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Lag kan bromsa tillväxt 
av vita hushållstjänster 

Hushållstjänstutredningen har missat att utveckla företagens intresse för att införa hushållstjäns-
ter till sina anställda. Hushållstjänster bör ges incitament som  liknar tjänstebilar, tjänstepension
eller friskvård. Företag bör dessutom matcha statens subvention till barnfamiljer, för att ytterligare
sätta fart på branschen, skriver Sture Nordh, TCO och Göran Gustafsson, HemQ.se 

E
nligt en undersökning som
HemQ har genomfört vill 90
procent av 402 företag
erbjuda sina anställda hus-
hållstjänster som förmån,

framför allt till barnfamiljer.
För TCO, som är positivt till av-

dragsrätten för hushållsnära tjänster,
har ett av de viktigaste motiven varit
att underlätta vardagen i familjer där
de vuxna arbetar heltid, att svart arbe-
te görs vitt, att de anställda omfattas av
kollektivavtal och att branschen har
rimliga anställningsvillor.

Branschen startade genom ett in-
tresse från arbetsgivarnas sida att un-
derlätta sina anställdas vardag. Det är
tack vare dessa företag som den vita
sektorn av branschen kunnat växa och
utvecklas. 

Därför är det mycket oroande att den
föreslagna lagrådsremissen av Hus-
hållstjänstutredningen helt tycks ha
missat denna del av marknaden för
hushållsnära tjänster. Utredningen har
helt bortsett från arbetsgivarnas vikti-
ga roll och har inte tagit hänsyn till de
problem som finns i dag eller hur ett
eventuellt nytt system påverkar ar-
betsgivarnas inställning. 

Ett problem med dagens modell är

Staten behövs i såddföretagen

att möjligheten att växla lön mot för-
mån, ofta kallad bruttolöneavdrag,
missgynnar låginkomsttagare. För-
säkringskassan ser en löneväxling som
en sänkning av lön, vilket påverkar
maxbeloppet för till exempel sjukför-
säkringen.

Problemet har inte behandlats alls
av Hushållstjänstutredningen. Flera
remissinstanser, bland annat Intresse-
föreningen för hushållsnära tjänster
och About Time AB, har gett förslag på
hur detta problem med små medel
skulle kunna korrigeras. 

Till exempel skulle arbetsgivaren
kunna ges möjlighet att göra en preli-
minär skattereduktion för det korrek-
ta beloppet i stället för, som lagen före-
skriver, bortse från förmånsskatt och
därmed tvinga fram ett bruttolöneav-
drag. Då skulle det räcka med ett netto-
lönevdrag som inte påverkar den sjuk-
penninggrundande inkomsten. 

Flera företag och kommuner stop-
par nu utvecklingen av hushållsnära
tjänster för sina anställda, som följd av
att utredningen inte har tittat på pro-
blemen.

Hushållstjänstutredningen lägger
stor kraft på att underlätta för köp från
personer utan F-skattsedel, vilket skulle

ha en mycket liten effekt på marknaden,
samtidigt som den negligerar arbetsgi-
varnas viktiga roll. Det är olyckligt.

Det är personalcheferna som snab-
bast har förstått vikten av och möjlig-
heterna med hushållstjänster. Enligt
en undersökning utförd av HemQ.se,
en sajt som administrerar köp från
kvalitetssäkrade tjänsteleverantörer,
är mer än var fjärde arbetsgivare posi-
tivt inställd till att införa hushållsnära
tjänster till sina anställda. 

Lagrådsremissen från Hushålls-
tjänstutredningen riskerar dock att
bromsa denna utveckling. 

Ett annat problem är att den före-
slagna fakturamodellen, som innebär
att leverantören bara skickar halva fak-
turan till hushållet, ska fungera paral-
lellt med dagens system för företag.
Här borde en naturlig lösning vara att
införa samma modell för köp via
arbetsgivare. Därmed skulle också pro-
blemet med minskningen av den sjuk-
penninggrundande inkomsten för-
svinna. Inget svar ges till varför det
överhuvudtaget ska finnas två model-
ler.

Fördelarna med att arbetsgivare
fortsätter att vara en viktig del av bran-
schen hushållstjänster är flera:

ºHushåll som anlitar svart arbetskraft
får en drivkraft att anlita vit arbetskraft
om de erbjuds detta från sin arbetsgi-
vare.
ºDe anställda har möjlighet att öka sin
tid på arbetsmarknaden, oberoende av
kön.

Regeringens övergripande mål är att
fler kan arbeta mer.  Skapa en modell
som främjar att även arbetsgivare kan
bidra till detta, med incitament som gör
det ekonomiskt intressant för arbetsgi-
varna att införa hushållstjänster som
förmån. 

Det känns också naturligt att hus-
hållstjänster, som ligger mer rätt i tiden
än någon annan förmån, bör få liknan-
de incitament som till exempel tjänste-
bilar, tjänstepension eller friskvård.  

Vi anser att det är av stort värde att
behålla och utveckla företagens intres-
se att införa hushållstjänster till sina
anställda. Det är olyckligt att utred-
ningen verkar ha hamnat på helt fel
spår. Vi uppmanar också landets före-
tag att matcha statens subvention med
50 procent till särskilt utsatta perso-
nalgrupper, bland annat barnfamiljer,
för att ytterligare sätta fart på bran-
schen och samtidigt ge sina medarbe-
tare en drägligare vardag.

F
ör unga innovationsföretag
lär det bli tuffa tider. I de sto-
lar det för några månader
sedan satt ivriga investerare
sitter nu tveksamma och för-

siktiga långivare. Om det ens sitter
någon alls.

Som verksamhetsansvarig för en av
Sveriges mest framgångsrika företags-
inkubatorer är det lätt att bli bekym-
rad. För svenska innovationsföretag är
det avgörande att hitta en finansie-
ringsform innan marknaden själv tar
vid genom riskkapital, banklån eller
kundfinansiering.

Det är i dessa tider staten behövs för
innovationssystemet – och egentligen
inte annars. Kloka politiker snålar i
goda tider och investerar i dåliga.
Egentligen borde staten göra för ny-
företagandet vad den gör med banker-
na när det krisar,  gå in och garantera
ytterligare kapital för unga innova-
tionsföretag så att de inte förlorar var-
ken fart eller fokus i lågkonjunkturer.
Insatser för ägandet av de innovationer
som kommer att ge återbäring om de
bara överlever krisen.

Främsta anledningen till att lågkon-
junkturen är särskilt rätt tid att inve-
stera i är att det nu  är gynnsamt att
investera i arbetslinjen.

I högkonjunktur sugs de mest krea-
tiva hjärnorna upp av storföretagen. I
sämre tider sägs flera av dem upp och
har då möjlighet att starta företag kring
de affärsidéer de tidigare fick lägga på
is. Under lågkonjunkturer kan unga
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företagsidéer spira eftersom de är just
små. Ett litet företag är ofta nytänkan-
de, kostnadseffektivt och besitter fram-
tidstro medan stora företag tenderar att
vara precis tvärtom.

Just därför bör Sverige investera sig
ur krisen.

En del har redan förstått det . Här-
nere planerar Region Skåne en ny risk-
kapitalfond för bolag i mycket tidig fas.
Regionen hoppas på 90 miljoner kro-
nor från EU och ungefär lika mycket
från offentliga aktörer som Nutek,
Almi och Innovationsbron samt en dos
privat kapital. Det är bra, men det bor-
de göras på långt fler håll och med
långt mycket mer pengar.
ºFörstärk kassan hos statliga Vinnova
som ligger bakom tillväxtprojekt som
Vinn nu, Forska & väx med flera.
ºFörstärk Innovationsbrons inkuba-
torprogram och finansieringsproduk-
ter.
ºTillsätt en myndighet som skapar
möjligheter för EU-finansiering för
unga företag. Pengarna finns där oav-
sett konjunkturläge, men svenska små-
företag är dåliga på att få del av dem.

Jag skulle vilja citera John Garcia,
framgångsrik investerare: 

”Viktiga årtal har varit 1998, 2002
och 2003 – tider av kriser. Trots
dagens kris är det ingen som tittar till-
baka på dessa år. Själv gjorde jag någ-
ra av mina bästa investeringar och af-
färer just då. Det finns stora möjlighe-
ter för bra affärer även nu.”

Det är sant fortfarande.

”Under-
lågkon-
junkturer
kan unga
företags-
idéer spira
eftersom
de är 
just små.”
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”Har vi någon gång framstått som
ultimativa så har det varit ett miss-
tag som vi inte ska upprepa.”

Partiledare Lars Ohly (v) inleder en ny mjuk taktik

för att få samarbeta med socialdemokraterna och

miljöpartiet.  Till Expressen.

P
å grund av börsturbulen-
sen efterfrågar Gabriel
Thulin en ny uppdelning
av börslistan (DI 22/11).
Idén med ett relativt

begrepp för listans storleksindelning
är intressant men passar bättre för
indexindelningar. 

Vid introduktionen av den Nor-
diska börsen och listan för drygt två
år sedan infördes en europeisk stan-
dard för segmentsindelning av bola-
gen i Norden i kombination med en
internationell sektorklassificering
och en familj med nya nordiska
index. Förändringarna genomfördes
i nära samarbete med kunderna –
bolagen, banker, fondkommissionä-
rer och placerare.  Syftet var att hitta
en standard för nordiska och inter-
nationella investerare samt att ge
dem mer att välja på och göra det
lättare att hitta.  I Europa har Nasdaq
OMX och Euronext skapat en stan-
dard för segmentsindelning. 

Revideringar görs halvårsvis och
samtidigt justeras tillhörande list-

index. Dock ut-
gör dessa sällan
basen för institu-
tioners och fon-
ders placerings-
regler. De kopp-
lar som regel
i stället sina
portföljinnehav
till olika index.
Det mest använ-
da indexet i Sve-
rige är OMX
Stockholm
Benchmark, och

för medelstora bolag är det Carne-
gies Small Cap index.  

Segmentsindelningen är ett verk-
tyg som tillsammans med sektor-
klassificeringen, en bred grupp av
nordiska och lokala index samt en
markering för vilka bolag som har
likviditetsgarant ska hjälpa investe-
rare att investera i nordiska bolag.
För investerarnas del är det viktigt
att skapa långsiktighet och förutsäg-
barhet för investerarna. 

OMX säger nej till förändring
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