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Remissvar Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) 

Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar
organisation och organiserar ca 3 300 bygg-, anläggnings- och specialföretag. Våra 
företag är leverantörer till offentlig sektorn för omkring 120 miljarder per år. 
Sveriges Byggindustrier har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående 
synpunkter. 

Övergripande synpunkter 

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag berörs indirekt av förslagen i utredningen. 
Företag som bedriver välfärdstjänster kan behöva bygga nya lokaler och blir då beställare 
av byggnadsarbeten hos våra medlemmar. 

Näringslivsklimatet i landet berörs dock direkt negativt av förslagen i utredningen vilket 
vi finner mycket allvarligt ur ett tillväxtperspektiv. Dessutom är förslagen illa 
underbyggda. Oron för näringslivsklimatet i stort är anledningen till vårt svar. 

Sveriges Byggindustrier ställer sig bakom skärpta kvalitetskrav inom välfärden oavsett 
vilken utförare det berör, såväl offentlig som privat. Huvudproblemet handlar inte om 
vilken utförare som ska leverera utan vilken kvalitet som ska levereras och hur den ska 
säkerställas. 

Kommentarer 

Förslaget om att tillåta en begränsad rörelsemarginal för företag gör det svårt för företag 
att bygga upp en ekonomisk stabilitet kring företaget. Byggindustrin är en stor leverantör 
till offentlig sektor. Välfärdsföretagens ekonomiska situation och stabilitet påverkar våra 
företag i den mån att de som är beställare av byggnader kan bli osäkrare kunder om de 
inte har tillräckliga finansiella muskler. Den ökade riskpremie som våra medlemsföretag 
då måste ta ut höjer entreprenadpriset. 

Bara diskussionen om en reglering av vinst i privata företag skakar om näringslivet. 
Diskussionen börjar i en del av näringslivet, välfärdssektorn, och kan sprida sig till andra 
delar av näringslivet. Detta skapar oro i näringslivet generellt sett och kan i förlängningen 
leda till att investeringar görs utanför landets gränser. Därutöver innebär en vinstreglering 
ett kraftigt ingrepp i äganderätten och näringsfriheten. 

Underlaget till förslaget om vinstreglering är mycket magert. Det finns inga belägg i 
utredningen för att vinstsyftet skulle gå ut över tjänsternas kvalitet. De samlade vinsterna 
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utgör knappt 0,6 procent av de samlade utgifterna för välfärden. Det kan knappast vara en 
orimligt stor andel. Sveriges Byggindustrier finner det anmärkningsvärt att basera förslag 
på så godtyckligt underlag. 

De samhällsekonomiska konsekvenserna blir omfattande. En vinstreglering kommer att 
leda till en sämre konkurrenssituation. Priserna ökar och kvalitetsutvecklingen avstannar. 
Nya entreprenörer med hög risk söker sig bort från en vinstreglerad sektor. 

Konsekvenserna för de upphandlande kommunerna och landstingen blir stora. Privata 
företag lämnar välfärdssektorn och merparten av deras verksamhet ska fortsättningsvis 
drivas i offentlig regi. Kostnader uppstår i ett övergångsskede, som kan bli långvariga 
över tid. Effektiviteten i offentlig verksamhet är ofta lägre än i privat verksamhet vilket 
ger mindre värde för insatta medel för det offentliga och sämre service till allmänheten. 

Mindre företag skulle drabbas hårdare av en vinstreglering än större företag. Större 
företag har större möjligheter att, t.ex. köpa fastigheter där de bedriver verksamhet, öka 
det operativa kapitalet och därmed den tillåtna rörelsemarginalen. 

Det finns exempel på både fristående skolor och kommunala gymnasieskolor som inte 
levererar rätt kvalitet i yrkesutbildningen, vilket är huvudproblemet. Det finns givetvis 
åtskilliga skolor av båda sorterna som fungerar mycket bra. Istället för att fokusera på 
vinstuttaget eller trixandet i de kommunala skolornas ekonomier borde regeringen ägna 
kraften åt att stärka styrning och uppföljning. Skolverkets styrdokument är luddigt 
formulerade och följs inte. Skolinspektionen har inte tydliga uppdrag att följa upp 
utbildningskvaliteten och saknar yrkesinriktad kompetens. Oavsett vilken verksamhet 
som det offentliga genomför ska tydliga och uppföljbara kvalitetskrav vara en ledstjärna, 
detta ska gälla inom välfärden och för alla utförare, såväl offentliga som privata. 

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Björn Wellhagen, näringspolitisk 
chef bjorn.wellhagen@sverigesbyggindustrier.se tel. 0708-99 58 65 

Ola Månsson

Verkställande direktör 

 


