vi, igen, 
agera bank åt staten. Det tar 30-45 
dagar för oss att få pengarna.  Vi sä-
ger nu ”nej” till privatpersoner.  Det 
blir för mycket jobb!

– Detta och den omvända bygg-
momsen är en katastrof för oss. 
Massor med merarbete och fördröj-
da pengar! Och Maud som skulle 
rensa i administrationen och byrå-

Sänkta arbetsgivaravgifter  skapar tusentals jobb
Sänkta arbetsgivaravgifter ger ökade skattein-
komster på sikt, fler jobb och fler nya företag.  

Trots miljarder i skattebortfall skulle reformen, 

efter några år, ge flera nya miljarder till statskas-
san, 12 500 nya företag per år och 76 000 nya 
jobb!

MILJONuPPROPET

Hallå regeringen: Vårt förslag kommer skapa 76 000 nya jobb

Lars göran 
Hällgren.

FORTSäTTER PÅ SIDAN 6 c c

Det 
skul-

le betyda 
väldigt 
mycket för 
oss.

Andreas rindö, en av tre delägare till 
Rindab som är verksamma inom 

fordonsbranschen.

”
uPPROP. Lägre arbetsgivaravgift                             – för jobbens skull.  FOTO: iSTOcK

frågan: Vad tycker ungdomsförbunden om förslaget att      radikalt sänka arbetsgivaravgifterna?
ChARLIE WEIMERS, (KDu):

– Utöver den generella ned-
sättningen föreslår vi dessut-
om att arbetsgivaravgiften för 
enmansföretag som anställer 
sätts ned så att dessa företag 
endast betalar ålderspensions-
avgift under det första året för 
den första anställde.  ”KDU 
menar att den höga arbetsgivaravgiften, en 
oflexibel lönesättning för ungdomar och 
lagen om anställningsskydd bidrar till den 
fortsatt höga ungdomsarbetslösheten. Ju 
högre arbetsgivaravgift, desto högre kostnad 
för arbetskraft. Vi vill göra det billigare att 
anställa genom att drastiskt sänka arbetsgi-
vareavgiften generellt, och menar därför att 
förslaget från Den Nya Välfärden är ett steg i 
rätt riktning som regeringen bör lyssna på. ”

NIKLAS WyKMAN, (MuF):
– Att sänka arbetsgivar-

avgiften är bra och borde 
göras. Däremot är vi tvek-
samma till att peka ut vissa 
grupper eller vissa företag 
och ge fördelar till dem.  
Det skapar ett krång- 
ligare system och öppnar 
upp för skatteplanering. Vi tror att sänkta 
inkomstskatter är den mest prioriterade 
skattesänkningen för att möta ungdomsar-
betslösheten.

JyTTE GuTELAND (SSu):
 – SSU ser den massiva 

ungdomsarbetslösheten 
i Sverige som en av de i 
särklass viktigaste politiska 
frågorna. Därför är vi lika 
bekymrade som frustrerade 
över den passivitet som har 
präglat den borgerliga reger-
ingen. Vi har riktat följande fem krav mot 
den borgerliga regeringen:

1. Inför en genomgripande subventione-
ring på upp emot 90 procent av lönekost-
naden under det första året för arbetsgivare 
som tillsvidareanställer långtidsarbetslösa 
ungdomar.

2. Inför utbildningsvikariat där unga får 
chansen att jobba medan äldre vidareutbil-
dar sig.

Sverige har bland de 
högsta ungdomsarbets-
lösheterna i EU. Den Nya 
Välfärden har ett förslag 
om halverade arbetsgivar-
avgifter på en lönesumma 
på upp till 3 miljoner i alla 
företag. Det beräknas ge 
76 000 nya jobb till en 
kostnad av 18 miljarder 
kronor. Vad tycker du om 
förslaget?

Vi tror att sänkta 
inkomstskatter är den 

mest prioriterade skattesänk-
ningen. niklaS Wykman

”
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Sänkta arbetsgivaravgifter  skapar tusentals jobb

SäNK ARBETSGIVARAVGIFTERNA FöR SMÅFöRETAGEN

uPPROP. Lägre arbetsgivaravgift                             – för jobbens skull.  FOTO: iSTOcK

frågan: Vad tycker ungdomsförbunden om förslaget att      radikalt sänka arbetsgivaravgifterna?
3. Investera i den svenska infrastruktu-

ren: rusta upp miljonprogrammen och bygg 
ut järnvägen.

4. Investera i ett brett utbildningspaket 
med fler platser i högskolan, KY-utbildning-
ar och komvux.

5. Satsa minst de ytterligare 10 miljarder 
kronor som SKL vill ha till Sveriges kommu-
ner och landsting de kommande åren.

FRIDA JOhANSSON METSO (LuF)
– Det hade varit bättre att 

föreslå att sänka arbets-
givaravgifterna generellt. 
Kriterier för riktad sänkt 
arbetsgivaravgift bör snarare 
vara ålder, inte lönesumma. 
Ett ålderskriterium är svårt 
att manipulera och styr job-

ben till unga, lönesumma som kriterium 
innebär inte en lösning på problematiken 
kring ungdomars anställningsbarhet.

IDA GABRIELSSON (uNG VäNSTER)
– Vi tror inte att generella 

nedsättningar av arbetsgi-
varavgiften har någon effekt 
på arbetslösheten. Trots 
att regeringen redan har 
halverat arbetsgivaravgiften 
för alla under 26 år, är var 
fjärde ungdom arbetslös. Däremot är vi för 
ett anställningsstöd till de arbetsgivare som 
anställer långtidsarbetslösa ungdomar. Vill 
man på allvar bekämpa arbetslösheten bor-
de man satsa på offentliga investeringar och 
ge unga möjlighet att skola om sig genom 
att satsa på arbetsmarknadsutbildningar.

JAKOB DALuNDE (GRöN uNGDOM)
– Vi gröna menar att de 

nya jobben kommer i de 
små företagen. Det är där 
innovationer och entre-
prenörskap bäst kommer 
till sin rätt. Vi ställer oss 
därför frågande till varför 
den moderatledda regeringen underlåtit att 
minska regelbördorna och istället slopat de 
sänkningar av arbetsgivaravgifterna som 
vi genomförde förra mandatperioden. Vi 
gröna vill fortsätta att genomföra en rad 
reformer för småföretagarna, en av dem är 
att vi vill sänka arbetsgivaravgifterna med 
10% för lönesummor upp till 2,5 miljoner. 
Den innebär att alla företag med en löne-
summa på 2,5 miljoner får en skattelättnad 
med 20 800 per månad. För enmansföretag 

vi vill utöver det reducera arbetsgivaravgif-
ten till enbart ålderspension för den förste 
anställde under ett år.

MAGNuS ANDERSSON (CuF)
– CUF tycker att arbets-

givaravgiften ska sänkas så 
snabbt som möjligt för alla 
företag, först genom att ta 
bort den allmänna löneav-
giften som bara är en ren 
straffskatt på att anställa 
mer personal. Vi tycker att 
arbetsgivaravgiften på sikt bör halveras för 
alla företag och att det är bra att börja med 
de mindre företagen.
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kratin! Det är ju värre än någonsin, 
säger Ann Jacobsson

Men en sak är vad företagare och 
andra anser vara en viktig och ange-
lägen fråga när de svarar på enkäter. 
En annan är att i förväg ta reda på 
och förstå följderna av förändringar 
i något så komplicerat som skat-
tesystem och företagens kostnads-
bild. Det blir lite av kaos-teori över 
det hela. En enskild, kanske liten, 
åtgärd på ett ställe kan få oanade 
konsekvenser på ett annat. Den 
Nya Välfärdens ekonomer och skat-
teexperter har räknat och stoppat 
in sina siffror i olika datamodeller 
och tror sig ha fått fram någorlunda 
trovärdiga analyser som visar på en 
samhällsekonomisk vinst.

Frågor till ekonomerna
Frågorna som ekonomerna ska 

svara på är många. Kan till exem-
pel sänkta kostnader, och därmed 
chans till ökad lönsamhet, få fart på 
företagandet? Tanken är att sänka 
den barriär som hindrar många från 
att öppna eget – oron för att få lön-
samhet, tjäna hem den egna lönen 
och få del av vinsten. 

En fråga är också om allt nyföre-
tagande är bra, ur samhällets syn-
punkt. Om det lönar sig bättre att 
jobba i eget företag kan ju många, så 
att säga, lockas ta med sig sitt gamla 
jobb från Stora Företaget.  Då blir 
det ju ingen nettoeffekt. 

Den kanske svåraste frågan gäl-
ler om hur pengarna används. Leder 
sänkta kostnader i företagen i stället 

till att lönerna går upp? I en avtalsför-
handling kan ju facket hävda att det 
skapats ökat löneutrymme. Kanske 
kan de utrymmet användas av äga-
ren till att ta ut högre lön själv eller 
ge sig själv ökad 
aktieutdelning? 

– Ja den risken 
finns och många 
ekonomer varnar 
för att hela effek-
ten snabbt äts upp 
av lönehöjningar. 
Det här förslaget, 
som i praktiken 
bara får betydelse 
för småföretagen, 
löser nog problemet, säger Gunnar 
du Rietz, chefsekonom på Skattebe-
talarna.

– Jämfört med tidigare försök är 
detta fråga om en rejäl sänkning och 
som blir så riktad att den knappast 
kan påverka löneförhandlingarna i 
stort, säger han men medger också att 
osäkerheten i beräkningarna är stora.

Exakt hur en sådan här reform 
skulle slå är inte möjligt att veta i 
förväg, kanske inte ens i efterhand, 
men när Den Nya Välfärdens eko-
nomer och experter Jan Herin och 
Gunnar du Rietz bearbetar siffrorna 
i sina datamodeller tyder allt på re-
formen snart skulle löna sig även 
om en del spiller över på löneök-
ningar och annat.

När de summerar alla tänkbara, 
och beräkningsbara, effekter av att 
halvera arbetsgivaravgiften på en 
lönesumma på upp till tre miljoner 

kommer de fram till att det ge cirka 
76 000 nya jobb! 

Problemet är att det kostar peng-
ar. Sänkta skatter ger mindre klirr i 
statskassan. Det handlar om ca 50 
miljarder kronor som skall täckas 
på något sätt. Det blir inga problem, 
menar alltså Den Nya Välfärdens ut-
redning tvärtom blir det en bra affär 
för staten.

ökade skatteintäkter
Nya jobb ger ökade skatteintäkter 

så även om det blir ett minus på 55 
miljarder i statskassan krymper det 
snabbt ner till 18 miljarder när man 
tar hänsyn till minskade kostnader 
för a-kassan, ökade löneskatter när  
fler får jobb mm. Blir det sedan, vil-
ket Den Nya Välfärden räknar med, 
tusentals nya företag ger det också 
skatteinkomster så att efter några år 
går hela reformen på plus. Fler jobb, 
fler företag och mer skatter! Det lå-
ter för bra för att vara sant. Frågan 
är hur säkra ekonomernas beräk-
ningar är?

– Det är svårt, 
medger Jan Herin, 
tidigare skattesak-
kunnig på dåva-
rande SAF. Det 
finns en hel del 
forskning och stu-
dier på att sänkta 
avgifter ger fler 
jobb, så där är vi rätt säkra i våra 
kalkyler. När det gäller nyföreta-
gande är det svårare, medger han.

Det är långtifrån tvärsäkert att 

sänkta arbetsgivaravgifter ger till-
räckligt många nya jobb och före-
tag. För några år sedan gjordes ett 
storskaligt försök i Norrlands in-
land och nordvästra Svealand där 
arbetsgivaravgiften sänktes med 10 
procentenheter, alltså ner mot ca 
20 procent. IFAU (Institutet för ar-
betsmarknadspolitisk utvärdering) 
undersökte effekterna och fann att 
det faktiskt inte ledde till fler an-
ställda i redan etablerade företag, 
men att det gav en del nya jobb när 
nya företag startades. Den positiva 
effekten av att en del företag kla-
rade sig och en del nya företag star-
tades blev, enligt IFAU, alltför liten 
– totalt 500 jobb – i förhållande till 
statens kostnader. IFAU:s resultat 
stämmer också rätt väl med studier 
i Finland och andra länder. Det 
innebär att experimentet blev dyrt 
för staten – cirka 800 000 kronor 
per jobb. 

Sedan en tid har den borgerliga 

regeringen sänkt arbetsgivaravgif-
ten för ungdomar och pensionärer 
men det är för tidigt att säga vad 
det kan ge för resultat. Tidigast 
nästa år kan IFAU börja med att 
göra någon form av utvärdering, 
om man nu får ett sådant uppdrag. 
Borde inte regeringen vänta och se 
innan man drar igång en sådan här 
reform?

– Nej, det går utmärkt att kombi-
nera dessa åtgärder. Det viktiga med 
det här förslaget är att det riktar sig 
till rätt grupp – de som kan och vill 
anställa! Det är ju där problemet lig-
ger. Inte som regeringen tycks tro, 
att folk håller sig undan från arbets-
marknaden och måste lockas fram 
med jobbskatteavdraget, säger Jan 
Herin.

– Det här förslaget innebär att 
stöd till dem som kan och vill men i 
dag inte har råd att anställa!

olle roSSander

gunnar du 
reitz.

Jan Herin.

”Det här förslaget innebär ett stöd till dem som  
kan och vill men i dag inte har råd att anställa”
FORTSäTTNING FRÅN FöREGÅENDE uPPSLAG c

c Kostnader  mrd kr
halverad arbetsgivaravgift upp till 
10 anställda minskar statens intäkter med  -55,2

c Intäkter
ökade skattintäkter p.g.a ökad lön  +5,85
Staten sparar på sänkta priser                             +11,22 
Minskade kostnader för a-kassan  +15,92 
ökade skatteintäkter från de nyanställda  +3,2 
ökad konsumtion ger ökad skatt  +1,2

c Summa intäkter  +37,39

c Nettoeffekt för staten             -17,81
Effekten av nyföretagande på skatter mm  +4 mrd/år

FAKTA: Så här skall det fungera

PÅ MARSCh MOT NyA JOBB.   FOTO: iSTOcK
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... och vad tycker 
politikerna?
Enligt Global Entrepreneurship Monitor har Sverige internationellt 
sett en låg andel nyföretagande. Vidare räknar regeringen med att 
sysselsättningen kommer att minska med 290 000 personer 2008–
2011. 

Den Nya Välfärden har ett förslag om halverade arbetsgivaravgifter 
på en lönesumma upp till 3 miljoner kronor, i alla företag. Det beräk-
nas ge 76 000 nya jobb samt 12 500 nya företag per år (utöver de 
omkring 50 000 nya företag som brukar startas per år). Kostnaden är 
18 miljarder kronor.  hur ställer du dig till ett sådant förslag?

Kostnaden för att anställa 
är för hög i Sverige. Jag 

tycker att det är bra att Den Nya 
Välfärden och andra driver frågan 
om sänkt skatt på företagande. 
Centerpartiet och Allians för Sve-
rige har hittills minskat företa-
gens kostnader med 46 miljarder 
kronor och arbetsgivaravgifterna 
med 24,5 miljarder. Men vi be-
höver helt klart gå vidare för att 
skapa fler jobb. 

Jag vill att skatterna i Sverige 
på sikt ska motsvara våra kon-
kurrentländers nivå, steg för steg 
är vi på väg dit.”  

maUd olofSSon, näringsminister och vice statsminister

”

Regeringen har höjt ar-
betsgivaravgifterna för de 

minsta företagen. Vi vill i stället 
göra det billigare att anställa för 
de minsta företagen. Vi vill nästa 
år genomföra en sammanlagd 
sänkning på 3,5 procentenheter 
för de mindre företagen. Genom 
denna sänkning av arbetsgivar-
avgiften vill vi därför göra det 
billigare för småföretagen att 
anställa. För ett litet företag med 
ett par tre anställda betyder vårt 
förslag en sänkt arbetsgivarav-
gift med sammanlagt upp till 
cirka 25 000 kronor.
   Regeringen har halverat ar-
betsgivaravgiften för företag som redan har ungdomar anställda. Vi 
vill i stället införa en skattereduktion som motsvarar hela arbets-
givaravgiften för de arbetsgivare som anställer ungdomar som är 
arbetslösa. Detta förbättrar möjligheterna för cirka 20 000 ungdo-
mar att få jobb.” thomaS öStroS,  vice ordförande i finansutskottet 

”
FOTO: PAwEL FLATO

företagarna måste ha 
enkla och stabila regler

Diskussionen om företagsklimat är mycket intressant, inte 
minst på grund av de mätningar/bedömningar som görs 
av Svenskt Näringsliv (SN). Vilka faktorer ska vägas in 

när man bedömer företagsklimatet nationellt och internationellt? 
I Svenskt Näringslivs kommunranking fokuseras det alltför 
mycket på hur mycket av kommunernas verksamhet som lämnas 
över till privata entreprenörer. Jag håller med SN att kommuner 
ska hålla sig till sin kärnverksamhet och inte konkurrera inom 
till exempel café och gymverksamhet, det sköter privata entre-
prenörer oftast bättre. Däremot är det min bestämda uppfattning 
att kommunerna sköter sin kärnverksamhet mest effektivt.

NäR DET GäLLER DET nationella företagsklimatet har jag några 
personliga käpphästar som jag prioriterar. Först och främst gäller 
det stabila och enkla regler för företagare. Det här är inte helt 
enkelt. Om man vill göra olika undantag i olika lagstiftningar så 
innebär det med automatik att regelsystemet blir krångligare. 
Det senaste exemplet är fakturamodellen inom det så kallade 
ROT-avdraget. Det innebär att företagaren ska stå för uppdragsgi-
varens skattereduktion och sedan kräva skatteverket på samma 
belopp. Ett undantag från 
den traditionella skatte-
lagstiftningen, som lägger 
ansvaret på den som 
utnyttjar avdraget. Detta 
har skapat ett stort merar-
bete för företagaren. Den 
enskilde företagaren får 
på detta sätt ansvar för att 
alla förutsättningar för ett 
ROT-avdrag är uppfyllda. 
Det innebär att han/hon 
ska bedöma om arbetenas 
karaktär är sådana att de 
verkligen uppfyller alla 
krav för att köparen av 
tjänsten ska ha rätt till 
skattereduktion. Om inte 
alla förutsättningar är uppfyllda kan den enskilde företagaren 
tvingas betala tillbaka redan utbetalt belopp från Skatteverket.

REGELSySTEMET SKA INTE BARA vara så enkelt som möjligt, det ska 
också vara stabilt. Med det menar jag att har man fått ett svar 
från t.ex. Skatteverket så ska det gälla och inte kunna omprö-
vas vid en efterföljande revision. Det finns fall där företagaren 
följt Skatteverkets råd och i efterhand fått det underkänt vid en 
revision. I det aktuella fallet var beskedet dessutom skriftligt. Ett 
besked från en myndighet ska gälla. Detta motionerade jag och 
Marie Engström om flera gånger i Riksdagen, men döm om min 
förvåning när vi var ensamma om den uppfattningen.

Ett annat stort problem för de minsta företagen är trygghets-
systemen och arbetsgivarens skyldighet att stå för sjukersätt-
ningen de första två veckorna. Efter mycket krångel fick man i 
våras igång utredningen om trygghetssystemen. En företagare 
betalar fullt ut till socialförsäkringssystemen men kan inte alltid 
dra nytta av dem på samma sätt som en anställd. Eftersom olika 
beräkningsgrunder används – för egenföretagare utgår man från 
nettovinsten – kan det få ogynnsamma effekter. Här har det 
länge funnits ett gap mellan olika grupper och det upplevs natur-
ligtvis orättvist. En klar målsättning måste vara att en företagare 
och en anställd ska få samma trygghet. 

NäR DET GäLLER SJuKLöNEPERIODEN så menar jag att de allra 
minsta företagen, säg upp till tio anställda skulle undantas från 
skyldigheten att betala sjuklönen de två första veckorna. En 
lösning med avtrappningsmodell har diskuterats, men ännu har 
vi inte sett något förslag. Ett sådant förslag skapar naturligtvis 
extra krångel, men i ett sådant fall är det ursäktligt eftersom de 
positiva effekterna överväger det ökade krånglet.

 KRöNIKA

Per Rosengren
ledamot kommunstyrelsen  

mariestads kommun (v)

När det gäller 
sjuklöneperio-

den så menar jag att 
de allra minsta före-
tagen, säg upp till tio 
anställda skulle  
undantas från  
skyldigheten att  
betala sjuklönen de 
två första veckorna.

”
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               Att vara föräldraledig är en väldigt 
bra ledarskapsutbildning – om du har haft 
barn som bråkar i sandlådan så vet du hur 
det fungerar i stora företag.

”
OLLe eHrLén, vd i nCC

               Riksbankens uppgift är att vara 
tråkig. Vi vill inte överraska vare sig hushåll, 
företag eller finansmarknadens aktörer i 
onödan.

”
Stefan ingveS, riksbankschef

uLF hOLM (MP):

– Vi är positiva till att underlätta för små-
företag att växa och utvecklas och ert förslag 
ligger i linje med vårt eget förslag. Vi föreslår 
att arbetsgivaravgiften sätts ned med 10 pro-
cent på en lönesumma upp till maximalt 2,5 
miljoner kronor. Förslaget innebär att alla fö-
retag med en lönesumma på 2,5 miljoner och 
däröver erhåller en skattelättnad om cirka 20 
800 kronor per månad. Nettokostnaden för 
offentlig sektor till följd av förslaget är unge-
fär 14,5 miljarder kronor, enligt riksdagens 
utredningstjänst.

– Utöver den generella nedsättningen fö-
reslår vi dessutom att arbetsgivaravgiften för 
enmansföretag som anställer sätts ned så att 
dessa företag endast betalar ålderspensions-
avgift under det första året för den första an-
ställde.

BERIT höGMAN (S):

–  Sverige befinner sig i en jobbkris och 
då måste vi sätta jobben före ofinansierade 
skattesänkningar. Regeringen Reinfeldt har 
höjt arbetsgivaravgifterna för de minsta fö-
retagen. För en hantverkarfirma eller kafé 
med 2–3 anställda har arbetsgivaravgiften 
höjts med över 30 000 kronor. Vi tror att det 
är i de små företagen framtidens jobb kom-
mer att växa fram. Vi vill investera i entre-
prenörskap och göra det billigare att anställa 
för de minsta företagen. Arbetsgivaravgiften 
för de små företagen sänks sammanlagt 3,5 
procent med vårt förslag. Vi vill även stärka 
tillgången på riskkapital och korta myndig-
heternas betalningstider till småföretagen. 
Hårdast drabbade av jobbkrisen är de unga. 
För unga som är långtidsarbetslösa och som 
saknar praktisk erfarenhet och rätt kontak-
ter vill vi investera i ett generöst Förstajob-
bet-avdrag. Det innebär att arbetsgivare som 
anställer en ung långtidsarbetslös får göra ett 
skatteavdrag två tredjedelar av lönen, under 
maximalt tolv månader. 

– Vi har alltså inte utrymme ekonomiskt 
för att generellt göra större arbetsgivarav-
giftssänkningar än de ovan anvisade. Det 
är viktigt att istället uppehålla efterfrågan 
på varor och tjänster och på så sätt gynna 
småföretagen. Det gör vi bland annat genom 
aktiv arbetsmarknadspolitik, bättre A-kassa, 
skatteavdrag även för pensionärer och höjt 
barn-och studiebidrag.  Ett ROT avdrag även 
för hyresrätter, som vi föreslår  skulle gynna 
småföretagandet.

EVA FLyBORG (FP):

– Vi håller med om att arbetsgivaravgiften 
– inte minst  – ur de mindre företagens syn-
vinkel ofta är en tung belastning. Det är där-
för rimligt att införa en reduktion, ett grund-
avdrag på arbetsgivaravgiften. I ett första 
steg på en summa som motsvarar den först 
anställde. Vi föreslår därför att arbetsgivarav-
giften exklusive pensionsavgift halveras för 
de första 300 000 kr i lönesumma i ett första 
steg. Folkpartiets målsättning är att arbets-
givaravgifterna ska vara riktiga avgifter, det 
vill säga att de rena skattedelarna försvinner. 
Detta skulle kräva skattesänkningar i stor-
leksordningen 70 miljarder kronor. Studier 
visar att generella sänkningar av arbetsgivar-
avgiften i stor utsträckning riskerar leda till 
en högre lönekostnadsutveckling som äter 
upp skattesänkningen. Vi förordar därför att 
fortsatta sänkningar sker genom att grund-
avdraget utökas med en stegvis ökande löne-
summa. Men med hänsyn till det svåra eko-
nomiska läge vi befinner oss i nu är det inte 
möjligt att föreslå ytterligare sänkningar. 

JOSEFIN BRINK (V):

– Sänkta arbetsgivaravgifter har hittills vi-
sat sig ha mycket liten eller ingen effekt på 
sysselsättningen. Bland annat konstaterade 
Riksrevisionen detta efter en grundlig analys 
av de sänkningar av arbetsgivaravgifterna 
som genomfördes i Sverige under förra man-
datperioden. Den sänkning av arbetsgivarav-
giften den nuvarande regeringen genomfört 
för unga har dömts ut av såväl fackliga eko-
nomer som av regeringens finanspolitiska 
råd som helt verkningslösa ur sysselsätt-
ningssynpunkt. Jag ställer mig därför negativ 
till den typen av förslag. För att motverka 
konkurser och stigande arbetslöshet i kri-
sens svallvågor krävs istället dels insatser 
för att säkra fungerande kreditsystem, dels 
en expansiv finnanspolitik som stimulerar 
efterfrågan på de varor och tjänster företagen 
producerar.

Enligt Global Entrepreneurship Monitor har Sverige inter-
nationellt sett en låg andel nyföretagande. Vidare räknar 
regeringen med att sysselsättningen kommer att minska 
med 290 000 personer 2008–2011. 

Den Nya Välfärden har ett förslag om halverade arbetsgi-
varavgifter på en lönesumma upp till 3 miljoner kronor, i alla 
företag. 

Det beräknas ge 76 000 nya jobb samt 12 500 nya företag 

Den sänkning 
av arbetsgivar-

avgiften den nuvarande 
regeringen genomfört 
för unga har dömts ut 
av såväl fackliga  
ekonomer som av 
regeringens finans-
politiska råd som helt 
verkningslösa ur  
sysselsättningssynpunkt.

Josefin Brink

”
Folkpartiets 
målsättning är 

att arbetsgivaravgif-
terna ska vara riktiga 
avgifter, det vill säga 
att de rena skattedelar-
na försvinner.

eva flyborg

”

Arbetsmarknadsutskottet   mot väggen

utöver den 
generella ned-

sättningen föreslår vi 
dessutom att arbetsgi-
varavgiften för enmans-
företag som anställer 
sätts ned så att dessa 
företag endast betalar 
ålderspensionsavgift 
under det första året 
för den första anställde.

Ulf Holm

”



hILLEVI ENGSTRöM (M):

Väljer att inte svara på frågan om 
sänkta arbetsgivaravgifter.

DESIRéE PEThRuS ENGSTRöM (KD):

– Jag och kristdemokraterna vill 
arbeta för sänkta arbetsgivaravgif-
ter, men jag kan nog inte lova att 
denna stora summa är prioriterad 
i budgeten i nuläget. Vi vet att det 
ofta leder till krav på höjda löner i 
företagen varför vi i stället satsat på 
att subventionera de personer som 
står långt från arbetsmarknaden 
specifikt med ex nystartsjobb med 
mera.

ANNIKA QARLSSON (C):

– Centerpartiet vill göra det bil-
ligare för företag att vilja anställa 
fler människor. Arbetsgivaravgiften 
fördyrar i dag arbetskraftskostna-
derna för företagen och påverkar 
den svenska konkurrenskraften 
och sysselsättningen negativt. Där-
för vill vi sänka arbetsgivaravgiften 
vilket kommer skapa fler arbets-
tillfällen och kan göra Sverige fö-
retagsammare. Detta stärker kon-
kurrenskraften. Steg för steg vill 
vi sänka arbetskraftskostnaderna. 
Inledningsvis vill avskaffa den 
särskilda löneavgiften (7,49%) för 
egenföretagare, och på lite längre 
sikt vill vi ha en generell sänkning 
som ligger i nivå med internationell 
nivå.
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          ”     Av  
hundra idéer är  
två bra.

CLAS OHLSOn,  
handelsentreprenör

”          ”     Det går 
aldrig att rädda en 
organisation som 
ser ut att gå bra.

ULf Af trOLLe, företagsdoktor

”

Jag kan nog 
inte lova att 

denna stora summa är 
prioriterat i budgeten i 
nuläget.

desirée pethrus engström 

”

Arbetsmarknadsutskottet   mot väggen
per år (utöver de omkring 50 000 nya företag som brukar 
startas per år). Kostnaden är 18 miljarder kronor. 

 Hur ställer du dig till ett sådant förslag?

c för personer som vid årets ingång 
inte har fyllt 26 år är avgifterna 
inklusive allmän löneavgift nedsatta. 
Arbetsgivaravgifterna uppgår för dessa 
till ålderspensionsavgiften och en 
fjärdedel av övriga avgifter. för 2009 
innebär det att avgifterna för personer 
födda 1983 eller senare uppgår till 15, 
49 procent.

c Samtliga förvärvsinkomster är 

pensionsgrundande för personer som 
är födda 1938 eller senare. därför  
ska ålderspensionsavgiften på 10,21 
procent, som är en del av arbetsgivar-
avgiften, betalas för anställda som är 
födda 1938-1943.

c på ersättningar till personer födda 
1937 eller tidigare är det däremot inga 
lagstadgade avgifter alls på lön eller 
annan ersättning.

Arbetsgivaravgifter 2009:

Ålderspensionsavgift 10,21 %
efterlevandepensionsavgift 1,70 %
Sjukförsäkringsavgift 6,71 %
Arbetsskadeavgift 0,68 %
föräldraförsäkringsavgift 2,20 %
Arbetsmarknadsavgift  2,43 %
Allmän löneavgift 7,49 %

Summa 31,42 %

FAKTA: Arbetsgivaravgifter 2009

Sammanfattning – arbetsgivaravgift vid olika åldrar 2009
födelseår  -1937 1938-1943 1944-1983 1983-
Avgifterna 0 % 10,21 % 31,42 % 15,49 % källa: Skatteverket

Välkommen att gå 
med i miljonuppropet 
du också ...

Miljonuppropet
– för jobbens skull
Lågkonjunkturen slår till med kraft. Det undgår ingen. Stimulanspaketet räcker inte. 

Allt fler företag riskerar att gå under. Ju längre regeringen väntar med att vidta nöd-

vändiga åtgärder, desto starkare grepp får krisen om företagen.

Miljonuppropet kräver en halvering av arbetsgivaravgiften 

för alla företag. I varje fall på en lönesumma upp till tre  

miljoner, motsvarande cirka 10 anställda per företag.

Vårt mål är att samla en miljon namnunderskrifter. Företagare, anställda och  

arbetssökande, alla vi som drabbas efterlyser en sysselsättningspolitik värd  

namnet. En miljon människor kan inte ha fel.

Var med du också! Skriv under och faxa till 0589–590150.

Stiftelsen Den Nya Välfärden är inte bara en tankesmedja utan också en handlingssmedja. 

Sedan 1988 arbetar vi för ett företagarvänligare Sverige.  www.dnv.se

NAMN
FöretAg/ANStälld/ArbetSSökANde

tAck För er MedVerkAN!        www.4oktober.Se

Miljonuppropet är en kampanj för en miljon namnunderskrifter 
på kravet halverade arbetsgivaravgifter för småföretag. Sveriges 
företagare vill ha sänkta arbetsgivaravgifter. 

Vårt förslag är att regeringen halverar arbetsgivaravgifterna för 
alla bolag upp till en lönesumma på tre miljoner kronor (motsva-
rande tio anställda).

Det skulle skapa hundratusen nya jobb – kanske långt fler – 
och vara en bra affär för staten på sikt. 

4oktober drivs av tanke- och handlingssmedjan Den Nya 
Välfärden som i mer än femton år arbetat för halverade arbets-
givaravgifter. Ingen enskild åtgärd skulle lika effektivt förbättra 
företagarklimatet i Sverige och skapa så många nya jobb. Vår opi-
nionsbildning har varit framgångsrik: sänkta arbetsgivaravgifter 
är nu en del av politikens erkända arsenal mot arbetslöshet och 
utanförskap. Men regeringen gör inte tillräckligt.

SKRIV uNDER MILJONuPPROPET: 
www.4oktober.se/miljonuppropet

Mer om vårt krav på halverade arbetsgivaravgifter kan du läsa 
om på s 4 i tidningen där vi presenterar vår utredning ”Det är 
företagarna som skapar nya, riktiga jobb”. Den handlar om hur 
många nya jobb vårt förslag skulle ge. 

          ”    under en bra dag i 
en partiledares liv dyker det 
bara upp ungefär dubbelt 
så många problem som han 
rimligen kan lösa.

ingvAr CArLSSOn,  
före detta statsminister

”
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konkUrrenSkommiSSionen

Pär cronhult är chefsjurist på 
konkurrenskommissionen. Under 
sina 15 år i kommissionen har 
han blivit en av landets ledande 
experter på upphandlingsfrå-
gor. han har gjort mer än 500 
utredningar av myndigheters 
brott mot lagen om offentlig 
upphandling. 

Vad gör Konkurrenskommissionen?
– Stat och kommun upphandlar 

varor och tjänster för hundratals mil-
jarder kronor om året. Det är enorma 
summor – kring 10 procent av BNP. 
Myndigheterna upphandlar allt från 
äldreomsorg till blyertspennor. Ty-
värr bryter många upphandlande 
myndigheter återkommande mot 
lag. Det kan förstås bero på okun-
skap och mänskliga misstag, men 
ofta uppstår misstanke att inköpare 
av olika skäl vill favorisera en särskild 
leverantör. De har kanske köpt från 
en viss leverantör under flera år och 
etablerat vänskapsband. Effekten 
blir i alla fall att konkurrensen sned-
vrids och konkurrerande företagare 
skadas. Sådant ska Konkurrenskom-
missionen granska och kritisera. 

har ni inte blivit anklagade för att 
låtsas vara en statlig myndighet?

– Jag får ofta frågan om vi är en 
statlig myndighet och om vi tar be-
talt. Konkurrenskommissionen är 
inte en statlig myndighet utan en 
oberoende expertgrupp som består 
av höga jurister med lång erfarenhet 
som exempelvis Stockholms tidigare 
stadsjurist, en före detta domare i 
Regeringsrätten, en advokat tillika 
professor, ytterligare en professor 
samt en ledamot med mångårig er-
farenhet från Regeringskansliet och 
av regelgranskning på det offentliga 
området. Kommissionens nyligen 
bortgångne ordförande sedan star-
ten 1994, G. Rune Berggren, hade 
tidigare verkat som bland annat hov-
rättsråd, statssekreterare och senare 
generaldirektör vid Riksrevisionsver-
ket. Kommissionens ledamöter arbe-
tar på ideell basis. Vi tar inte betalt 
för vårt arbete vilket stärker kom-
missionens oberoende.

hur går kommissionens arbete till?
– Ofta får vi impulser från privat-

personer och företag som anmäler 
misstänkta fall. Ibland hittar kom-
missionen själv fall där företagare 

råkat illa ut. Jag granskar ärendet 
utifrån de offentliga handlingar, pro-
tokoll, avtal och motsvarande, som 
finns tillgängliga och skriver en rap-
port. 

–Rapporten föredras sedan för 
Konkurrenskommissionen. Kom-
missionen fattar beslut med samma 
krav på objektivitet som om vi varit 
en statlig myndighet. 

Men hur kan kommissionen i så 
fall få något inflytande?

–På tre sätt skulle jag säga. För 
det första blir det mycket uppmärk-
samhet i lokala media när en kom-
mun kritiseras för lagbrott. Den för 
kommunen obehagliga uppmärk-
samheten fungerar som ett sorts 
straff. För det andra drivs en del fall 
vidare till riktiga domstolar och till 
EG-domstolen. För det tredje finns 
naturligtvis en vilja hos kommuner 
att göra rätt, och alltmer vänder de 
sig till oss för att få råd i besvärliga 
situationer.

hur drivs ärenden i domstol?
– Konkurrenskommissionen gör 

inte det i egen regi, utan sådana 
ärenden överlämnas till Den Nya 
Välfärden, på vars uppdrag jag bru-
kar biträda företagare som har råkat 
illa ut vid bland annat offentliga 
upphandlingar. Det brukar vara ett 
drygt 10-tal sådana mål per år.  Of-
tast i länsrätt men ibland går ärendet 
vidare till högre instans som Reger-
ingsrätten och skapar prejudikat.

Vad händer då?
– Om domstol finner att en upp-

handlande myndighet har brutit 
mot lagen åläggs kommunen att rät-
ta upphandlingen eller att göra om 
förfarandet i sin helhet. Ett problem 
är att kommuner och kommunala 
företrädare ofta struntar i dessa do-
mar och fortsätter som tidigare. Så-
dant kommunalt lagtrots är mycket 
allvarligt. Kanske blir det lite bättre 
med en lagändring som ska införas 
inom kort.

Förra året vann Konkurrenskom-
missionen en stor framgång 
genom Regeringsrättens dom i de 
så kallade SySAV-målen. Varför 
var det så viktigt?

– Kommunerna anser i allmänhet 
att de inte behöver ta in anbud om 
de lägger ut beställningar på sina 
egna bolag. Konkurrenskommissio-
nen har motsatt uppfattning och vi 

har drivit den frågan i domstol i fem 
år. Till slut vann vi förra året genom 
en dom i Regeringsrätten. Nu är det 
klart att kommunerna inte får gynna 
sina egna bolag genom att upphandla 
utan konkurrens.

– Det här tycker kommunerna är 
väldigt besvärande och försöker få 
regeringen att ändra lagarna så att 
de fritt ska kunna beställa från egna 
bolag utan upphandling. Nyligen har 
inom regeringskansliet utarbetats 
ett förslag till lagstiftning som skulle 
komma att tillåta vissa fall av köp 
direkt mellan kommuner och kom-

munala företag. 
Tycker du inte att det vore uppse-
endeväckande om regeringen på 
det viset gynnade kommunerna 
och missgynnade inte bara de 
privata företagen utan också skat-
tebetalarna?

– Jo. Dessutom riskerar den pla-
nerade lagändringen att åtminstone 
delvis strida mot grundläggande EG-
rätt, vilket på sikt kan medföra att 
Sverige fälls för fördragsbrott i EG-
domstolen. Jag följer frågans vidare 
utveckling med största intresse.

hur tycker du att Konkurrenskom-
missionen lyckats?

– Mycket av det som Konkurrens-
kommissionen granskar förutsätter 
klarläggande utveckling i rättspraxis.  
Därför är det viktigt att vi driver prin-
cipiellt viktiga mål i domstol. Jag har 
– direkt eller indirekt – medverkat 
vid ungefär tio mål vid Regeringsrät-
ten. Inte i något fall har domstolen 
kommit till någon annan slutsats än 
Konkurrenskommissionen tidigare 
gjort. I något fall fick Regeringsrät-
ten till och med ändra sin tidigare 
praxis, som efter ett avgörande från 

Pär Cronhult står på lagens sida   mot myndigheterna

Värmland upphandlar städtjänster olagligt
Region Värmland har två gånger tilldelat städuppdrag åt stat-
liga Samhall trots att det fanns ett ekonomiskt något mer 
fördelaktigt bud från ett konkurrerande företag. Länsrätten 
underkände upplägget i en första process men återigen fick 
Samhall uppdraget efter att Region Värmland ändrat i anbuds-
förutsättningarna till Samhalls fördel. Även denna gång under-
kändes upplägget av länsrätten.

Rikstrafiken bryter mot EG-rätten 
Rikstrafiken har diskriminerat ett mindre flygbolag genom att 
inte låta bolagets anbud gå vidare till slutlig värdering i en anbud-
stävlan värd totalt cirka 200 miljoner kronor. Det aktuella avtalet 
avser koncessionen att bedriva flygtrafik på sträckan Torsby-Hag-
fors/Stockholm-Arlanda. Rikstrafiken har brutit mot kraven på 
likabehandling av anbudsgivare vilket strider mot EG-rätten visar 
utredningen från Konkurrenskommissionen. För närvarande på-
går en process om skadestånd mot staten.

Olagligt sopavtal dyrt för hushållen
Kungsbacka kommuns pågående avtal om sopförbränning värt 
240 miljoner kronor är olagligt och dessutom dyrt för hushål-
len i kommunen visar en utredning från Konkurrenskommis-
sionen. Kommunen har köpt de aktuella tjänsterna direkt från 
det delägda bolaget Renova AB till ett pris som är påfallande 
högre än vad Renova erbjuder andra kommuner som inte är 
delägare. Konkurrenskommissionen har också utrett ett antal 
andra liknande ärenden kopplade till delägarkommuners köp 
av tjänster direkt från Renova.

ChEFSJuRIST. Under sina 15 år i kommissionen har pär Cronhult  blivit en av landets ledande experter på upphandlingsfrågor.  FOTO: TOBiAS FiScHER



4 OKTOBER – EN DEL AV DEN NYA VÄLFÄRDEN   |   11

Pär Cronhult står på lagens sida   mot myndigheterna den trädkramande  
entreprenören

Redan i förskolan får barnen lära sig att om de går vilse i 
skogen så ska de krama ett träd tills någon tant eller farbror 
från offentlig sektor kommer och räddar dem.

Lite längre upp i högstadiet är det dock dags för avprogramme-
ring. Då körs ”entreprenörsskap” in på schemat.

Omvårdnadsobjekten ska nu plötsligt lära sig ta det stora klivet 
ut över en brant, där de antingen kommer att skratta hela vägen till 
banken, eller landa pladask med ett offentligt skyddsnät om 132 
kronor om dagen efter skatt.

Men såväl högstadieentreprenören och förskoleträdkramaren har 
något gemensamt.

De försöker företa sig det som de tror är bästa sättet att klara sin 
överlevnad. Alla brukar vi anpassa oss efter rådande omständighe-
ter. För att överleva. För att ta oss fram.

FöRETAGANDE äR ETT SäTT att tjäna sitt levebröd. Men att bärga sin 
inkomst kan ske på många sätt.

Företagande kan inte förstås på ett enda sätt. Inte heller entre-
prenörskap. 

Utövandet kan vara olika i olika lägen. Drivkrafterna bakom är 
desamma, men situationstolkningen varierar.

En ”entreprenör” är ibland beteckningen på någon som sköter 
snöröjningen åt kommunen eller hyr ut sina grävmaskinstjänster 
via Gula Sidorna.

Men den akademiska förståelsen är att en ”entreprenör” ser chan-
sen att göra något nytt och sedan dra egen nytta av denna insikt. 
Entreprenörskap är fallenheten att kunna identifiera en möjlighet, 
skaffa fram kapacitet att ut-
nyttja chansen, och sedan 
förhoppningsvis tjäna lite 
på att ha funnit den nya in-
fallsvinkeln.

I krisens spår är det 
många som tycker sig se en 
stor förändring. Företagare 
och entreprenörer försvin-
ner plötsligt från de fria 
marknaderna – och ställer sig i givakt framför staten i syfte att bli 
räddade från finanskrisens härjningar.

Fast detta är inte så radikalt annorlunda som många tror. Före-
tagande är ett sätt att tjäna pengar på det ena eller andra sättet. 
Ibland fokuserar företagandet på att ge sig ut på en dynamisk och 
kaotisk marknad, och fara som herrelösa sputnikar på finansklip-
parfirmamentet. I ett annat läge flockas man runt krisakuter och 
subventionsambitiösa politiker.

En företagare är någon som inser att om inte inkomsterna kom-
mer på det ena sättet så kommer de på det andra. Eller tredje.

En entreprenör är en person som gör ständigt nya försök att ta sig 
fram. Den som inte har så mycket entreprenöriell begåvning stångar 
ofta sin panna blodig mot någon eländig byråkratisk eller mental 
vägg, medan den verklige entreprenören försöker bryta konventio-
nerna och går runt det som ligger i vägen.

Att vara entreprenör kan också vara att hitta sätt att mjölka sta-
ten på pengar för ett vaccin. Eller att utnyttja de höga svenska alko-
holskatterna till att bygga egna distributionskedjor. Eller att lära sig 
kopiera andras musik och sälja med egen vinst.

När vi hör ordet ”entreprenör” föreställer vi oss någon oppfinnar-
jocketyp som hittar på en ny produkt eller tjänst - och sedan kör ut 
den på marknaden för att kunna tjäna storkovan om det faller i god 
jord hos kunderna.

Men en entreprenör kanske kan tjäna mer pengar på att förmå 
politikerna att bestämma att alla glödlampor ska bytas ut. Eller att 
någon skattesats ska ändras så att konkurrenterna förlorar utrym-
me. Eller att hela befolkningen måste förses med en medicin mot 
någon förmodad farsot.

Vi borde därför inte bara diskutera hur vi ska få fler företagare 
och entreprenörer i Sverige. Utan också fundera över vilket fokus vi 
tycker att de borde ha.

Så att entreprenörskapet i det uppväxande släktet inte riktas in 
på att enbart leta efter fina träd att krama.

 KRöNIKA

Stig-Björn Ljunggren
Statsvetare och skribent

Såväl högstadie-
entreprenören 

och förskoleträd-
kramaren har något 
gemensamt.

”

EG-domstolen visat sig vara felaktig.
– Av två fall i Högsta Domstolen 

har jag som ombud vunnit ett. Dess-
utom har vi vunnit ett otal fall som 
stannat i lägre instanser, både tings-
rätt och länsrätter. Men det viktigas-
te är att hjälpa företagare som riske-
rar att konkurreras ut på ett olagligt 
sätt samt uppmärksamma fallen så 
att lagen i fortsättningen kommer 
satt följas.

Vad förvånar dig mest i arbetet?
– Att myndigheter och offentligt 

ägda företag ännu inte lärt sig att 

följa lagar som funnits i över 15 år. 
Ännu märkligare är att kommuner 
utan att något händer kan strunta i 
att följa lagakraftvunna domar.

hur menar du? 
– Om en upphandlande myndig-

het bryter mot lagen om offentlig 
upphandling kan beslutet överprö-
vas. Länsrätten kanske beslutar att 
upphandlingen ska rättas eller göras 
om. I flera fall har jag häpet kunnat 
konstatera att myndigheter väljer att 
sätta sig över och strunta i domsto-
lens avgörande. Två av dessa fall gäl-

ler avgöranden av Regeringsrätten 
som berörda kommuner har struntat 
i. Det finns på upphandlingsrättens 
område nämligen ännu inte några ef-
fektiva sanktioner mot myndigheter 
som väljer att trotsa domstols dom.

Det låter oerhört. Menar du 
att kommuner till skillnad från 
privata företag och vanliga män-
niskor helt enkelt kan bortse från 
lagar och domar?

– Så är det faktiskt på det här om-
rådet. 
 elizabeth zaar 

Sveaskogs lagbrott kan fälla Sverige 
Sveaskog Förvaltnings AB anser att det inte är skyldigt 
att följa lagen om offentlig upphandling. Sveaskogs 
uppfattning är felaktig då bolaget driver allmännyttig 
verksamhet och någon sådan ”fria prövningsrätt” som 
bolaget vill göra gällande gäller då inte enligt LOU. Kon-
kurrenskommissionens utredning visar att Sveaskogs 
agerande riskerar medföra att Sverige fälls för fördrags-
brott i EG-domstolen.

ChEFSJuRIST. Under sina 15 år i kommissionen har pär Cronhult  blivit en av landets ledande experter på upphandlingsfrågor.  FOTO: TOBiAS FiScHER
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Staten konkurrerar 
ut privat flygföretag

landstingets 
krav på 
kollektivavtal  
är olagligt

företagaren michael lyckholm 
driver företaget Sky movies ab 
som ägnar sig åt olika uppdrag 
som utförs med flygplan, ex-
empelvis flygfotografering och 
skogsbrandsbevakning. 

Största uppdragsgivare är olika 
skogsbolag och myndigheter 
som vägverket. 

lyckholm har ett stort pro-
blem, nämligen den statssub-
ventionerade konkurrensen från 
frivilliga flygkåren, ffk. 

FFK själv beskriver situationen på 
följande sätt på sin egen hemsida:

Frivilliga Flygkåren (FFK) skapa-
des av Regeringen 1961. Syftet var 
att organisera Sveriges flygklubbars 
resurser till att hjälpa staten med 
bland annat brandflygsövervakning.

Efter att Frivilliga Flygkårens 
medlemmar bedrivit brandflyg i 
över fyrtio år med gott betyg bland 
stat och länsstyrelsers tjänstemän 
tänkte ledningen bakom flygföre-
taget Sky Movies att de skulle ta 
sig in i branschen. Det stötte dock 
på stora problem. FFK:s piloter flög 
ideellt och FFK som organisation har 
inget vinstsyfte. Sky Movies å andra 
sidan försökte tjäna pengar och 
deras priser blev följaktligen mycket 
högre. Upphandlande tjänstemän 
ville inte byta bort det billiga ideella 
och väl fungerande alternativet mot 
det dyra kommersiella. 

Men FFK underlåter att påpeka 

en betydelsefull detalj, nämligen att 
organisationen erhåller stora statsbi-
drag. År 2008 uppgick statsbidraget 
till FFK till 17 miljoner kronor av en 
omsättning på 28 miljoner kronor. 
Det betyder att 60 procent av kostna-
derna täcks av staten medan de som 
anlitar FFK bara behöver betala 40 
procent. Det är självklart besvärligt 
för Michael Lyckholm, som inte får 
några bidrag, att ha en konkurrent 
som kan sälja sina tjänster för hälften 
av produktionskostnaden. Mycket 
riktigt är Sky Movies AB med en mil-
jon kronor i årsomsättning en mygga 
i jämförelse med FFK.

uppmärksammade fall
– För mig som företagare är 

det mycket olyckligt att FFK får 
härja fritt på det här sättet. All sund 
konkurrens sätts ju ur spel. När nu 
dessutom tiderna är dåliga kan det 
här leda till att jag kanske inte kan 
fortsätta driva en del av verksamhe-
ten och tvingas säga upp personal, 
säger Michael Lyckholm.

Michael Lyckholm har förlorat 
flera upphandlingar mot FFK bland 
annat i Södermanland. Våren 2009 
utreddes FFKs verksamhet av 
Konkurrenskommissionen. Kommis-
sionen kom fram till att staten enligt 

lag inte får ge bidrag till verksamhe-
ter som konkurrerar på den privata 
marknaden. Men bidragen fortsätter 
och FFK går vidare med att lägga 
bud på och vinna de upphandlingar 
av exempelvis brandflyg som görs 
runt om i landet.

Michael Lyckholm överklagade 
Sörmlandsupphandlingen, men 
förlorade i länsrätten. Nu prövar 
kammarrätten ärendet.

– I rimlighetens namn vore det 
mycket märkligt om FFK skulle til-
låtas konkurrera på marknaden som 
de gör, säger Michael Lyckholm. 
Lagtexten är ju så klar på den här 
punkten. Men jag kan bara vänta 
och hoppas att lagarna följs. Under 
tiden har jag omkostnader men inga 
intäkter. Det är en jobbig situation.

Olaglig verksamhet
FFK kan inte tänka sig att 

verksamheten är olaglig, utan tror 
sig utsatt för en konspiration från 
näringslivet:

– Sky Movies började därför ett 
samarbete med en lobbyistgrupp 
med jurister som går under namnet 
Konkurrenskommissionen. Konkur-
renskommissionen har mycket listigt 
valt ett namn som ska leda tankarna 
till statliga verk som tillexempel 
Konkurrensverket. De har dock inget 
syfte i att vara opartiska utan sam-
arbetar gärna med företag som vill 
vinna upphandlingsprocesser.

Kammarrättens dom förväntas 
inom kort.

elizabeth zaar

KAN TVINGAS SPARKA FOLK. michael Lyckholm tycker att konkurrensen från frivilliga flygkåren är osund. ”när nu dessutom 
tiderna är dåliga kan det här leda till att jag kanske inte kan fortsätta driva en del av verksamheten och tvingas säga upp 
personal, säger han.

OLAGLIGT KRAV från betonghäckar. FOTO: GERDT LUNDEBERG, cEMENTA AB

All sund kon-
kurrens sätts ju 

ur spel.  michael lyckholm,

vd Sky movies

”

konkUrrenSkommiSSionen

Michael Lyckholms företag har svårt att hävda sig  
mot statssubventionerade Frivilliga Flygkåren

               En regerings syn på 
ekonomin kan sammanfattas 
i några korta fraser: Om det 
rör sig, beskatta det. Om det 
fortsätter att röra sig, reglera 
det. Och om det slutar röra på 
sig, ge det subventioner.

”
ronald reagan, före detta amerikansk president

landstinget region Skåne 
har ställt krav på att le-
verantörer av primärvård 
måste åta sig att teckna 
kollektivavtal med facket 
för att kunna bli godkända. 
konkurrenskommissionen 
kritiserade region Skåne i 
en utredning som visar att 
krav på kollektivavtal inte får 
förekomma varken vid inrät-
tandet av valfrihetssystem 
enligt lagen om valfrihets-
system, lov. 

När liknande krav tidigare har 
uppställts vid offentlig upphand-
ling har dessa regelmässigt un-
derkänts av domstol. Länsrätten i 
Skåne underkände därför Region 
Skånes krav efter anmälan av en 
privat läkare, som fick hjälp av 
Konkurrenskommissionen.

Krav på kollektivavtal kan få 
till konsekvens att utländska, 
exempelvis danska, vårdgivare 
utesluts från att delta i landsting-
ets valfrihetssystem. Detsamma 
gäller för svenska företag som av 
någon anledning inte har tecknat 
kollektivavtal. Kravet strider där-
för inte bara mot svensk lag utan 
även mot EG-fördragets principer 
om likabehandling och icke-dis-
kriminering.

– Det finns en grundmurad ju-
ridik på området och det kan inte 
råda någon tvekan om regelver-
ket, säger Pär Cronhult, chefjurist 
på Konkurrenskommissionen. 

Henrik Hammar (m) är region-
råd i Skåne: 

– Politiken har satt ner foten i 
den frågan. Men kommer jurid-
ken fram till något annat så får 
vi följa det, säger han till SKTF-
tidningen.
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 KONKuRRENSKOMMISSIONEN

Badhusavtalet för 100 miljoner olagligt 

JO granskar Simrishamn och Tomelillas sopavtal

Statens Fastighetsverk urusla på upphandling

Olaglig upphandling av taxitransporter i Norrbotten

Försvaret gav konsult avtal värt 100 miljoner

Kristinehamns kommun har ingått en överenskommelse 
med det privata företaget Kunskapsporten i Kristinehamn 
AB om att bolaget ska låta uppföra och till kommunen hyra 
ut ett kommunalt badhus. Konkurrensen har snedvridits ge-
nom att andra företag än Kunskapsporten och PEAB (som 
ska bygga badhuset) har uteslutits från att lämna konkur-
rerande anbud. 

För ett drygt år sedan kom Regeringsrätten i de så kallade 
SYSAV-målen fram till att Simrishamns och Tomelilla kom-
muner måste upphandla avfallshantering som de  löpande 
köper från det av dem delägda bolaget AB SYSAV. Trots 
detta har kommunerna hittills inte ens påbörjat någon of-
fentlig upphandling. Konkurrenskommissionen anmälde 
kommunerna till JO för att de så uppenbart struntat i en 
dom från landets på området högsta domstol. JO har efter 
Konkurrenskommissionens anmälan beslutat att granska 
kommunernas domstolstrots.

Försvaret har köpt tjänster av konsultföretaget Bikupan AB 
för över 100 miljoner kronor för att göra medarbetarunder-
sökningar bland organisationens medarbetare. Konkurrens-
kommissionen kritiserade avtalet med Bikupan AB eftersom 
det inte hade upphandlats i konkurrens. Kontrakt som Kon-
kurrenskommissionen har tagit del av visar att Försvars-
makten beställt tjänster från Bikupan vilka har fakturerats 
löpande. De aktuella uppdragen skulle därför ha upphand-
lats enligt lagen om offentlig upphandling.

Konkurrenskommissionen har i flera utredningar kritiserat 
Statens Fastighetsverk för bristfällig handläggning av of-
fentlig upphandling. Den här gången hade Fastighetsverket 
felaktigt genomfört en upphandling av konsulttjänster för 
c:a 40 miljoner kronor. Enligt Konkurrenskommissionens 
utredning hade verket på oriktiga grunder uteslutit leveran-
törer från att inbjudas till anbudsgivning. Anbudsgivning 
och senare även tilldelningen av kontrakt kom därför att 
ske på godtyckliga grunder som innebar diskriminering av 
konkurrerande leverantörer.

Länstrafiken i Norrbotten AB har enligt en utredning från 
Konkurrenskommissionen brutit mot lagen om offentlig 
upphandling när bolaget skulle upphandla persontranspor-
ter. Genom att införa krav på att viss typ av fordon skulle 
finnas redan vid tidpunkten för anbudsgivningen snedvrids 
konkurrensen gentemot företag som inte just då hade så-
dana fordon. Det kan inte krävas att företag ska göra dyra 
investeringar på ren spekulation, utan försäkran om att se-
dan få ett uppdrag. En sådan ordning är ägnad att gynna den 
tidigare befintliga leverantören samt begränsar och snedvri-
der konkurrensen. Dessutom har Länstrafiken i Norrbotten 
godtagit ett anbud som inte uppfyller kraven för anbuds-
givning. Därmed bryter länstrafiken mot lagen om offentlig 
upphandling eftersom det antagna anbudet aldrig skulle ha 
prövats.

Jönköpings kommun har i ett avtal direkt med det helägda 
Jönköping Energi AB, beslutat att bolaget ska ta emot kom-
munens brännbara hushållsavfall under 15 år. Avtalet är 
värt drygt 300 miljoner kronor. Konkurrenskommissionen 
konstaterade, bl.a. med stöd av Regeringsrättens dom i de så 
kallade SYSAV-målen, att avtalet tillkommit på ett olagligt 
sätt eftersom kommunen inte tagit in några konkurrerande 
anbud.

Jönköpings sopavtal för 300 miljoner olagligt

Erik Nerep har  
koll på offentliga 
upphandlingar
Erik, du är ledamot av Konkurren-
skommissionen sedan 1998, vad ser 
du som er viktigaste uppgift?

– Att fortsätta att 
bevaka att det offent-
liga inte snedvrider 
konkurrensen genom 
att otillbörligt gynna 
de offentliga produ-
centerna till nackdel 
för privata företag. 
Konkurrenskommis-
sionen är nödvändig 
för det svenska näringslivet.

På vilket sätt kan Konkurrenskom-
missionen bidra till att offentliga  
upphandlingar går rätt till?

– Framför allt genom att objektivt 
granska upphandlingar som inte ge-
nomförs enligt regelverket och ge 
offentlighet åt resultatet av gransk-
ningen. Negativ publicitet blir en sorts 
bestraffning för kommuner som felar.

Du är expert på bl.a. EG:s och 
svensk konkurrensrätt. Den svens-
ka upphandlingsrätten kommer ju 
i stor utsträckning från EG-rätten. 
Tittar verkligen svenska domsto-
lar på EG-rätten när de tillämpar 
svensk upphandlingsrätt? 

Det gör de säkerligen i ökande 
omfattning. Jag har inte särskilt un-
dersökt hur rättsläget är i dag. Det 
hindrar mig inte från att påstå att det 
finns utrymme för domstolarna att 
i än högre grad än de nu gör hämta 
vägledning från EG-praxis. Detta gäl-
ler i synnerhet de högsta instanserna 
- Regeringsrätten och Högsta domsto-
len. 

När det gäller svenska rättsregler 
på upphandlingsområdet som kom-
mer från EG-rätten är det möjligt och 
i vissa fall påbjudet att inhämta för-
handsavgörande från EG-domstolen. 
Hittills har svenska domstolar inte 
begärt sådant tolkningsbesked från 
EG-domstolen. Det borde de vara 
öppnare för. Det tolkningsbesked 

som ges är nämligen värdefullt inte 
bara för den nationella upphandlings-
rätten utan också för upphandlings-
rätten i hela EU. 

Låt mig illustrera vad jag menar 
med ett exempel som visserligen är 
lite äldre (1995) men är mycket tyd-
ligt. Västerviks kommun tog hjälp 
av en konsultfirma när kommunen 
utformade ett förfrågningsunderlag 
beträffande uppförande av ett vård-
hem. Konsultfirman hjälpte senare 
ett byggföretag att formulera ett an-
bud. Länsrätten och Kammarrätten 
i Jönköping tyckte att konsultens 
insatser för byggföretaget medförde 
att byggföretaget fick en otillbörlig 
fördel i konkurrensen eftersom kon-
sulten kände till upphandlingsären-
det så väl. 

Tänk om Kammarrätten hade frågat 
EG-domstolen om det beskrivna fallet 
stred mot EG:s upphandlingsregler, då 

hade vi kanske redan 1997 fått det svar 
som EG-domstolen gav i ett likadant 
mål 2005, och som gick ut på att om 
det gynnade företaget kunde visa att 
konsultens dubbla insatser inte sned-
vred konkurrensen fick det berörda 
företaget inte uteslutas från anbuds-
prövningen. Den bevisbördan är nog 
vanligen inte särskilt tung utom i extre-
ma fall. Med EG-domstolens svar skulle 
Kammarrätten säkerligen ha funnit att 
byggföretaget inte skulle uteslutas från 
anbudsprövningen.

Vad är dina råd till myndigheter och 
kommuner så att de gör rätt och 
inte snedvrider konkurrensen?

– Att se till att upphandlande perso-
nal är ordentligt utbildad på det upp-
handlingsrättsliga regelverket. En väl 
förberedd och korrekt genomförd upp-
handling leder sällan till tvistigheter.

elizabeth zaar

c erik nerep: ledamot av konkurrens-
kommissionen sedan 1998

c verksam som: professor vid handels-
högskolan i Stockholm. eriks doktors-
avhandling var på temat amerikansk, 
eg och svensk konkurrensrätt i den 
internationella rätten (“extraterritorial 
control of competition under interna-

tional law”). har under de senaste tio 
åren skrivit en hel del böcker främst  i 
aktiebolagsrätt.

c oanad talang: sjunger hyfsat bra (och 
högt)

c gör på fritiden: (när sådan förekom-
mer) upptas av tennis, golf, litteratur 
och klassisk musik.

FAKTA: Erik Nerep

c när myndigheter upphandlar varor och tjänster görs många 
fel. företagare blir felaktigt behandlade och konkurrensen 
snedvrids med offentliga medel. därför inrättade den nya 
välfärden 1994 den oberoende expertgruppen konkurrens-
kommissionen. Sedan starten har mer än 500 utredningar 
genomförts. konkurrenskommissionen föreslår flera ändringar i 
lagstiftningen, bland annat bör kommunalt domstolstrots mot-
verkas genom sanktioner i särskild lagstiftning och kommunala 
bolags beslut bör gå att överklagas av kommuninnevånare. 

c konkurrenskommissionens medlemmar
inger ridderstrand-linderoth (ordförande), tidigare stadsjurist, 
Stockholms Stad. 
Sigvard berglöf, tidigare regeringsråd.

Patrik engellau, ordförande tankesmedjan den nya välfärden. 
erik nerep, professor i handelsrätt vid handelshögskolan Stockholm.
lennart Palm, näringslivets regelnämnd
hans Stenberg, juris doktor, ledamot Sveriges advokatsamfund
Pär cronhult, föredragande.

c kontakt
vill du veta mer eller anmäla ett ärende? kontakta Pär cron-
hult. konkurrenskommissionen tar inte betalt för sina utred-
ningar. Som anmälare kan du givetvis vara anonym.
konkurrenskommissionen
box 5625, 114 86 Stockholm
tfn: 08-545 038 18. fax: 08-611 35 62
e-mail: kko@dnv.se, www.dnv.se

FAKTA: Konkurrenskommissionen

erik nerep.
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företagarombudsmannen, en 
del av tankesmedjan den nya 
välfärden, har under lång tid 
granskat tvivelaktiga kom-
munala verksamheter och 
olagliga avtal. i en ny rapport, 
kommunala bolag – laglöst 
land, som publiceras under 
hösten 2009 visar företagar-
ombudsmannen att kommu-
ner bryter mot lagen på ett 
sätt som nästan framstår som 
medvetet. 

Rapporten granskar i vilken 
utsträckning kommunala bolag 
ingår olagliga avtal och om de på 
olika sätt försvårar insyn.  Följs 
verkligen grundlagens reglering 
om offentlighetsprincipen? 

För att få en bild av hur andra 
upplever möjligheterna till insyn 
i de kommunala bolagen genom-
fördes även en telefonundersök-
ning bland lokala journalister, 
vilka borde vara de som har bäst 
insyn i vad som händer i den 
egna kommunens bolag. 

Rapporten pekar på ett allvar-
ligt demokratiproblem men vi-
sar även på ett problem för den 
svenska företagsamheten. Många 
olagliga avtal rör nämligen kon-
kurrenssnedvridande kommunal 

näringsverksamhet eller olagliga 
stöd till enskilda företag. I båda 
fallen hämmas tillväxten för sär-
skilt små och medelstora företag. 
Det är dåligt för företagarklima-
tet. 

Rapporten Kommunala bolag 
– laglöst land är en fortsättning 
på Företagarombudsmannens 
granskning av kommunala verk-
samheter.  Tidigare har rapporten 
Olagligt billigt, 2008, publicerats 
som granskar och avslöjar hur 

kommuner slumpar bort mark 
och fastigheter samt gynnar vissa 
näringsidkare. 

Rapportförfattare är Mårten 
Hyltner och Micha Velasco, juris-
ter vid Den Nya Välfärden.

Vill du läsa rapporten Kommu-
nala bolag, skriv ett mail till  fo@
dnv.se

Rapporten ”Olagligt billigt” hit-
tar du på www.dnv.se

elizabeth zaar

Kommunala bolag skurkar   i laglöst land
företagarombUdSmannen

Micha Velasco. Måretn Hyltner.

Ny rapport från Företagarombudsmannen pekar på ett allvarligt demokratiproblem men visar även         på ett problem för den svenska företagsamheten

Granskade av 
Företagarombudsmannen:

Övertorneå – Simhallsförsäljning
Övertorneå beslutade att sälja en simhall för en (1) krona till en utvald kö-
pare. I köpet ingick även ett av kommunen utlovat driftsbidrag om totalt 2,5 
miljoner kronor över fem år. Beslutet har upphävts av länsrätten och över-
klagades inte av kommunen.  Kommunen har dock inte ändrat sitt beslut.

Kommunen betalar nu ut driftsbidrag till köparen, trots att köparen en-
bart är hyresgäst. Handhavandet avseende försäljningen har JO-anmälts av 
Företagarombudsmannen. Kommunen vägrar att rätta sig efter länsrättens 
dom eftersom de redan hade verkställt försäljningen vid tiden för överkla-
gandet. 

Kommunen ville sälja det av kommunen till 99.98% ägda bolaget Astrid 
Lindgrens Värld (ALV) till rättighetsinnehavarna för 22,5 miljoner kronor 
samt utge riktat stöd om 10 miljoner kronor till köparen i samband med 
försäljningen.  Konkurrerande bolag har erbjudit 40 miljoner kronor för par-
ken, dock med förbehåll för rättigheterna. Vinsten för ALV var 2007 18,5 
miljoner kronor. Beslutsförslaget kritiserades av Företagarombudsmannen 
i kommunstyrelsen vilket resulterade i att det aldrig presenterades för kom-
munfullmäktige. Kommunen har nu ett nytt förslag som ännu inte är känt i 
alla delar men försäljningssumman skulle vara 34 miljoner kronor. 

Vimmerby – Astrid Lindgrens Värld

Orimligt av Skatteverket
En redovisningskonsult har av misstag betalat in 130 996 kr i preliminärskatt 
för en kunds räkning till fel skattekonto hos Skatteverket. Skatteverket väg-
rar betala tillbaka pengarna eftersom det är underskott på det skattekonto 
pengarna hamnade på. Redovisningskonsulten har nu tvingats att ersätta 
kunden ur egen ficka. Enligt Skatteverket är ärendet avslutat och går inte att 
överklaga. Redovisningskonsulten har därför krävt skadestånd av Skattever-
ket. Företagarombudsmannen är starkt kritisk till Skatteverkets agerande. 

FOTO: JAcOB FORSELL, ScANPix

Foto: istock
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FöRETAGAROMBuDSMANNEN

Kommunala bolag skurkar   i laglöst land
Ny rapport från Företagarombudsmannen pekar på ett allvarligt demokratiproblem men visar även         på ett problem för den svenska företagsamheten

I Ulricehamn byggde kommunen ett lager 
åt New Wave Group för 15 miljoner kronor. 
Därefter fick NWG som ensam hyresgäst 
hyra detta lager. Efter att Företagarom-
budsmannen fick loss en del från början 

sekretessbelagda handlingar som kunde 
presenteras för kammarrätten vann Företa-
garombudsmannen där, trots att länsrätten 
från början avslog överklagan. Kommunen 
har överklagat till Regeringsrätten.

Lessebo kommun beslutade att tillsam-
mans med New Wave Group bygga hotell i 
Kosta Boda. Kommunen betalade ut 23 mil-
joner kronor till det samägda bolaget trots 
att beslutet överklagats. 

Länsrätten och kammarrätten underkände 
beslutet såsom olagligt. Regeringsrätten har 
ännu inte tagit ställning till att bevilja kom-
munen prövningstillstånd. 

Ulricehamn och Lessebo – New wave Group

Bengtsfors kommun rättar sig efter kritik
Kommunstyrelsen i Bengtsfors beslutade sälja en fastighet inklu-
sive byggnad på 20 000 kvm för 100 000 kronor. Företagarombuds-
mannen kritiserade kommunen för att bryta mot kommunallagen 
och EG-rätten eftersom fastigheten inte sålts genom ett anbuds-
förfarande. Kommunen rättade sig efter kritiken och lade ut fast-
igheten på anbud vilket resulterade i ett bud på 800 000 kronor. 
Genom att följa de lagar och regler som finns tjänade kommunen  
700 000 kr att användas till kommuninvånarnas bästa.

Stopp för försäljning av ishall för en krona
Gnesta kommun ville sälja en ishall för en krona och samtidigt ge ett 
driftbidrag till köparen. Företagarombudsmannen kritiserade försälj-
ningen i en utredning eftersom fastigheten inte lagts ut på anbud. 
Dessutom snedvrider det konkurrensen på marknaden när inte alla fö-
retag kan vara med och bjuda. Kommunen stoppade försäljningen ef-
ter kritiken och lade ut ishallen på anbud. Kommunen fick efter anbud  
100 000 kronor för ishallen.

Länsstyrelsen och Vägverket JO-anmäls
Stockholm. Enligt Länsstyrelsens trafikföreskrifter är ga-
soltransporter med släp förbjudet på tillfartsvägar till Nacka 
och Värmdö. Vägverket däremot anser inte att föreskriften 
förbjuder den typen av transporter. Detta ställer till problem 
för Preem Gas AB som inte vet om det är förbjudet eller tillå-
tet att genomföra transporterna utan att riskera att bolagets 
chaufförer bryter mot lagen. Företagarombudsmannen har 
därför anmält Vägverket och Länsstyrelsen till JO då det inte 
kan vara rimligt att företagare kanske måste bryta mot lagen 
för att få veta vilka regler som gäller.

FLER AV FöRETAGAROMBuDSMANNENS GRANSKNINGAR FINNER Du PÅ NäSTA SIDA c c

FOTO: KOSTABODA

FOTO: MiKAEL ULLéN
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brottslingar i lagens namn! runt 
om i landet begås årligen uppen-
bara brott mot lagen. de flesta blir 
varken upptäckta eller anmälda. 
och om brottslingen fälls i dom-
stol får han inget som helst straff 
och struntar i domstolens beslut.

Det handlar om nära trehundra 
svenska kommuner där många satt i 
system att bryta mot lagen just därför 
att det inte finns något straff. I jakten på 
nya jobb betalar, öppet eller dolt, kom-
munerna ut mångmiljonstöd till enskil-
da företag. Det är uttryckligen förbjudet 
i kommunallagen men det hindrar inte 
kommuner som Åre, Lessebo, Mun-
kedal, Täby, Övertorneå och rader av 
andra att göra just det. I flera fall bryter 
också kommunerna mot EG-rätten.

– Ibland är det klockrent stöd  
till företaget, ofta maskeras det till  
fastighetsaffärer med underpriser, säger  
Micha Velasco, Företagarombudsman på 
Den Nya Välfärden.  Det rör sig om ett 
slags utbredd, dold och lagligt skyddad 
korruption! 

Många företag, små som stora, har 
nästan satt i system att utöva vad som 
är praktiskt taget ren utpressning: om 
kommunen ”hjälper till” med det ena 
eller andra så kan vi fixa X antal jobb. 

Det är inte många glesbygdskom-
muner som kan säga nej till lönande 
arbetsplatser som kan ge nya jobb och 
skattekronor. Det mest uppmärksam-
made fallet gäller Nyköpings kommun 
som gett mångmiljonstöd till Ryan Air 
för att bolaget ska använda Skavsta 
flygplats för en stor del av sin trafik 
på Sverige. Kommunen har upprepade 
gånger fällts i domstol – men bryr sig 
inte om den saken!

Torsten Jansson, prisbelönad och hyl-
lad entreprenör och grundare av New 
Wave Group har i minst tre fall gynnats 
av olagliga stöd. Munkedals, Ulrice-
hamns och Lessebo kommuner har gett 

gruppen många miljoner i olika stöd. 
Mest uppmärksammat är kanske Les-
sebos bidrag till Torsten Janssons Glas-
hotell som, utan olaga, kommunalt stöd 
aldrig blivit av. Torsten Jansson själv har 
förklarat att han spelar med helt öppna 
kort och det är upp till kommunen att 
fatta sina beslut. Sedan dess har NWG 
också föreslagit att kommunen ska köpa 
företagets glassamlingar för 35 miljoner 
och sätta dem på museum.

Företaget NWG är långtifrån ensamt 
om att gå till kommunen och be om mer 
eller mindre olaglig hjälp. Och kommu-
nerna har svårt att stå emot.

Stora mörkertal
– Hur vanligt det här är vet vi inte, 

säger Lars Meyer på Sveriges Kommu-
ner och Landsting, SKL. Mörkertalen 
kan vara mycket stora. För att de ska 
uppmärksammas krävs att fallen blir 
överklagade eller att media rapporte-
rar!

– Vi tar upp de fall som vi anser vara 
av principiellt stort värde, säger Före-
tagarombudsmannen, Mårten Hyltner. 
Åre-fallet där en kommun (s) ville gyn-
na KF framför Lidl var ett sådant viktigt 
fall och där vi glädjande nog fick rätt av 
EU-kommissionen.

– Sommarens uppmärksammade 
beslut av EU-kommissionen att gran-
ska de så kallade avknoppningarna där 
kommuner säljer ut skolor och dagis till 
personalen, utan att bjuda ut dem på 
marknaden och ta in anbud från flera 
parter, kommer förhoppningsvis få 
frågan aktuell. Täby kommuns försälj-
ning av Tibble Gymnasium har redan 
av kammarrätten bedömts vara olaglig. 
Detta och andra fall kan hamna i EG-
domstolen som då kan fälla Sverige för 
brott mot EG-fördraget.

”Missbruk av skattemedel”
– Det vore bra om EU tog Sverige i 

örat så att detta missbruk av skatteme-
del stoppas, menar Micha Velasco som 
ser jobbet som Företagarombudsman 
som lite av en mission. Det är oerhört 
viktigt för Sverige, för svenska företag 
och för skattebetalarna och våra valda 
församlingar att myndigheterna följer 
lagen. Om inte de gör det, vem ska då 
göra det?

 Frågan är hur det kunnat bli på detta 
viset? Kommunallagen är mycket tydlig 
när det gäller vad en kommun ska, får 
och inte får göra. Och till det den abso-
lut inte får göra är att, på det här sättet, 
gynna enskilda företag eller personer. 

Men kommunallagen innehåller inga 
sanktioner och ger inte någon myndig-
het rätten att tvångsvis upphäva beslu-
tet och stoppa oförrätten.

– Lagen tillkom i en tid då man på 
ett annat sätt hade respekt för lagen 
och utgick ifrån att samhället och myn-
digheterna skulle följa sina egna lagar, 
säger Lars Meyer.

– Det var en annan attityd förr. Man 
rättade sig efter juristerna. Nu snackar 
man om gråzoner och ser på kommun-
innevånare som aktieägare i ett före-
tag - så länge ingen protesterar är det 
grönt.

Han får stöd i detta av en enkätun-
dersökning från Växjö Universitet som 
visar att en fjärdedel av alla kommun-
politikerna tycker att det är helt OK att 
gynna ett enskilt företag om det skulle 
anses kunna vara bra för kommunen – 
trots att detta alltså är olagligt.

Med eller utan mutor
Ett av de problem som Företagarom-

budsmannen flera gånger stött på är re-
sultatet av den allt mer utvidgade dele-
gationsrätt där enskilda tjänstemän ges 
rätten att fatta, ofta ganska vittgående 
beslut, i kommunfullmäktiges namn. 
Risken ökar då för att den enskilde 
tjänstemannen lockas, med eller utan 
mutor, att fatta beslut som strider mot 
lagar och regler.

– Den här utvecklingen och den nya 
synen på juridiken har lett till flagran-
ta brott mot lagen där politikerna ges 
ansvarsfrihet och struntar i domsto-
lens beslut om verkställighetsförbud. 
Kanske kan det komma en förändring 
på samma sätt som skett när det gäller 
socialtjänstlagen där kommunen kan 
få dryga viten om den inte följer dom-
stolens beslut, hoppas Lars Meyer

Som Företagarombudsman gäller det 
för Micha Velasco att tillsammans med 
sin kollega Mårten Hyltner hålla en 
rimlig balans mellan juridiken och sam-
hällsengagemanget. Det gäller ju för FO 
att med knivskarpa juridiska argument 
och utredningar klara ut exakt vad som 
hänt och vilka lagparagrafer som är til-
lämpliga. Samtidigt är det uppenbart att 
detta inte är ett jurist/kontors-jobb som 
vilket som helst.

– Det är klart att vi drivs av vårt sam-
hällsengagemang. Vi tycker att dessa 
frågor är oerhört viktiga, säger Hyltner 
och Velasco. Inte bara för det företag 
som anmält ärendet utan också för 
samhället! 

 olle roSSander

meningSlöSa domar. 

brottslingarna som döms – men   struntar i domen

c verksamheten drivs och bekostas av 
tankesmedjan den nya välfärden som 
med detta hoppas kunna driva fram ett 
bättre företagarklimat genom att peka 
på och få media att skriva om fel och 
brister i villkoren för dagens företagare. 
Sedan starten år 2000 har företagarom-
budsmannen publicerat ett hundratal 
utredningar och fått rätt i domstol i 
flera fall och i några till och med i eU.

cde som känner sig drabbade av 

orimliga lagar kan anmäla sina problem 
till företagarombudsmannen som då kan 
göra en utredning av fallet. företagar-
ombudsmannen tar inte betalt för utred-
ningar och givetvis kan du som anmälare 
vara anonym.

c företagarombudsmannens styrelse 
arbetar ideellt. ledamöterna är jurister, 
ekonomer och företagare och består av 
följande: 
tommy adamsson, (ordförande), vd 

adamsson gruppen
Patrik engellau, ordförande den nya 
välfärden
thomas gür, fri skribent och egenföre-
tagare
lars i W jansson, vd och delägare i 
Wasa express, tidigare ledamot av 
Svenskt näringslivs Sme-kommitté
nils-eric Sandberg, redaktör
edvard Waller, fd auktoriserad revisor
monica Werenfels-röttorp, konsult

FAKTA: Företagarombudsmannen

Granskning visar att svenska kommuner bryter mot lagen medvetet –utan      att straffas

Ibland är det 
klockrent stöd 

till företaget, ofta 
maskeras det till 
fastighetsaffärer med 
underpriser.

micha velaSco,

företagarombudsman  

”



4 OKTOBER – EN DEL AV DEN NYA VÄLFÄRDEN   |   17

FöRETAGAROMBuDSMANNEN

meningSlöSa domar. 

karlSkrona. 

brottslingarna som döms – men   struntar i domen
Granskning visar att svenska kommuner bryter mot lagen medvetet –utan      att straffas

Vänersborg-Toppfrys
Ett kommunalt bolag förvärvade fabriken Toppfrys för 17 miljo-
ner kronor i februari 2008 som en ”arbetsmarknadsåtgärd”. Sam-
tidigt tecknas ett hyresavtal med ett företag samt ett optionsav-
tal där företaget ges möjlighet att köpa loss Toppfrys fastighet 
för 8 miljoner kronor. Köpoptionen löses in i september 2008 
och Toppfrys säljs till hyresgästen. Kort därefter säljer denne 
fastigheten till en ny köpare för 40 miljoner kronor.

Försäljningen är anmäld av Den Nya Välfärden till EU-kom-
missionen. 

Vellinge – Hotell
Vellinge kommun beslutade att till förutbestämd köpare, sälja 
en mycket attraktiv fastighet med beviljat bygglov, för 500 kr/
m2. Fastigheten har värderats av oberoende värderare till minst 
2000 kr/m2. Det ger en mellanskillnad, eller riktat stöd, om ca 
6,7 miljoner kronor. Beslutet är överklagat av Företagarombuds-
mannen men länsrätten avslog överklagan och kammarrätten 
beviljade inte prövningstillstånd. Företagarombudsmannen har 
nu överklagat till Regeringsrätten. 

Karlskrona – Gasverkstomten
Karlskrona kommun sålde efter en 10 år lång diskussion en 
mycket attraktiv tomt till bolag A, för fem miljoner kronor trots 
att bolag B erbjudit sig att betala sju miljoner kronor. Kommu-
nen har försvarat sig med att tomten hade lovats till bolag A i 
ett tidigare skede. Beslutet har överklagats men bygget har satt 
igång, med bolag A som entreprenör. Företagarombudsmannen 
vann i länsrätten och kommunen överklagade den domen.  Före-
tagarombudsmannen avvaktar nu ett beslut i kammarrätten om 
kommunen beviljas prövningstillstånd eller inte och har även 
anmält fallet till EU-kommissionen. 

Åre – Konsum / Lidl
Åre kommun sålde en tomt för 2 miljoner kronor till Konsum 
trots att konkurrenten Lidl erbjudit 6,6 miljoner kronor för sam-
ma tomt. EU-kommissionen ansåg i beslut februari 2008 att kom-
munen gett ett olagligt stöd om 4,6 miljoner. Även kammarrätten 
ansåg att kommunens beslut var olagligt. Årefallet var det första 
som anmäldes till EU-kommissionen och blev även Företagarom-
budsmannens första ”vinst” i EU-kommissionen. 

Post- och telestyrelsen skänker bort bandbredd
Efter att fem teleoperatörer ansökt om ett specifikt tilldelnings-
förfarande har PTS beslutat att utdela nyskapat frekvensutrymme 
i GSM900-bandet till dessa fem. Detta utrymme rymde tidigare 
fyra av de aktuella operatörerna. Den femte operatören är Tre som 
genom ett sidoavtal får köpa/hyra utrymmet av Telenor och Tele2. 
I normala fall brukar PTS auktionera ut nya frekvensutrymmen. 
I det här fallet bör enligt Företagarombudsmannen det totala ut-
rymmet ha auktionerats ut då nya användningsområden tillåts. 
En sådan auktion skulle uppskattningsvis dra in 2 miljarder kro-
nor. Den Nya Välfärden har anmält fallet till EU-kommissionen

Hofors kommun river hellre än säljer
Kommunen i Hofors vill riva delar av sina fastigheter eftersom de 
inte går att hyra ut. Fastighetsägaren Matsson ser dock stora möj-
ligheter i att skapa attraktiva hyreslägenheter i Hofors genom att 
bygga om lägenheterna. Kommunen kan dock inte enas om priset 
och menar att de inte kan sälja under bokfört värde, 23,8 miljo-
ner kr vilket fastighetsägaren Matsson inte vill betala. Kommunen 
väljer då att hellre riva husen. Företagarombudsmannen kritiserar 
Hofors kommun och anser att kommunen istället borde ha bjudit 
ut fastigheterna till försäljning genom ett öppet anbudsförfarande.

Utvidgning av den kommunala kompetensen
Det har länge varit förbjudet för kommuner att bygga eller köpa 
lokaler åt det privata näringslivet. Förbudet var bra eftersom det 
snedvrider konkurrensen på marknaden för hyresfastigheter. 
Dessutom riskerar kontakter med lokala politiker och kommu-
nala tjänstemän att påverka företagens lokalhyror. Ett stort pro-
blem har varit att kommunerna struntat i förbudet och ändå byggt 
lokaler åt företagen. Nu har regeringen löst det problemet genom 
att göra det lagligt för kommuner att skaffa lokaler åt näringslivet. 
Företagarombudsmannen är starkt kritisk till den nya lagen och 
undrar varför alliansregeringen vill lämna över en privat marknad 
till kommunerna.
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egentligen borde man göra om 
hela systemet i grunden. ar-
betsrätten är inte anpassad efter 
dagens förhållanden, utan efter 
de förhållanden som rådde i det 
traditionella industrisamhället. 

i den tidens storindustrier var 
arbetarna som utbytbara kompo-
nenter i ett stort maskineri. men 
så är det inte i moderna företag 
och ej heller i småföretag. där 
spelar varje individ sin speciella 
roll. 

i det perspektivet framstår 
exempelvis turordningsreglerna 
som absurda; hur ska man kunna 
avskeda den sist anställda sna-
rare än den först anställda om 
den sist anställda av något skäl 
är särskilt viktig för företaget? 

På kort sikt
Här är ett antal åtgärder som kan 

genomföras på kort sikt:
c Förläng provanställningen. Sex 
månader är för kort tid för att lära 
känna en nyanställd. Prövotiden bör 
förlängas till 12 månader.
c En veckas sjuklön. Företagare 
har svårt att förstå varför staten ska 
tvinga dem att betala för välfärdssys-
temet. Om staten anser att den som 
är sjuk ska få bidrag så bör den själv 
betala för det, inte tvinga företagen 
att betala. Den företagare som är sjuk 
kan för övrigt inte få någon sjuklön 
på andras bekostnad.
c Ytterligare en karensdag. Tidigare 
hade Sverige tre karensdagar. En 
karensdag är för lite. Ytterligare en 
karensdag behövs. 
cDet bör bli lättare att säga upp 
någon av personliga skäl.  Det som 
skrämmer företagarna kanske mer 

än något annat är att bli fast med 
en anställd som av något skäl inte 
fungerar. Sådana personer bör kun-
na sägas upp av personliga skäl, som 
termen lyder. Men idag är det näs-
tan omöjligt att åstadkomma en så-
dan uppsägning. I stället tvingas fö-
retagarna – ofta i samråd med facket 
– hitta på något annat skäl för att 
avbryta anställningen, till exempel 
påstådd arbetsbrist. Kringgåendet 
av systemet är satt i system. Detta 
är olämpligt i sig och gör dessutom 
arbetsrätten krånglig och svårgenom-
skådlig.

På längre sikt
Den Nya Välfärden har utarbetat 

ett förslag till en helt ny och modern 
arbetsrätt ”Den Nya Arbetsrätten” 
som finns på www.dnv.se under 
Böcker och skrifter.

den nya välfärden

Recept på en ny arbetsrätt 
 – Men här är ett antal åtgärder som gör den friskare på kort sikt:

Den Nya Välfärdens lösning  
leder debatten om sjukvården

hSF-MODELLEN ger muskler till svensk sjukvård.  FOTO:  iSTOcK

KARENSDAG. Ytterligare en karensdag behövs.  FOTO: iSTOcK

det har hänt en hel del under 
de senaste åren inom svensk 
sjukvård. när den borgerliga 
regeringen tillträdde utfärdade 
man snabbt ett antal avsiktsför-
klaringar, som nu börjar visa re-
sultat. Sanningens minut närmar 
sig – nästa val. och helst skall 
man till dess ha lyckats slipa bort 
eventuella biverkningar med nya 
vårdreformer. 

Den förra socialdemokratiska re-
geringen vågade aldrig ta steget fullt 
ut. Det har inte heller denna reger-
ing gjort. Men man har kommit en 
bit på väg. Sannolikt har en modell 
som Den Nya Välfärdens Hälso- och 
Sjukvårdsföretagsmodell (HSF-mo-
dell) tjänat som inspiration, även 
om den inte har blivit genomförd 
fullt ut. Hallands- och Stockholms-
modellerna är exempel på hur man 
bitvis har anammat tankar från HSF-
modellen.

Blir det fel är man politiskt död
Vården är nog den allra känsligaste 
frågan vi har i politiskt hänseende. 
Därför är debatten livlig. Men sam-
tidigt vågar beslutsfattarna inte ta 
alltför drastiska steg i någon riktning. 
Blir det fel, är man politiskt död. 

Opinionen i alla läger börjar svänga 
mot en modell som är solidariskt fi-
nansierad men där vårdpengen följer 
valet av försäkrings- eller vårdgivare. 
I vissa fall tittar man fortfarande på 
amerikanska modeller där medborga-
ren tar sitt eget ansvar för sjukvårds-

försäkringen. Det har nog sina poäng-
er rent pedagogiskt, men det blir en 
hård lektion för den som slarvar med 
inbetalningen. Vilken politiker är 
vuxen att ta konsekvenserna av det? 

Mycket av det som har hänt i 
svensk vård under de senaste åren 
ligger i linje med de tankar som har 
förts fram i HSF-modellen. Men ib-
land är det svårt att ära den som äras 
bör. Otvetydigt har tankarna i HSF-
modellen inspirerat.

Omöjligt att vrida klockan tillbaka
Vi kan dock konstatera att det kom-
mer att vara omöjligt för varje regering 
efter 2010 att vrida klockan tillbaka. 
Idag slår man ned på alltför höga kost-
nader i vården och alltför litet vård för 
pengarna. Man har fokus på patient-
säkerhet och garantier att vårdkonsu-
menten faktiskt får det han eller hon 
betalar för. De flesta är nog eniga om 
att någon form av solidariskt finan-
sierad vård är att föredra, men att det 
skall gå att välja mellan vårdgivarna. 
Då måste vårdgivarna bli effektiva 
och svara mot konsumentens behov. 
Annars kommer de att försvinna och 
pengarna kommer inte att räcka. 

I dag är det inte den som föresprå-
kar reformer inom vården som får 
stå i den politiska skamvrån. Idag 
får man skämmas om man inte har 
arbetat bort vårdköerna och ger pa-
tienterna det patienterna efterfrågar: 
Värde i vården och vård för värdet. 
HSF kommer säkert att fortsätta att 
inspirera.

 chriStoPher jarnvall

c christopher jarnvall arbetar med 
sjukvårdsfrågor inom ramen för 
svenskvård.se. 

c han har nyligen för den nya 
välfärdens räkning skrivit ”hälso- 
och Sjukvårdsföretagsmodellen – 
en kundvalsmodell som presente-
rar en helhetssyn på vården” där 

han går igenom debatten om den 
nya välfärdens hSf-modell under 
de senaste åren. 

chSf-modellen presenterades för-
sta gången för femton år sedan. det 
var några år efter det att den nya 
välfärden lanserat skolpengen – 
med omedelbart praktiskt resultat.

FAKTA: christopher Jarnvall

Christopher Jarnvall.
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Under valåret 2006 gick allians-
partierna till val på att synlig-
göra företagens villkor och 
problem. alliansen attackerade 
den sittande socialdemokratis-
ka regeringen för dess företa-
garfientliga politik och lovade 
bättring om man fick väljarnas 
förtroende att leda landet. 

I valmanifestet från 2006 skriver 
alliansen att ”höga skatter, krång-
liga regler och omfattande åtagan-
den gör att arbetsgivare drar sig för 
att anställa”. Där tändes ett hopp 
för Sveriges företagare. Butiksäga-
ren, restaurangägaren, målaren, 
revisorn och alla andra företagare 
och blivande företagare hörde löf-
tet om en bättre företagarpolitik. 

De svenska företagarna är bund-
na till att följa de flesta av de cirka 
1200 lagar, 2200 förordningar och 
8100 föreskrifter som existerar i 
Sverige. Det blir påfrestande för 
småföretagen eftersom dessa mås-
te lägga oproportionerligt mycket 

tid på administrativt arbete; att 
följa en regel kan kosta lika myck-
et för ett stort som för ett litet fö-
retag, så relativt sett blir det tyngre 
för små företag. 

Ett år kvar till mål
Den totala administrationskostna-
den för regelefterlevnaden kostade 
enligt Tillväxtverket år 2006 97 
miljarder kronor för Sveriges fö-
retag. Alliansen gick till val på att 
minska detta med 25 procent – det 
betyder 24 miljarder kronor – till 
hösten 2010! Det var ett löfte som 
hette duga.

Nu har det gått tre år. Enligt Till-
växtverket har regeringen hittills 
klarat av 2,07 procentenheter av 
betinget 25 procent. Svenska före-
tagare har efter vad de säger i opi-
nionsundersökningar inte märkt 
av några påtagliga förbättringar.

Men det är ett år kvar till mål. 
Den Nya Välfärden startar nu 
en granskning av hela området. 
Har alliansregeringen några ess i 
rockärmen? Kommer regeringen 

att kunna uppfylla sitt löfte? Om 
inte, vad beror det på? Det finns 
ett antal länder som haft samma 
uttalade politiska löften som Sve-
rige men hittills lyckats bättre att 
genomföra dessa löften. Hur kom-
mer det sig? Kan vi ge några tips 
till det ansvariga statsrådet Maud 
Olofsson?

uppmärksammade fall
”Det här ämnet hör till dem där 
akademiskt arbe-
tande grävande 
journalister kan 
göra en stor in-
sats”, säger eko-
nomijournalisten 
Olle Rossander, 
som leder en 
kurs i ekonomi-
journalistik på 
Högskolan i Kal-
mar. ”Man borde jämföra Sverige 
med andra länder. Och man borde 
ta reda på varför det tycks vara så 
svårt att avreglera.”

den nya välfärden

Granskning av  
regeringens 
antikrångelpolitik

DRuNKNAR I REGLER. Svenska företagare är bundna till att följa de flesta av de cirka 1200 lagar, 2200 förordningar 
och 8100 föreskrifter som existerar i Sverige.  FOTO: iSTOcK

          ”     Skatter är något som mal och mal  
så det mal sönder all kraft som skapar underlaget  
för dem: Produktion.

kArL gerHArd, underhållare

”

Olle rossander.

ett gott företagsklimat  
kan vända en kris

N är Alliansregeringen tillträdde 2006 fanns en iver av att 
sätta i gång och förbättra det svenska företagsklimatet. 
Regeringens ambition var att skapa ett näringslivsklimat 

i världsklass. Många reformer har genomförts, en del återstår och 
viljan till ständig förbättring är fortfarande lika stark. 

När vi nu upplever en av de värsta kriserna genom tiderna, med 
fallande produktion och sysselsättning, är det viktigt att komma 
ihåg att det går att vända en kris till möjlighet. En hel del förbätt-
ringar kan ske av riksdag och regering när det kommer till skat-
telättnader, regelförenklingar och borttagande av handelshinder. 
Samtidigt påverkas företagande till stor del av det lokala närings-
livsklimatet och vilken attityd och bemötande som kommunerna 
visar upp. 

FAKTuM äR ATT POLITIKER kan antingen kratta manegen, eller sätta 
krokben för företagen. Ibland är ambitionen det förstnämnda, 
men resultatet blir det sistnämnda. Alliansregeringen har därför 
tagit krafttag mot ojuste offentlig konkurrens. Bland annat föreslås 
en ny lag träda i kraft den 1 januari 2010 som ska stoppa offentlig 
sektors försäljning av varor och tjänster om det snedvrider eller 
hämmar konkurrensen. 

Det finns mycket att lära av dem som gör rätt. När jag under 
förra året reste runt i landet för att träffa en rad kommuner som 
tagit sig ur ett krisartat näringslivsklimat, till att markant ha för-
bättrat situationen, var det några gemensamma framgångsfaktorer 
som kunde urskiljas. För det första handlade det om en förändrad 

insikt om att det är de 
små och medelstora 
företagen - inte de kom-
munala bolagen – som 
bäst bäddar för framtida 
jobb, invånare och i för-
längningen kommunens 
överlevnad.

Bland de insatser kom-
munerna var tvungen att 
prioritera fanns tydliga 
och enkla upphandlings-
regler, en direkt tillgång 

för företagen till kommunledningen och garantier för att kom-
munen inte bedriver osund konkurrens mot de privata företagen. 
Men det handlade också om insatser som att redan från tidig 
skolålder påverka attityderna till företagande, för att uppmuntra 
fler att starta eget i framtiden.

ATT FöRBäTTRA FöRETAGSKLIMATET genomförs inte över en natt. 
Men genom gemensamma ansträngningar både lokalt som natio-
nellt kan vi komma längre i vårt arbete för ett mer företagsamt 
Sverige. Det svenska företagsklimatet har trots allt blivit bättre. 
Ser man till Svenskt Näringslivs årliga ranking har det skett en 
positiv utveckling av företagsklimatet på alla områden i Sveriges 
kommuner. Och enligt den senaste opinionsundersökningen, på 
uppdrag av Den Nya Välfärden, är det dubbelt så många svenskar 
som upplever att den borgerliga regeringen har förbättrat närings-
livsklimatet, jämfört med dem som menar att läget har försämrats. 
Betydligt fler tror också att företagsklimatet kommer att bli bättre 
än sämre fram till nästa val. Och vet ni, det tror jag också.  

Att minska utanförskapet är fortfarande Alliansens viktigaste 
uppgift. Hur företagsklimatet utvecklas är på många sätt avgö-
rande för hur vi kommer att lyckas med vår målsättning. För med 
företagen följer jobb, och med jobben följer i sin tur minskad 
social utslagning och en bättre och tryggare tillvaro.

Tvivla därför aldrig på att Alliansen har ett gott företagsklimat 
som viktig prioritering. 

KRöNIKA

Anna König Jerlmyr
riksdagsledamot (m)

Med företagen 
följer jobb, och 
med jobben 

följer i sin tur minskad 
social utslagning och 
en bättre och tryggare 
tillvaro.

”



Tack!
Ett stort tack till våra annonsörer och andra som under året 

bidragit till vår verksamhet för ett företagsvänligare Sverige!

A nOrdinS Åkeri AB
AB BÅng & LeWertH
AB dfS
AB reLek
AB tierpSBYggen
AB vimmerBY HUS
ABLO AB
ACp AB
AdOLfSSOnS SkOgSentreprenAd AB
AdvOkAternA vOn AHn
ALLServiCe fÖnSterpUtS & Städ 
i StHLm AB
AmAndA COnSULting i SALtSJÖBAden
AnderSSOnS kOntOrSinredning AB
AniAgrA prOdUktiOnS AB

Anne BLOm StädServiCe AB
AnrAmA kABLAge
Ap Q eL AB
ArCHip SAiLing AB
AriZOnA CHemiCAL AB
Arne edH BegrAvningSBYrÅ 
fOndkiStAn
Arne SäLLBerg & SÖner AB
ArtinSgrUppen AB
ArvidSJAUr fLYgpLAtS AB
AS trAnSpOrt AB
ASk & emBLA BArnOmSOrg AB
ASpLUndS BYgg i ÖreBrO AB
AUtOmOBiLpLÅt i tOrnBY AB
AveStA pArk & trädgÅrdSServiCe

BeCkerS BiL AB
BedA-BUd AB
BengtSBO SkOgSentreprenAd AB
BeniteZ Städ ServiCe AB
BergHOLmS trAnSpOrt AB
BergSJÖ redOviSningSBYrÅ AB
BergStrÖmS LAntBrUk i BJUrÅkeri AB
BergvärmekäLLAn AB
BeStSeLLer Sverige AB
Bike Line SWeden AB
BiLtemA BOtkYrkA AB
BiLtJänSt k.e.LArSSOn AB
BJÖrkmAnS idé & deSignSmide AB
BJÖrkvikS vÅrdHem
BJÖrneBOrgS LÅdfABrik AB

BLinkfYrAr AB
BLOmSterLAndet AB
BOJeS LiCenSSvetS AB
BOkfÖringSBYrÅn ekOnOmi-
LinJen AB
BOrdSJÖ SkOgAr AB
BOrLänge SkOgStJänSt AB
BrA Åkeri AB
BrASSeriet AB
BrOLLAnS griLL AB
BrYggkOmpAniet i mäLArdALen AB
BrÖdernA fHYr AB
BSB BrAndtS SÅg & BetOng-
BOrrning
BUSkA Åkeri AB

BUSS Åke kArLSSOn AB
BYgg-LArS AB
BäCkS Åkeri AB
BÖdA eL AB
BÖdA StrAndHUgg AB
BÖrJe JÖnSSOnS Åkeri AB
C-B mOntAge AB
CALmAr ekOnOmiServiCe HB
CAnAdiAn pLAStiC fLOOring AB
CAnOdO OffSHOre AB
CArpeting entrémAttOr AB
CB SvenSSOnS trAnSpOrt AB
CCH trAnS teCH AB
CevA LOgiStiCS SWeden AB
CiAS HOvSLAgeri

Riksdagens beslut om 50 kronors rabatt på  

medlemsavgiften verkställde SmåA redan 1 januari. 

Avgiften är idag 181 kr/månad

Vi vet att många  
småföretagare lever  

ett otryggt liv.  
Det vill vi ändra på!

Ett medlemskap i SmåA gör att du kan känna dig trygg  
även om du skulle bli arbetslös. Försäkra dig  

i Sveriges största a-kassa för företagare.

Vi försäkrar företagare i alla branscher.  
Även familjemedlemmar som deltar i  

verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.

Det räcker inte att vara medlem i en företags- eller 
branschorganisation, du måste också vara medlem i en  

a-kassa för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Så för din trygghets skull,  
ring SmåA på 08-723 44 00  

eller besök www.smakassa.se och bli medlem.

D
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ct
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CittrA verkStAden AB
CLd ACtive-BYgg AB
COmBiSYStem fÖrSäLJningS AB
COmpAteC AB
COnnY perSSOn entr. AB
COnrOCO AB
COtHOL kOnSULt AB
CreACOn HkAB
dALAdAtOrer i mOrA AB
dALArnAS AUktiOnSBYrÅ
dALArnAS pLAttSättning AB
dAtek indUStrieLektrOnik AB
defAB prOdUCtiOn AB
degeBergA grUS & SCHAkt AB
dentAL kerAmik m & p vereBY 
AB
deSign BÅde
diBe SvetS & mOntAge AB
dOkS mArk & krAftentrepre-
nAder AB
driCOneQ prOdUCtiOn AB
dU-teknik AB
edWin W niLSSOn eftr. AB
effekt SvenSkA AB
eJe BergLUnd AB
ekdALenS gÅrd AB
ekLUndS gLAS
ekLUndS grUnd O fASAd
ekOnOmipArtner i mäLArdALen AB
eL fYnd i JÖnkÖping AB
eL-X i mALmÖ AB
eLfACk kOnSULt AB
eLiASSOnS SegeLmAk & BÅtkApeLL
eLiSABet innALA it-UtveCkLing
eLkedJAn krOkOm
eLteCH eLeCtrOniSk AB
emmABOdA grAvvÅrdS-
indUStri AB
emmeLS LACkering AB
entreprenÖr LArS JOeLSSOn
epOteX SäLJServiCe AB
ergO nOrdiC AB
erikSgÅrdenS fJäLLHOteLL AB
eriC mAgnUS erikSSOn firmA
eSSmA fÖrSäLJningS AB
etiketten trYCkeri AB
f-SeCUre AB
fArm friteS nOrden AB
fHm rekOnd & BiLServiCe AB
firmA AnderS niLSSOn
firmA ÖJvind & HeLenA HALLStrÖm
fLYgfrAkt AB
fOLkHem prOdUktiOn AB
fOrSBY mÅLeri AB
fOrSgrenS BiLfYnd AB
fredAL AB
fri & CO AB
friSkA HUS AB
fritZ BLOmmOr AB
fv eLektrO AB
fÅgeL O CHArk AB
färgBrOn BifrOSt AB
fÖmO BYgg AB
fÖretAgArnAS red.BYrÅ tierp AB
fÖrvALtningS AB CiveA
g H eLfvinS eftr AB
g HenrYSSOnS SkOgSAvverkning
gABrieLS trAnSpOrt i UppSALA
geCO inredningAr AB
geHAB kvALitetSpÅBYggAren AB
geOrgSSOnS SkOgSentreprenAd
gfOrm AB
gL-AgentUrer AB
gLAnSUtAS AB
gLOBAL fAStigHetSServiCe
gniStprOdUktiOn i BrOmmA AB
grAnLUndS mÅLeri AB
grAnStrÖmS eLektriSkA AB
grAntek AB
grävfirmA JAn LUndBLAd AB
gUnnAr OLSSOnS HäSttrAn-
SpOrter AB
gUStAvSSOnS SkOgStJänSt AB
gYLLe meC AB
gÅrÖ pLÅtprOdUkter AB
gäLLivAre eL O frYS
gäringegÅrd
gävLeBOrgS BevAkning AB
gävLeBOrgS SJÖSAnering AB
gÖrAn LUndBergH trAnSpOrt-
gLt

gÖteBOrgS eLServiCe AB
HAgLUndS BYggpLÅt AB
HAmAmAtSU pHOtOniCS nOrden AB
HAnSSOn & HAnSSOn rÖr AB
HArBO fritid AB
HArveY internAtiOnAL AB
HASSeLA SkOgSprOdUkter AB
HASSeS HYr & mASkin AB
He-BO i UppSALA AB
HedemOrA mArk & AnLäggning AB
HeLLgrenS ventiLAtiOnSServiCe AB
HeLLmAn Åkeri AB
HeLSingBOrgS gOdS ServiCe AB
HeLSingBOrgS HAmn
HeLtäCkAnde mAttOr AB
HemkÖp
HemmäLinS BYggnAdS AB
HenkeS BYgg & mOntAge
HernStrÖm HAndeLSträdgÅrd AB
HerrgÅrdStOppen AB
HerrLJUngA emBALLAge AB
HiLLer trävArOr AB
HJ edWArdS & CO AB
HLA eL & krAft AB
Hmp trAnSpOrt & LOgiStiC AB
HOLm indUStri AB
HOLmQviSt metALL & grAvYr AB
HYprO AB
HÅkAnS mink AB
HÅkmA AB
HÅLmetOder kn AB
HäLSingLAndS mAteriALÅter-
vinning AB
HÖfA rÖr AB
HÖgAkUSten pLÅtSLAgeri AB
HÖrningSHOLmS gOdSfÖrvALtning
iCA fOntänen
iCA kvAntUm
iCA kvAntUm
iCA närA BOvALL
iCA SUpermArket
iCA SUpermArket fAgerStA
iCA-HALLen, enSkededALen
indUStrifABriken UddevALLA AB
indUStrigALv AB
indUStriUnderHÅLL AB
ingvAr WAHLQUiSt firmA
inLAndSentreprenAd AB
innOvAfOrm AB
intertek SemkO AB
invid gLOBen AB
iSi WiSSing AB
iteLL AB
J g AnderSSOnS SÖner AB
J O BYgg
JABA grOUp AB
JACOBSSOnS BYgg AB
Je-gU ventiLAtiOnS AB
JeHAB StädServiCe AB
JemttrAiLer AB
JH SALt WAter
JH SpÅrServiCe AB
JOHAn niLSSOnS LJUd LJUSteknik
JOHAnSSOnS gräv AB, ingvAr
JOmÅ SvetS AB
JOnnY & tOmmY´S SCHAkt AB
JOtUn Sverige AB
JOUr-trYCk pW AB
JS pLÅtSLAgeri
JtS i ÖSterSkär AB
JUnnifArt fAStigH.-eL-mASkin AB
Jämt-krOSS AB
JärfäLLA LÅSServiCe AB
JärnA SYStemkOnSULt AB
k tHULLnérS SkOgSentreprenAd
k-rAUtA
kALLe H:S BiLpLÅt AB
kALLe SJÖdinS SkOg O fLiS
kArdevALL ASfALterAr AB
kArLit AB
kArLSBOdA redOviSning & kOn-
SULt AB
kArLSSOnS Åkeri AB
kBe trAnSpOrt
kemA StOrkÖkSfÖrSäLJning AB
kemAn SvetS AB
kemOStÅL prOCeSS teCHnOLOgY AB
kent HeiJeL mOtOrSpOrt AB
keY it-pArtner AB
kgC verktYg & mASkiner AB
kgm:S SkOg AB

kiHLmAn O CO rekLAmBYrÅ AB
kiLS eLBUtik AB
kinnvALL g AB
kirUnA BYggmek
kJeLL JAnSSOn Åkeri
kJeLL StrAnd AB
kJeLL-Ove gUStAvSSOnS Åkeri AB
kJk LAgerprOdUkter AB
kkB metALL AB
kOHLSWA gJUteri AB
kOminOX AB
kOmpOSt & kretSLOpp i kOLmÅr-
den kB
kOnditOri AmBrOSiA AB
kOntOrSUtrUStning i BOrÅS AB
kriStinA k. Städ i BOrLänge AB
krOkStA eL AB
krOSSekOnOmi AB
kSS kLimAt O StYrSYStem AB
kUngSÖrSBAgArnA i kUngSÖr AB
kUngäLvS fAtrenOvering AB
kYLpArtner i StOCkHOLm AB
kYnningSrUd prefAB AB
L m StenBOmS eL AB
L t kOnSULt
L Å LindHS Åkeri
L-g StrAndS Åkeri AB
L-H BYgg AB
LABeLe AB
LAgerStedt & krAntZ AB
LAgmAnSÖ LAntBrUk AB
LAHOLmS LitO AB
LAiSBäCk gräv O SÅg AB
LAntmännen krOnfÅgeL AB
LArAY AB
LArgO AB
LArSSOnS mekAniSkA verkStAd AB
LASSe SvenSSOnS frAkttJänSt AB
LeAderSHip mAnAgement -
SWeden AB
LeASepLAn AB
LedBergS CHArOLAiS AB
LenA eLektriSkA inStALLAtiOn AB
LennArt eriCSSOn fAStigHeter AB
LennArt rOWLAnd LivS AB
Lgt Städ & tvättServiCe AB
LH vent teknik
LiAB pLÅtBYggArnA AB
LiedHOLmS mekAniSkA verkStAd AB
Life COnCept AB
LiLJegrenS gräv
LiLLA LUgnet AB
Limträteknik i fALUn AB
LindBergS StäLLningSmOntAge AB
LindénS LACkering AB
LinkÖping tAnk trAnSpOrt AB
LivS & JOUrBUtik i ekiLLA AB
LJ:S pLÅt OCH Smide
LJUSnAnS rÖr AB
Lkv BYgg AB
LL-grUppen AB
LnC trAnSpOrt AB
LOkA BrUnn kUr & kOnferenS-
HOteLL AB
Lr SYStem AB
Lt-JOUren i StUrUp AB
LULLe´S BiL & Smide AB
LUndBerg,BLOm & CO, BYggn.fA
LUndinS värme AB
LÅÅS trAfik AB, BrÖdernA
LänSfÖrSäkringAr StOCkHOLm
mALmQviSt COmpACt mASkiner
mArAtHOn gYrOS piZZA
mArieStAdS BYgg & fAStigHetS-
ServiCe AB
mArkAnLäggningAr JUgge LArS-
SOn AB
mArtin niLSSOn trAnSpOrt AB
mASkin AB, A frAnSSOn
mAXi iCA StOrmArknAd
mAXi mAt SvineSUnd
mediCALL nOrdiC AB
megAfOn
mentrOBYgg
mi eLteknik AB
miCOer-dAtA
mieLe AB
mikAeLS grävtJänSt AB
miLJÖventiLAtiOn AB
mittSAnering AB
mivA mOntAge AB

mkm mAtt & kAkeLmOntAge
mLr tAXi
mOLLS BYggServiCe
mUnkeBO LAntBrUk AB
mUrtJänSt i färnäS AB
mvA Städ O fÖrSäLJning AB
mäkLArfirmAn WiderLÖv & CO AB
mäLArdALenS mUr & pUtS AB
mäLArpUtS AB
mängdA prOdUktiOn SYd AB
mÖBeLHAntering i mALmÖ AB
mÖBLer & SLÖJd AB
n J innOvAtiOn AB
nAiLit BYggServiCe i LUnd
neAvA AB
nevOteX AB
niBe AB
nOJ ServiCeverkStAd AB
nOrdiC BAke-Off AB
nOrdStrÖm & kArLSSOn eL AB
nOrreBO träindUStri AB
nOrrkÖpingS indUStri & -
BYggSmide AB
nOrrkÖpingS mAtt & tApetLAnd
nOrrkÖpingS SkYLt & 
neOnmOntAge
nYA JOHAnneSHOvS Städ & fÖnSter
nYA trAfikSkOLAn SkArABOrg
nYCOmed AB
näSStrÖmS LAntBrUk
nÖJeSpALAtSet AB
O & Ct OffiCe And COmpUter 
trAnSpOrt AB
OLJegrOSSiSten WikmAn AB
OLSSOn i SkÖvde AB
OLSSOn redOviSning
OLSSOnS BrÖd
OnSALAviLLAn BYggvArOr AB
OptiCUm LinJer O BÅgAr AB
OSAfrAkt AB
OSBOrn niCkLAS COnStrUCtiOn AB
p-A:S trAnSpOrter
pA grUppen AB
pAdS SkAndinAviA AB
pArt COnStrUCtiOn AB
perSSOnS entreprenAd AB
petterSSOn & dUHr AB
pi vACUm fÖrpACkning AB
piCHAnO AB
piLLe repmAkAr´n
pLAStSkAdOr & mOntAge AB
pmL SvetS & vvS AB
pOinteXpreSS.Se
pOOL-gUArd inC AB
pOpeLi krAnServiCe AB
priSCiLLAS StädServiCe
prOdUktiOn O repArAtiOner 
BYgg WULLe AB
prOJAgrUppen AB
prOteCtOr YtBeHAndLing AB
pÅLSBOdA BYggmOntAge AB
r kJeLLBergS pLASt AB
rAmnäS eL AB
reiBO ingenJÖrSfirmA AB
riCHArdSSOn SniCkeri O BYgg-
vArOr AB
rimBO JOrd AB
ringtJänSt i vÅrgÅrdA AB
rLW inredningAr & SniCkeri AB
rOger & mAttiAS BYgg AB
rOLf kviStS Åkeri AB
rOSLAgenS värmemOntAge AB
rOYAL inredningAr i HeLSingBOrg
rUdénS pLAStindUStri AB
rÅgSvedenS SÅg AB
rättvikS SkrOtAffär AB
rävgÅrden
rÖreX i StOCkHOLm AB
rÖrinStALLAtiOner AB
rÖrSÖrven SvetS & vvS
SCA fOreSt prOdUCtS AB
SCAndiC HOteLS AB SJÖfArtSHOteLLet
SCAndO AB
SCAnUnit AB
SH BYgg, Sten & AnLäggning AB 
Avd 100
SHOUt AB
SJUHärAdSBYgdenS trYCkeri AB
SkOgSvägenS trAnSpOrt
SkrivCenter
SkÅnSk rÖr & entreprenAd

SkÅnSkA gAS & vA LAgret AB
Skänninge gOdStrAnSpOrt AB
SniCkerikOntAkt AB
SmS gULd AB
Spm- inStrUment AB
St JUde mediCAL AB
StAdSHOteLLet i HäSSLeHOLm AB
StAffAnStOrp däCkServiCe AB
StenSLÖkken Åkeri AB
StOrStOCkHOLmS fArmArtJänSt AB
StrÅvALLA mASkinStAtiOn AB
StÖpAfOrS trAnSpOrt AB
SUndS mOtOrmekAniSkA
SUperSHine i HALmStAd AB
SWeed BJÖrn HÖJrUp AB
SvenSk fAStigHetSfÖrmedLing
SvenSk fLAmSkYddSteknik AB
SvenSSOn & Örn SniCkeri AB
SvetSHUSet i AveStA AB
SYdSvenSk BevAttning i eSLÖv AB
SYdSvenSkA HäLSOgrUppen AB
SYntrOniC AB
SYStem edStrÖm BiLinredning AB
SäLLeBrÅtenS grUppBOStAd AB
SättBergerS BYgg
SÖdrA rÖrLedningS AB
t O trAnSpOrt & OLJeServiCe AB
tAXi kirUnA AB
tAXi ÖStergÖtLAnd
teAm g eL & vvS AB
tegSnäSSkidAn AB
tenneCO AUtOmOtive Sverige AB
terAB AB
tg BYggkOnSULt
tHOmAS ivArSSOn entreprenAd
tiBrO BiLLACkering AB
tidermAnS HYrmASkiner i fALUn AB
timrÅ mÅLeri AB
tOBO trAnSpOrt
tOmBri AB
tOrvALLA BiL AB
trAfikBUtiken i mÖnSterÅS StAtOiL
trAmpOLinSpeCiALiSten i StOCk-
HOLm AB
triO Städ HB
tULLSpeditiOn, AB
tUnAvALLenS BiLServiCe AB
tUpAC AB
tYdAB
tYSSLinge Åkeri AB
tÖrnLingS vvS
ULf OLSSOn JOrdgUBBSOdLingen
ULvHäLLS HerrgÅrd HOteL & kOnf
UmeÅ AndrA SOtningSdiStrikt
UnikUm dAtASYStem AB
Up SOUnd prOdUCtiOn
UppLAndS fLiS & trAnSpOrt AB
UppLAndS gOdSServiCe AB
UppLAndS-BrO Smide & mOnt.AB
UppSALA eLkOnSULt AB
UrSiniUS BYgg & ind Städ AB
v. eLiASSOnS LASt & trAnSpOrt
vALLStA BenSin & ServiCe AB
vArpAnS Åkeri AB
veJLAS trAnSpOrter AB
WemWOrkS AB
verktYgSmekAnO i mOtALA AB
WermLAndSmÖBLer AB
WeStmAtiC AB
WigmArkS mÅLeri AB
WiLLY ingemAnSSOn mASkinStAtiOn
WiLLY´S
viSkAnS SkOgSentreprenAd AB
Wmp BALkOng AB
WOrLd trAnSpOrt ServiCe AB
vvS BYgg O peLLetS AB
vvS kOnSULt A pierre
värnAmO tAXi AB
väXJÖ BOkBinderi AB
YngveS rÖr & trä
ÅA prOdUkter AB
ÅBergS fAStigHetSfÖrvALtning
ÅBergS vtC pArtS AB
ÅJ mÅLeri AB
Åke BJÖrk Åkeri
ÅkermAnS AnLäggning & BYgg-
ServiCe AB
ängeBY AB
ärLA Smide
ÖreBrO eXpreSS AB
ÖStrA SpÅngS eLektriSkA



Elektronik Mekanik AB

Bastborregatan 7
721 34 Västerås
Tel 021-13 45 80
Biltel 070-535 67 90
Fax 021-13 45 51

Alex Skogsservice

08-531 897 20

08-531 897 20

Draka Kabel 
Sverige AB

Duvlinge 
Gård AB

Emmaboda Grav-
vårdsindustri AB

Friggagatans Livs-
medel AB Granströms Åkeri AB

Höganäs AB

SCA och norska Statkraft gör en storsatsning på vindkraft. 
De båda företagen vill bygga sex vindkraftsparker i Mellan-
norrlands skogsbygder med totalt 450 vindkraftverk. Fullt 
utbyggd kommer satsningen att ge 2 400 GWh förnybar el 
per år, nära två procent av Sveriges totala elförbrukning och 

betydligt mer än den totala vindkraftsproduktionen idag, en 
satsning på över 16 miljarder kronor. Våra växande skogar 
binder koldioxid, ger värdefull råvara för Sveriges viktigaste 
industri och förnybar el – utan att vi behöver elda upp prima 
industriråvara. 

Energiskog

www.forestproducts.sca.com                                                                                                         SCA FOREST PRODUCTS
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036 - 38 70 70

TIMBRO.SE

Idéer för fri företagsamhet

Tornum AB

     
   www.veddige-akeri.se 

     
   www.veddige-akeri.se 

Panrab AB

Riba  AB

SPM-Instrument 
AB

Sydlots AB

Trellegräv AB

Åke Huss AB Åp AB

Jutas AB

Kleenoil 
Sverige AB

Krontorp AB

Leffes Lack

Miljöstäd Team 
MT AB

Mofab AB
Montage  Consult 

Produktion AB

Office and Computer Transport

OCAB Hjulsbro 
Sanering AB



Internet har en färg

Yellow Register är en av Nordens största 
webbyråer. Vi har funnits där för de små och 
medelstora företagen sedan 1997.

Vi har byggt mer än 50.000 hemsidor. Då 
har vi också tagit hand om allt det krångliga: 
domännamn, ompekning, sökmotorsanmälan, 

webhosting, support, flash och html – och alla 
andra ord du aldrig velat lära dig.

Vill du sälja dina varor över nätet kan vi bygga 
din webshop. En extra butik med 24 timmars 
öppettid, sju dagar i veckan. Självklart enligt 
SSL-standard och med högsta säkerhet.

Skulle du behöva hjälp ringer du bara vår 
support. De svarar på dina frågor alla vardagar 
mellan klockan 8 och 17. Ring 033–10 10 20.

Och kom ihåg: Vilken tjänst du än behöver, 
så anpassar vi den individuellt för dig.

Vi ger färg åt ditt företag. Yellow.

D I N  P A R T N E R  P Å  I N T E R N E T

hemsida•e-handel•webhotell•domännamn•gästbok•sponsrad länk•webmail•räknare•support

Med din Crawford garageport får du mängder av valmöjligheter, säkerhet, kvalitet och lång livslängd på köpet.

Den naturliga värmen i trä eller en lättskött 
stålyta. Crawford takskjutport g60 Dekor Wood-
grain är en garageport för dig som vill ha både 
och. Porten har en dekoryta i ljus ek med trä-
struktur och finns i fyra dekormönster:  
Line, Trend, Style och Classic. 

Varm träkänsla utan underhåll

Ring 019-20 87 00 för att få mer  
information. Besök gärna vår hemsida  

www.crawfordgarageportar.se
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Allmänheten unnar företagarna 
ett bättre företagarklimat

Efter fem år började vi ställa sam-
ma fråga till företagarna själva. De-
ras svar återfinns som diagram två 
till höger.

Man kan göra en del intressanta 
iakttagelser.

Det är inga stora skillnader mel-
lan allmänhetens och företagarnas 
uppfattning. (Observera att företa-
garundersökningarna har en senare 
startpunkt). Kurvorna rör sig på 
nästan samma sätt. Tidigare hade 
företagarna en litet mer pessimistisk 
syn, men på senare år verkar sam-
stämmigheten mellan grupperna ha 
ökat. Detta betyder att allmänheten 
har ungefär samma syn på företa-
garklimatet som företagarna själva. 
Uppenbarligen förstår allmänheten 
hur företagare har det.

Man vet förstås inte så säkert 
om företagarklimatets växlingar 
beror på konjunkturen eller politi-
ken (eller på något annat). Troligen 
har konjunkturen stort inflytande. 
Om man undersöker den svenska 
ekonomins tillväxt under perioden 
1999 – 2007 får man intrycket att 
företagarklimatet påverkas starkt av 
konjunkturen med något års förse-
ning. Se diagram över tillväxten här 
nedan.

Samtidigt är det svårt att förestäl-

la sig att klimatförbättringen sedan 
2006 inte skulle ha något med poli-
tiken att göra. Mellan februari 2006 
och mars 2007 – inför valet och efter 
Alliansregeringens tillträde – gick 
kurvorna starkt uppåt. Svenska fol-
ket väntade sig stora saker av den 
nya regeringen.

Förväntningarna har inte riktigt 
infriats. Den Nya Välfärden har 
under de senaste tre åren frågat all-
mänheten om regeringen förbättrat 
eller försämrat företagarklimatet. 
Svaret redovisas i diagram tre här 
till höger.

Avslutningsvis visar Den Nya 
Välfärdens opinionsundersökningar 
genom alla år att allmänheten vill se 
ett bättre företagarklimat – även om 
det leder till att företagarna tjänar 
mer pengar. Så här fördelar sig sva-
ren i de fyra årliga undersökningar 
då vi ställt frågan ”Tycker du att 
man skall förbättra företagarklima-
tet även om det kan leda till att före-
tagare tjänar mer pengar?”:

Allmänheten unnar företagarna 
ett bättre företagarklimat. Av den 
påstådda svenska avundsjukan mot 
företagare finns knappt ett spår. Här 
finns en beställning från väljarna 
som politikerna skulle kunna plocka 
många röster på att utföra.

hur allmänhetens åsikt om företagarklimatet utvecklats  

Tycker du att man skall förbättra företagar-
klimatet även om det kan leda till att 
företagare tjänar mer pengar?

hur företagare/företagsledares åsikt om 
företagarklimatet utvecklats

har den borgerliga regeringen förbättrat eller försämrat 
företagarklimatet i Sverige? Eller är det ingen skillnad? 

i augusti 2009 var det precis tio år sedan den nya välfärden star-
tade sina mätningar av företagarklimatet i Sverige. exakt samma 
fråga har sedan dess ställts till allmänheten, nämligen:

i Sverige pågår en debatt om företagarklimatet, det vill säga 
om det råder gynnsamma eller ogynnsamma villkor för företag i 
Sverige idag. anser du att företagarklimatet för den som själv vill 
starta och driva småföretag i Sverige idag är mycket gynnsamt, 
gynnsamt, varken/eller, ogynnsamt eller mycket ogynnsamt? 
allmänhetens svar framgår av första diagrammet till höger.

Sveriges BNP-tillväxt procent per år:
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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j

 Aug Aug Aug Febr
 2009 2008 2007 2006
    
Ja, absolut 39 48 48 47 
Ja, kanske 26 26 29 27 
     
Osäker 23 17 15 18 
     
Nej, troligen inte 6 6 5 4 
Nej, absolut inte 3 2 3 4 
     
Ej svar 3 1 1 1 

          (Svaren i procent)
AVuNDSJuK? nej, inte jag.  
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Ny RAPPORT. pär Ström har under 2009 gett ut rapporten ”Storebror tar fram munkavlen”.  

hoten mot den personliga 
integriteten har ökat i takt med 
att övervakningssamhället har 
brett ut sig. även om syftet 
med övervakningssamhället i 
vissa fall kan vara gott är möj-
ligheterna till missbruk många. 

Pär Ström är sedan tre år integri-
tetsombudsman vid Den Nya Väl-
färden och håller ständigt ett gran-
skande öga på myndigheter och 
organisationer för att stärka den en-
skildes rätt till privatliv. 

Pär Ström har genom Den Nya 
Välfärden publicerat olika rapporter 

om övervakning och integritet. Han 
är även duktig på att använda soci-
ala medier för att driva opinion mot 
övervakningssamhället och syns ofta 
på debattsajter och bloggar eller i ra-
dio och tv.

hotet med internetinfiltrering
Under 2009 har Pär Ström gett ut 
rapporten ”Storebror tar fram mun-
kavlen”, som beskriver hotet med 
internetfiltrering – det vill säga ren 
censur på internet. 

Den Nya Välfärden har gett ut yt-
terligare fem rapporter av Pär Ström: 

”Integritetens lilla röda”, 
”Med storebror i byxfickan”, 
”Med storebror 
i uppfinnarverkstan”, 
”Med storebror i baksätet” 
Dessa finns på www.dnv.se.

Pär Ström blev utsedd till Årets 
kommunikatör (2008) av tidskrif-
ten Populär Kommunikation och 
fick även Advokatsamfundets jour-
nalistpris (2007) för sitt arbete mot 
övervakningssamhället. Pär Ström är 
även medlem av regeringens IT-råd. 

elizabeth zaar

Censur på internet  
– integritetsombudsmannen 
granskar det nya hotet 

               Ingen skulle ha kommit ihåg den barmhärtige  
samariten om han bara hade varit godhjärtad. han hade  
pengar också.

margaret thatcher, brittisk premiärminister

”

vi åker med expresståg 
mot avgrunden

u nder de senaste 1,5 åren har det hänt oerhört mycket 
inom området personlig integritet. I och med den andra 
omröstningen om FRA-lagen i juni 2008 blev integritet 

plötsligt en huvudfråga på det politiska planet. Det var inte en dag 
för tidigt. Övervakningslagar och andra integritetshot står som 
spön i backen. 

Förutom FRA-lagen har vi bland annat trafikdatalagringen, 
Ipred-lagen, införande av buggning och breddad användning av 
DNA. Det av EU introducerade Stockholmsprogrammet väcker 
oro. Polisen har börjat lägga ut bilder från övervakningskameror på 
internet, förslag om censur av internet kommer från allt fler håll 
och från nyår måste kassaapparater i butiker som hanterar kon-
tanter ha Skatteverkets svarta låda inbyggd. Kollektivtrafiken har 
börjat lagra människors resor. SJ ska börja med personliga biljetter 
och legitimationskrav. Listan skulle kunna göras längre.

TROTS DET yRVAKNA INTRESSET för personlig integritet från politiskt 
håll ser situationen mörk ut. Av två skäl. Det första är att politi-
kerna inte har något äkta intresse för privatlivets helgd. Hade de 
haft det skulle de ha avstått från att klubba övervakningslager, och 
istället kommit med integritetsskyddande förslag. Här är några 
exempel på vad de hade kunnat föreslå:

- Grundlagsskyddad rätt till anonymitet i vardagslivet
- Grundlagsskydd av rätten att använda kryptering och andra så 

kallade ”privacy enhancing technologies” (PET)
- Lag om att IT-system som avsiktligt eller oavsiktligt spårar 

människors geografiska 
rörelser ska byggas så att 
anonymiteten kan bibe-
hållas (gäller exempelvis 
biltullar) (det går alldeles 
utmärkt, tekniken finns 
utvecklad)

- Lag om att en integri-
tetskonsekvensutredning 
(i analogi med miljökon-
sekvensutredning) ska 

genomföras före politiska beslut som kan påverka integriteten
- Införande av regelbundna  integritetsrevisioner, genomförda av 

en oberoende instans
Jag skrev en del förslag redan 2004, under rubriken ”Manifest 

-04 för integritet”. Mer skulle kunna göras, exempelvis att samla 
alla lagar med bäring på integritet i en särskild integritetsbalk. Om 
intresset från politiskt håll för att skydda människors rätt till sitt 
eget privatliv hade funnits, alltså. Men det finns inte. Och det gäl-
ler hela det politiska spektrumet.

När det gäller integriteten befinner vi oss på ett expresståg som 
rusar mot avgrunden. Inte bara statens nyfikenhet eldar på under 
ångpannan, utan även näringslivets intresse av att kartlägga sina 
kunder. Konduktören går leende runt och försäkrar passagerarna 
att ”det finns ingen anledning till oro”. Och passagerarna sitter där 
så fridfullt, skalar sina apelsiner och beundrar det vackra landska-
pet.

Det där sista leder över till problem nummer två för den person-
liga integriteten. Att så få bryr sig. Visst protesterar en del högljutt 
mot vad som händer, men det är ändå en relativt liten grupp. Den 
moraliska majoriteten tycker att de minsann har rent mjöl i påsen 
och därför inte har något att dölja. Basta!

Oj vilket misstag. Vi har alla en hel del som vi vill hålla privat – 
kalla det gärna något att dölja – och det är verkligen inte något fel. 
Det är  tvärtom en grundläggande komponent i vad det innebär 
att vara människa. Berövade vår möjlighet att behålla privatlivets 
helgd står vi nakna inför en brutal omvärld. Det kommer allt fler 
att upptäcka – när det kanske är för sent.

KRöNIKA

Pär Ström
integritetsombudsman  
vid den nya välfärden

Visst protes-
terar en del 
högljutt mot 

vad som händer, men 
det är ändå en relativt 
liten grupp.

”
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g rune berggren har gått bort. 
den nya välfärden har förlorat 
en av sina grundare. en stark, 
klok och ovanlig människa 
finns inte mer.  

När Rune insåg vad cancern gjor-
de med honom valde han att av ren 
mental  viljekraft göra sjukdoms-
processen kort. Sådan var Rune. 
Ingen satte sig på honom, inte ens 
sjukdomen. 

Rune föddes 1925 av lantbrukar-
föräldrar i Fellingsbro, Västman-
land som näst yngst i en syskon-
skara på fem. Han tog studenten 
på Fjellstedtska skolan i Uppsala 
som utbildade präster. Där kom 
Rune slutgiltigt fram till att han 
inte trodde på Gud. Men studierna 
gick bra; eftersom föräldrarna inte 
hade råd med skolavgifterna måste 
Rune vara ständig kursetta för att 
få stipendium.

hovrättsråd i Svea hovrätt
Efter juridikstudier i Uppsala 

inledde Rune en framgångsrik äm-
betsmannakarriär, först som doma-
re, bland annat som hovrättsråd i 
Svea Hovrätt, sedan i Inrikesdepar-
tementet där han var sakkunnig, 

lagbyråchef, rättschef och slutligen 
statssekreterare, veterligen den sis-
te opolitiske. Gunnar Sträng hade 
upptäckt Runes kompetens och 
övertygade statsrådet Eric Holm-
qvist att anlita Rune trots att han 
saknade partibok.

Den Nya Välfärden
Under perioden 1974–1986 var 

Rune generaldirektör på Riksre-
visionsverket, kompentent och 
ibland obekväm eftersom han väg-
rade vända kappan efter vinden. 
Därefter var han med att starta Den 
Nya Välfärden där han arbetade 
till sin bortgång, de sista åren med 
koncentration på Konkurrenskom-
missionen, en expertgrupp som ut-
reder och bedömer fall av offentlig 

snedvridning av konkurrensen, där 
Rune var ordförande. Därtill skrev 
han åtskilliga böcker och krönikor. 

Stod för sina åsikter
Man kunde lita på att han skulle 

stå för sin åsikt. Det väckte res-
pekt även hos dem som ogillade 
hans uppfattningar. Hans ord hade 
tyngd, man visste att de grundades 
på solid kunskap och eftertanke. 
Vi som haft förmånen att arbeta 
med Rune vet att han också hade 
ett mycket gott omdöme. Han 
kunde se de stora sammanhangen 
och hade förmågan att se hur både 
smått och stort passade in – eller 
möjligen inte passade in.

Trots all denna rättskaffenhet 
hade han ett öppet och tolerant sin-
nelag. Principfastheten gjorde ho-
nom aldrig styvsint; för honom fick 
idéer och uppfattningar alltid tävla 
på lika villkor och han drog sig ald-
rig för att ändra åsikt om han fann 
det befogat. Inte minst därför var 
det roligt att arbeta med honom.

Rune var sinnebilden av den 
svenske ämbetsmannen när han är 
som bäst. 

Patrik engellaU
ordförande Den Nya välfärden

Rune in memoriam

G RuNE BERGGREN blev 84 år gammal.  

fler måste våga ta  
steget att bli företagare

Regeringen och för den delen de allra flesta svenskar inser 
att välståndet i Sverige mår bättre av att fler arbetar. 
Undantagen i den skaran är möjligen vissa miljö- och 

vänsterpartister som ibland argumenterar att välståndet blir ännu 
högre om vi går lediga.

uTVECKLINGEN GÅR DOCK i annan riktning än den önskvärda. 
Allt fler svenskar är utanför arbetsmarknaden. Jag tänker då inte 
på lågkonjunkturen som för närvarande slagit ett järngrepp över 
arbetsmarknaden i Sverige och i många andra länder. 

I stället syftar jag bland annat på det faktum att dagens ungdo-
mar studerar längre än förr och därför gör sin arbetsmarknadsde-
but senare i livet. Men kanske ännu viktigare (och mer glädjande) 
är att vi lever längre och därför behöver bli försörjda och vårdade 
under en längre period av livet.

Dessutom har vi en ökande skara nya svenskar som vill in på ar-
betsmarknaden och som inte önskar något hellre än att få försörja 
sig själva och sina familjer.

Slutsatsen är att den arbetande delen av befolkningen måste 
bli större för att samhället skall klara ökade anspråk från alla dem 
som av olika skäl inte kan eller orkar arbeta. Vi måste verka för att 
alla som vill ha ett arbete också skall få det.

Låt oss ta detta  som utgångspunkt och ställa frågan hur vi i så 
fall skall få fler svenskar att komma ut på arbetsmarknaden.

Då krävs två grundförutsättningar; vilja och motivation att ar-
beta och arbetsgivare som behöver och är motiverade att anställa.

Den nya regeringen har 
tagit sig an den första för-
utsättningen nämligen att 
genom sänkta inkomst-
skatter motivera fler ar-
betsföra att söka arbete. 
Men räcker det?
Min tes är att vi också 
måste motivera fler medborgare att bli företagare och därmed ar-
betsgivare. Vi behöver kort sagt fler företagare.

huR SER DET DÅ uT PÅ DEN FRONTEN?  Ja inte särskilt bra. Vi 
har inte fler företagare idag än vi hade för 15-20 år sedan (drygt 
400 000) och detta trots att befolkning i dag är större än då. Med 
andra ord är förmodligen företagarna som andel av den arbets-
föra delen av befolkningen lägre än tidigare. 

Däremot kan man om man vill glädjas åt statistik som visar att 
antalet företag ökat under senare år. Men vem blir särskilt upp-
hetsad över uppgifter om fler registrerade aktiebolag när inte fö-
retagarna blir fler? 

Om vi vill ha fler i arbete måste vi också ha fler som vågar ta 
steget att bli företagare. Och då tror jag att regeringen måste ta 
rejäla tag för att öka incitamenten för företagare. Precis på samma 
sätt som man nu försöker stimulera fler arbetstagare att ge sig ut 
på arbetsmarknaden.

Att vara företagare är förenat med risk. Vem vill ta risker utan 
att samtidigt veta att det finns goda chanser att vinna något på 
sitt risktagande. Alltför sällan hör man en sansad debatt om den 
frågan. Ju större vinstchanser i ett lotteri desto attraktivare är lot-
terna. Ju större chans till goda vinster från företagande desto fler 
vill bli företagare. Svårare än så är det inte. 

Men det är klart, i ett land där ordet vinst inte är något odelat 
positivt utan av många ses med stor skepsis och där ordet förmö-
genhet förknippas med girighet eller något annat fult där är det för 
många människor bäst att ligga lågt med sina företagarambitioner 
och drömmar. Där är det nog säkrast att ställa sig i kön bland alla 
andra arbetssökande och vänta på sin tur.

Ytterst handlar kanske frågan om jobben egentligen om våra 
attityder till företagande och chanserna att bli förmögen på sitt 
företagande. 

Har jag några konkreta förslag till förändring? Ja, men dom åter-
kommer jag gärna till.

 KRöNIKA

Jens Spendrup
vd Spendrups

Vi behöver 
kort sagt fler 

företagare.”

patrik engellau i samspråk med  
g rune Berggren.  

               Jag är förtjust i entreprenörer. Inte för att de all-
tid har rätt. Inte för att de alltid gör saker som jag tycker är 
viktigt eller riktigt. Men för att många av dem får rätt. Och för 
att få rätt måste man få något gjort.

vidar anderSSon, socialdemokratisk tidningsman

”



Under rubriken ”nästa näringsminister?” intervjuade 
jag för fyra år sedan maud olofsson i den här tidning-
en. hon hade bra visioner. om företagandet sa hon: ”vi 
måste förlösa alla slumrande krafter! tänk om all en-
treprenörsanda hos svenska folket kunde tas i bruk!”. 

”lysande”, sa jag, ”men vad ska ni göra mera kon-
kret?”

hon hade bra svar. här kommer svaren och en del 
kommentarer om hur det blivit.

c – Vi tänker förändra företagarklimatet i positiv rikt-
ning. Och snabbt ska det gå!
c c Den Nya Välfärden har mätt företagarklimatet i över tio 
år. Resultatet redovisas på annan plats i den här tidningen. 
Först blev det bättre och sedan sämre och nu har det blivit 
lite bättre igen. Men företagarklimatet påverkas inte bara av 
regeringen, utan också av konjunkturen, så utvecklingen är väl 
förklarlig. Å andra sidan har företagarna en något mer positiv 
uppfattning om vad regeringen gjort för företagarklimatet än 
vad allmänheten har.

c Vi ska reformera 3:12-reglerna.
c c Jodå, år 2007 återinfördes den gamla klyvningsregeln, 
som säger att hälften av vinsten vid försäljning av aktier i få-
mansbolag ska beskattas som inkomst av tjänst och den andra 
hälften som inkomst av kapital. Men denna reform är tidsbe-
gränsad och tar slut i år. ”Från och med 2010 skärps således 
3:12-reglerna för kapitalvinst, med följd att skatteskärpningar 
kan förekomma för enskilda företagare med upp till ca 700 000 
kr”, skrev Näringslivets Skattedelegation till Finansdeparte-
mentet den 1 juli i år och hemställde att klyvningen ska per-
manentas.

c Vi måste se till att företagarna får minst lika bra trygg-
het som anställda.
c c Knappast ett krav man hör från svenska företagare. Bris-
terna i företagarklimatet beror inte på att företagare inte kan 
utnyttja trygghetssystemet på samma vis som anställda. Men 
näringsminister Olofsson känner starkt för det här och kommer 
nu på hösten 2009 med ett antal reformer, till exempel bättre 
villkor för företagare som tar ut tillfällig föräldrapenning. 

c Arbetsgivaravgifterna måste sänkas! Min målgrupp är 
de små företagen. Problemet är att det blir väldigt dyrt för 
staten att sänka arbetsgivaravgifterna. En lösning vore att 
rikta sänkningarna på något sätt, till exempel att de gällde 
anställda i mindre företag, för de större utökar inte sin 
personal i alla fall.
c c Briljant. Visar att näringsministern tänker rätt. Tyvärr har 
hon inte förverkligat denna idé med den kraft saken förtjänar. I 
stället har Den Nya Välfärden tagit den till sig och utformat ett 
förslag som presenteras på flera sidor i den här tidningen. Vårt 
förslag är tillägnat Maud Olofsson.

c Avreglering är mycket viktigt. Vi ska ta bort 25 procent 
av regelverket.
c c Det här löftet är tills vidare ett sorgebarn. Tillväxtverket 
(f d NUTEK) följer utvecklingen noggrant. För ovanlighetens 
skull – när det gäller politik – får vi här exakta besked uttryckt 
i siffror och decimaler, inte bara luddiga tyckanden. Alliansre-
geringens mål är att företagens administrativa kostnader ska 
sänkas med 25 procent till 2010. Per slutet av 2008, när det var 

ett och ett halvt år kvar av mandatperioden, uppgick sänkning-
en enligt Tillväxtverket till 2,07 procent. Några färskare siffror 
från Tillväxtverket finns inte. Senaste beskedet i frågan åter-
finns i årets Regelbarometer från Näringslivets Regelnämnd, 
enligt vilken 75 procent av företagarna uppger att regelbördan 
är densamma som för ett år sedan.

Sannolikheten att regeringen ska komma i när-
heten av vad den lovat på den här punkten är 
kanske inte så stor. Fast det är ju möjligt att 
en mandatperiod till kan göra susen.

c Jag avslutade intervjun med att fråga 
om det var något viktigt jag glömt att 
fråga om. ”Det skulle i så fall vara att det 
måste skapas en ny attityd till företa-
gare i Sverige”, svarade Maud Olofsson. 
”Det måste bland annat finnas en accep-
tans för att folk vill bli rika – och att de  
ibland blir det också!”
c c På den punkten kan Maud Olofsson vara 
nöjd. Den attityden finns numera, det framgår 
undersökningar som redovisas i den här tid-
ningen. Den fanns faktiskt redan när Alliansre-
geringen tillträdde. Problemet är att politiker fått 
för sig att svenskarna inte gillar företagare.

Patrik engellaU

... men hur gick det 
sedan, Maud Olofsson?

PATRIK ENGELLAU möter MAUD OLOFSSON
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Maud, hade du tänkt att bli näringsminister i en ny 
borgerlig regering?
– Kul fråga. Ja, det tycker jag vore ett trevligt upp-
drag. Jag jobbade med Börje Hörnlund, som var nä-
ringsminister i en tidigare borgerlig regering, så jag 
har en del erfarenhet. Och sedan är jag ju som sagt 
samhällsentreprenör. Jag använder min företagar-
ådra till att göra förändringar i politiken.

Som vadå, till exempel?
– Det är viktigt att fler kvinnor startar företag. 
Hörnlund och jag satte igång ett program för att 
uppmuntra kvinnor att bli företagare. Vi skapade 
rådgivningsinrättningar som riktade sig just till 
kvinnor och så småningom fanns det sådana över 
hela landet. Nu har andelen kvinnliga nyföretagare 
ökat från 17 procent till nästan 30 procent. Men den 
här regeringen gör ju ingenting!

Vad ska Alliansen göra åt företagandet då?
– Vi måste förlösa alla slumrande krafter! Tänk om 
all entreprenörsanda hos svenska folket kunde tas 
i bruk! Jag vill lyfta fram goda exempel, det finns så 
många, inte minst på miljöområdet. 

– Där finns det verkligen mycket entreprenör-
skap. Nyligen träffade jag några som värmde upp en 
kyrka med havre.

Lysande. Men vad ska ni göra mera konkret?
– Vi tänker förändra företagarklimatet i positiv rikt-
ning. Och snabbt ska det gå! Vi ska reformera 3:12-
reglerna…

Reformera? Kan ni inte bara ta bort dem?
– Vi har en plan som utgår från BEK-modellen, den 
förbättrar situationen ordentligt för företagarna. 
Det som ska bort direkt är förmögenhetsskatten.

– En annan viktig sak är att förändra trygghets-

systemet. Vi måste se till att företagarna får minst 
lika bra trygghet som anställda, inte sämre som 
idag. Så är det i USA och så borde det vara också 
i Sverige.

Men hallå! Inte är det väl brister i det offentliga 
trygghetssystemet som gör att folk inte vill bli fö-
retagare?
– Jo, det kan det vara. Det finns vetenskapliga un-
dersökningar som tyder på det. Och jag har pratat 
med flera fackliga organisationer. Där sägs det att 
medlemmarna ibland drar sig för att bli företagare 
eftersom de skulle gå miste om tryggheten. Idag 
kan det vara olika ersättningsnivåer för företagare 
och anställda, det är inte bra. 

– Det är viktigt att se till att företagare får samma 
trygghet som anställda. Särskilt viktigt är det med 
tanken på att folk i framtiden i större utsträckning 
troligen kommer att växla mellan att vara företagare 
och att vara anställd.

Vad med arbetsgivaravgifterna?
– De måste sänkas! Min målgrupp är de små företa-
gen. Många företagare jag träffar säger att de skulle 
anställa fler om de bara hade råd. Men det har de 
inte. Men det viktiga är att ha en långsiktig plan för 
sänkningen.

– Framtidens jobb kommer i tjänstesektorn som 
är mycket personalintensiv och där är lönekostna-
derna av stor betydelse. Lägre arbetsgivaravgifter 

betyder lägre lönekostnader för företagen och fler 
jobb. 

– Problemet är att det blir väldigt dyrt för staten 
att sänka arbetsgivaravgifterna. En lösning vore att 
rikta sänkningarna på något sätt, till exempel att de 
gällde anställda i mindre företag, för de större utö-
kar inte sin personal i alla fall. Eller också en sänk-
ning som gällde för nyanställda under viss tid.

Jag tycker det finns mycket som tyder på att en 
halvering av arbetsgivaravgifterna skulle vara näs-
tan självfinansierande eftersom företagen skulle 
anställa så många fler. Det skattetapp staten gjorde 
skulle på något års sikt kompenseras av minskade 
bidragsutgifter och ökade skatteinkomster.

– Så kan det vara, men vi får inte räkna med dy-
namiska effekter. Det första året skulle budgeten 
inte gå ihop och därför kan vi inte göra så. Det är 
viktigt med budgetdisciplinen. Den offentliga bud-
geten måste ha ett regelverk. Det regelverket ska-
pade centern åren 1995 - 96 då vi medverkade i sa-
neringsarbetet. 

– Vi politiker får inte betrakta medborgarnas 
samlade plånböcker som en stor penningpung vi 
bara kan ösa ur!

Hur är det med avreglering? Det har ni pratat myck-
et om. Vad är det mer konkret som ska avregle-
ras?
– Där finns jättemycket att göra! Mer offentlig verk-
samhet bör drivas av privata företag. En del statliga 
bolag, till exempel Vin & Sprit och SAS borde kunna 
säljas. Och elmarknaden borde utsättas för mer kon-
kurrens. Vi borde ha en elmarknad för hela Europa 
så blev det fler konkurrerande producenter.

Jag trodde ni menade att ni ville ta bort krånglet för 
företagare när ni talar om avreglering.
– Det är mycket viktigt. Vi ska ta bort 25 procent 
av regelverket.

Som vad då?
– Vi kan börja med att ta bort alla de regler som inte 
används. Sedan borde inte företagen behöva lämna 
så mycket statistik. 

– Miljöbalken har varit onödigt krånglig. Förres-
ten borde man ställa samma krav på myndigheter 
som på företag. Om myndigheten kräver att företa-
garen ska svara inom två veckor borde samma krav 
kunna ställas på myndigheten.

Du har inte sagt något om miljön. Den ligger väl dig 
varmt om hjärtat?
– Absolut. Vi måste satsa på forskning i miljöfrå-
gorna. Sverige ligger långt fram och det borde vi 
kunna utnyttja. Jag tycker att vi ska bli världsbäst 
på miljövänliga bilar, miljövänligt bränsle och mil-
jövänlig energi.

Hur ska vi kunna bli världsbäst på miljövänligt 
bränsle?
– Det sjuder av entreprenörskap i miljöfrågorna. 
Etanol till exempel. Det vore något för det svenska 
jordbruket. 

Men alla svenska etanolprojekt verkar ju gå i stöpet 
eftersom brasiliansk etanol är så mycket billigare.
– Nu ja. Men när vi ställt om hela fordonsparken 
så kommer även den svenska etanolen att behövas. 
Jag kör med etanol. Vi var tvåtusen stycken som för 
fem år sedan lovade Ford att köpa etanolbilar om de 
tillverkade dem åt oss. Då fanns det ingen efterfrå-
gan. Men idag är det kö på etanolbilar.

Är det något viktigt jag glömt att fråga dig om?
– Det skulle i så fall vara att det måste skapas en ny 
attityd till företagare i Sverige. Det måste bland an-
nat finnas en acceptans för att folk vill bli rika - och 
att de ibland blir det också!

Maud Olofsson presenterar sig som företagardotter och företagare. Hon säger att hon är ”samhällsentreprenör”. Hon vill använda sina företagartalanger för att göra förändringar i samhället. Företagare och politiker har samma uppdrag, menar hon. De ska jobba för förändring. Här samtalar hon med Patrik Engellau om företagare, politiken och framför allt om vad den borgerliga alliansen vill göra för svensk företagsamhet.

Nästa näringsminister?
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”Det är viktigt 
att fler kvinnor 
startar företag”

”Vi ska ta bort
25 procent av 
regelverket”

Den Nya Välfärden kollar om näringsministern håller vad hon lovade patrik engellau mötte maud Olofsson 2005.
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