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Facket bör bidra mer
till renare städbransch
Ella Niia, förbundsordförande för
Hotell- och restaurangfacket,
ondgör sig med rätta över ”skurk-
aktiga städföretag” i DI (20/2).
Sådana företag förstör för alla.
Men att de förekommer beror till
stor del på att den som köper in
städtjänster väljer att anlita svarta
och oseriösa företag. Enklaste
sättet att försäkra sig om att före-
taget är seriöst är att välja en auk-
toriserad serviceentreprenör.

För att bli ett auktoriserat städ-
företag måste företaget bland an-
nat vara aktiebolag och ha kollek-
tivavtal. I städbranschen arbetar
mer än 34 000 personer. 67 före-
tag är i dag auktoriserade och
representerar mer än hälften av
den privata serviceentreprenad-
marknaden.

Facken borde hjälpa oss att
sopa rent i städbranschen genom
att uppmana alla köpare av städ-
tjänster att välja ett seriöst, helst
auktoriserat företag. Först då
minskas risken för att städföreta-
gens anställda jobbar under in-
humana arbetsvillkor och att kun-
den ställs inför obehagliga över-
raskningar.

JONAS MILTON
vd, Almega 

INGER JONASDOTTER
branschansvarig, Almega 

Serviceentreprenörerna

Tullar dyrare än väntat
Kostnaden för trängselskatten i
Stockholm uppgår till 1,8 miljarder
kronor, ungefär dubbelt så mycket
som det ursprungligen var tänkt.
Driften, som sköts av dataföretaget
IBM, har kostat 400 miljoner kronor
per år mot beräknade 100 Mkr. Den
planerade finansieringen av kollek-
tivtrafiken har uteblivit.

� Det funkar likadant med den
övriga beskattningen, det förklarar
varför de högsta skatterna i värl-
den ger sämre service för varje år.

To´de
� Vi har för länge sedan slutat
samarbeta med IBM och jag före-
slår att andra gör det också. vd

� Höj avgiften och utöka tullarna,
det är en otroligt bra lösning på
många problem. Tullglad
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Sänkt avgift kan rädda
forskning kvar i Sverige

Svenska internationella storföretag lägger allt större del av sin forskning
utomlands. Utan likvärdiga eller bättre villkor än i konkurrentländerna riske-
rar forskningen att lämna Sverige. Det bästa incitamentet – som dessutom
redan är godkänt av EU– är sänkt arbetsgivaravgift med minst 50 procent,
skriver Krister Andersson och Maria Anvret, Svenskt Näringsliv.

F
ör att klara kon-
kurrensen på en
global marknad
måste svenska fö-
retag satsa på

spetskompetens och fram-
stående forsknings- och ut-
vecklingsverksamhet, FoU. 

Om inte skattereglerna
för forskning och utveckling
i Sverige anpassas till vad
som gäller inom många EU-
länder och andra länder ris-
kerar betydande forskning
att flytta utomlands och
Sverige förlora i konkur-
rens- och attraktionskraft. 

Sveriges FoU-investe-
ringar ligger till synes väl till
i förhållande till andra euro-
peiska länder, enligt SCB:s
statistik cirka 4 procent av
BNP jämfört med cirka
2 procent för EU15, med-
lemsländerna före april
2004.

På senare år har emeller-
tid trenden varit sjunkande
och det finns all anledning
att vara bekymrad över möj-
ligheten för Sverige att be-
hålla sin position, inte minst
eftersom den redovisade

statistiken inte ger en kor-
rekt bild av hur mycket
forskning som verkligen be-
drivs i Sverige. 

Forskning som svenska
företag bedriver utomlands,
men som redovisas i ett
svenskt bolag, syns nämli-
gen statistiskt som forsk-
ning i Sverige. Det finns en
klar trend att alltmer av
svenska företags forskning
äger rum utomlands. 

Förändringen av FoU-ut-
gifterna i Sverige respektive
i utlandet i 22 stora svenska
koncerner framgår av vid-
stående graf från Institutet
för tillväxtpolitiska studier,
Forskning och utveckling i
stora internationella kon-
cerner 2005 (S2006:008).

Sverige har också ett
särdrag genom att ett fåtal
stora företag står för en
mycket stor andel av den
privata forskningen. Dessa
företag bedriver forskning
och utveckling där forsk-
ningsmiljön och -villkoren
är bäst. Om villkoren i Sve-
rige inte är likvärdiga eller
bättre än i våra konkurrent-

länder, riskerar vi att forsk-
ningen lämnar landet. 

För att stimulera företa-
gen att öka sina FoU-inve-
steringar har flera länder
infört betydande skatte-
incitament. Inom EU har
15 länder sådana incita-
ment i form av bland annat
förhöjda avdrag, accelere-
rade avskrivningar och
sänkta skatter på arbets-
kraft. Undersökningar
gjorda av EU-kommissio-
nen har visat att skatteinci-
tament ökar företagens
investeringar i FoU.

Sådana incitament finns i
viktiga konkurrentländer
såsom Storbritannien,
Frankrike, Japan och USA
liksom i samtliga nordiska
länder utom Sverige. Även
i länder som Kina, Brasilien
och Tjeckien förekommer
incitament av olika slag.

Det bästa skatteincita-
mentet för svensk del är en-
ligt vår uppfattning en
sänkning av arbetsgivar-
avgifterna för personal som
arbetar med FoU. Detta ger
ett tydligt incitament för att

bedriva forskningen i Sveri-
ge och skulle, enligt EU-
kommissionens uttryckliga
uttalande, vara förenligt
med EG-rätten. 

Regeringen skulle med
andra ord inte riskera ett
upprepande av EU-kom-
missionens tvekan att
medge sänkta arbetsgivar-
avgifter för vissa tjänstefö-
retag.

Investeringar i FoU har en
lång tradition i svenska före-
tag. Tekniska innovationer
utgör grunden för alla stora
framgångsrika svenska in-
dustriföretag. För att behål-
la och stärka Sveriges kon-
kurrens- och attraktions-
kraft på området bör rege-
ringen förändra de svenska
FoU-reglerna i enlighet med
vad som gäller i andra EU-
länder.

Med hänsyn till de höga
arbetskraftskostnaderna i
Sverige, är vår uppfattning
att arbetsgivaravgifterna
bör sänkas med minst 50
procent för att motsvara
skatteincitamenten i våra
konkurrentländer. 

J
ohn Strand varnar
miljöministern för
att lyssna på sär-
intressen vid över-
synen av återvin-

ningssystemet (DI 3/2). Det
är magstarkt, eftersom den
nuvarande regleringen så en-
sidigt gynnar pappersprodu-
centerna, som har ett faktiskt
monopol på att samla in och
materialåtervinna returpap-
per. Av förarbetena till regle-
ringen framgår att den dåva-
rande regeringen ville stödja
pappersindustrin genom att
förse den med billigt retur-
papper i jämförelse med kon-
kurrenter utomlands.

På senare år har det blivit
en lönsam affär för pappers-
producenterna att ha en-

samrätt på insamling av tid-
ningspapper från miljömed-
vetna konsumenter. Det in-
ternationella priset på retur-
papper har skjutit i höjden,
bland annat på grund av
ökad efterfrågan från Kina.
Producentansvaret har ut-
vecklats till ett vinstgenere-
rande monopol. 

Som Naturvårdsverket
har konstaterat, urholkas
syftet med producentansva-
ret när producenterna inte
får några kostnader för han-
teringen.

Ett avskaffande av pap-
persproducenternas mono-
pol skulle därför gynna bå-
de miljön och konsumenter-
na samt möjliggöra för till
exempel tidningsutgivare

att införa bättre insamlings-
system. Det ligger helt i lin-
je med regeringens miljö-,
närings- och konkurrens-
politik liksom uttalandet i
regeringsförklaringen att
”förorenaren ska betala för
sin miljöpåverkan”. 

Regeringen har slagit fast
att den vill utveckla ekono-
miska instrument som styr i
rätt riktning och ta bort sub-
ventioner. Politiken ska stäl-
la miljökrav och uppmuntra
utveckling. Marknaden le-
vererar lösningarna.

Det nuvarande monopo-
let kan dessutom ifrågasät-
tas med hänvisning till
EG-rättens konkurrensre-
gler, reglerna om fri rörlig-
het och grundprinciperna i

avfallslagstiftningen.
Vi föreslår att producent-

ansvarsavfallet ska ingå i en
konkurrensutsatt upphand-
ling och att äganderätten till
det insamlade materialet
övergår till insamlarna i stäl-
let. Därmed skapas förut-
sättningar för ökad innova-
tion och teknisk utveckling
på miljöområdet.

I samband med den kom-
mande propositionen bör
därför miljöministern i för-
arbetsuttalandena tydligt
betona vikten av ekonomis-
ka incitament och styr-
medel, samt konkurrens-
utsättning av godkända in-
samlingssystem. Pappers-
producenterna har inte mo-
nopol på att skydda miljön.

Spräck monopolet på lönsam återvinning
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”Vi känner ändå att vi, trots detta, har lyckats
bra i jämförelse med branschen.”

Brady Dougan, vd för Credit Suisse, kommenterar bankens
nyupptäckta obligationsförlust på 2,8 miljarder dollar, drygt 18 miljar-
der kronor, en vecka efter årsrapporten. I Financial Times.

”Ingen handlar en parfym för att det är den
billigaste, man köper den som passar en själv.”

Agneta Dreber, vd för Livsmedelsföretagen, vill att medierna ska sluta
jämföra vad olika matkassar kostar och att svenska folket ska börja se mål-
tiden som en njutning. I Affärsvärlden.

Annika 
Helker 
Lundström
vd, Återvinnings-
industrierna 

Ulf Öberg
advokat, Öberg
& Associés 


