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KAMP MOT FUSKET Den svarta sektorn i byggbranschen ökar och vita företag
får allt svårare att konkurrera om jobben. Tillsätt en svartjobbskommission
och skapa en certifiering av typen Hederlig Byggare, skriver Jens Hoffmann,
vd i entreprenadföretaget Dipart AB.

Uppmuntra hederliga företag
Jag läste artikeln ”Handla vitt är en
hederssak” av Roger Mogert och
fem fackliga företrädare (SvD
Brännpunkt 8/4). Deras budskap
var att vid offentlig upphandling,
när man alltid köper av den billigaste entreprenören, måste man samtidigt se till att aktörerna som offererar arbetar lag- och avtalsenligt.
Som talande exempel på detta
påminner man om fallet Swede Service, som efter att ha vunnit upphandlingen av städtjänster för
landsting och kommuner i Stockholm undanhöll mångmiljonbelopp
i skatter och arbetsgivaravgifter.
Jag är själv som företagare verksam i byggbranschen och vill här ge
min syn på saken.

Solidaritet var ett viktigt ord för den Barbro
jag kände, det var avgörande för henne att
dela upp barn i A- och
B-lag, viktigt att alla
skulle få likvärdiga
möjligheter.
Att denna Barbro nu
brottas med det svåraste av regeringsuppdrag på det sätt
hon tonar fram, gör
mig osäker. Vem var
hon? Vem är hon?
MARIA WALLIN

Aftonbladet Kultur
13/4 2005
För tio år sedan startade
Maria Wallin tidskriften
Socialpolitik tillsammans
med Barbro Holmberg.

Offentlig upphandling utan en riktig kontroll av företagen som deltar
är förkastlig. Oseriösa företag som
struntar i att följa lagar och avtal
kan lätt räkna fram orimligt låga offerter.

Lönedumpning och skattefusk har
tyvärr visat sig vara ett effektivt sätt
att pressa priserna och därmed vinna upphandlingar.
Våra skattepengar ska inte komma i fickorna på fuskare och kriminella. Kontrakten, och vinsterna,
ska gå till seriösa företag som sköter
skatter och sina andra åtaganden
mot kunder, anställda och samhället i övrigt.
Nuvarande system och reglerna
kring offentlig upphandling premierar i nuläget dem som fuskar.
Den svarta sektorn inom byggbranschen är i dag enorm och de företag
som ”jobbar vitt” får allt svårare att
konkurrera om jobben. Detta gäller
inte bara vid offentlig upphandling,
problemet märks på alla nivåer
i branschen.
Själva har vi på vårt företag valt
att helt lämna privatmarknaden av
detta skäl. Vi blir för dyra, helt enkelt.
Nuvarande system fungerar uppenbarligen inte och tyvärr tvingas
jag konstatera att någon form av ytterligare kontroll av aktörerna på
byggmarknaden är nödvändig.
Mogert med flera föreslår i sin
artikel att facken ska ut på arbets-
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lingar, skriver Dipart Entreprenads vd Jens Hoffmann.

Oklara roller och beroendeförhållanden skulle lätt kunna bli följden av att facket sitter på flera stolar samtidigt.

Den 8/4 skrev Roger Mogert (s) och
fem fackföreningsledare om svartjobb på SvD Brännpunkt.

platser för att kontrollera att villkoren i upphandlingsavtalet följs. Förslaget är intressant, och jag håller
med om att kontroller på fältet är
nödvändiga, men förslaget har ett
grundläggande fel.
Att facket skulle vara kontrollinstans och dessutom sälja sina polisiära tjänster till uppdragsgivare
inom stat och kommun känns orimligt.

Jag har några förslag:
• Tillsätt en svartjobbskommission.
Den ska ut på byggena och göra
oanmälda besök och kontrollera
att lagar och avtal följs. Ta gärna
”Operation Krogsanering” som
förebild.
• Skapa en certifiering typ Hederlig
Byggare. Detta ”körkort”, som förutsätter en granskning av företaget, ska vara nödvändigt för att
få konkurrera om kontrakten vid
offentlig upphandling. Organet
som ger denna certifiering kan
vara statligt eller någon branschorganisation.
• Skippa det föreslagna Byggentreprenadavdraget. Förslaget, som
syftar till att säkra framtida skattefordringar, går ut på att i förväg
konfiskera en del av entreprenörernas kapital för varje jobb. Detta
slår blint även mot alla skötsamma
bolag.

Det internationella inslaget på
arbetsmarknaden är positivt och
här för att stanna. Vi måste reda ut
vilka regler som gäller i och med
vårt EU-medlemskap, legalt och avtalsmässigt.

Att lagstifta om obligatoriska kollektivavtal tror jag inte på, men kanske är det av moraliska skäl dags för
någon form av lagstadgade minimilöner i Sverige?
Svartjobb och olika arbetsvillkor
för olika nationaliteter verksamma
i Sverige är ett så stort problem för
vår bransch och för vårt samhälle att
jag uppmanar arbetsmarknadens
parter att lägga alla diskussioner om
löneformer och andra detaljer åt
sidan för att gemensamt och med all
kraft jobba med detta i stället.

Diskutera artikeln.
• svd.se/brannpunkt

Pagrotskys tvekan är begriplig

Europeisk högre utbildning är
inne i en intressant utvecklingsfas. Inom EU pågår den så kallade
Bolognaprocessen, som innebär
att europeisk högre utbildning ska
harmoniseras genom att man inför liknande examina och betygssystem i alla ingående länder.
I Sverige hotas processen av att
vänsteretablissemanget i politiken och akademin, som är ideologiska motståndare till betyg, sågat
förslaget om införande av det nya
europeiska betygssystemet i sju
steg.

Tack Leif Pagrotsky, för löftet att
inte tvinga på lärosätena det sjugradiga europeiska betygssystemet.
Problemet är att systemet är relativt i stället för målrelaterat.
Det betyder att bara ett bestämt
antal personer i varje kurs kan få de
högsta betygen, oavsett nivå på resultaten. En person i en ambitiös
klass kan på så sätt få ett lägre betyg
än om kurskamraterna varit mindre
motiverade.

dags för lärosätena att ta ställning.
Jag hoppas att vi tillsammans kan
slå ett slag för ett målrelaterat betygssystem som sätter kunskap och
lärande i fokus.

Ett relativt system leder till orättvisa och motverkar samarbete mellan studenterna eftersom tävlan
om betygen blir det viktiga. Det är
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Läs hela Johan Skarendahls inlägg.
Regeringen väljer i detta skarpa • svd.se/brannpunkt
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Pagrotsky värnar inte studenter

ordförande Liberala studenter, som
organiserar drygt 700 studenter.

LEDARE, AFTONBLADET

JENS HOFFMANN

INLÄGG 2 | Harmonisering av europeisk utbildning

JOHAN SKARENDAHL

Viljan att välsigna
registrerade partnerskap, insikten om att
”det är uteslutet att
fördöma och skambelägga homosexuella”,
borde självklart leda
till att Svenska kyrkan
säger ja till en könsneutral äktenskapslag.

vd Dipart Entreprenad AB

INLÄGG 1 | Harmonisering av europeisk utbildning

läge att värna vänstern snarare än
studenterna, som vinner på en högre europeisk utbildning med
samma spelregler för alla.
Akademin är i dag global, något
vi liberala studenter begriper och
omfamnar.

Kyrkan bör ge
homosexuella
välsignelse

NINA GUSTAFSSON ÅBERG
vice ordförande, Sveriges Förenade
Studentkårer, som organiserar
cirka 300 000 studenter.

Läs hela Nina Gustafsson Åbergs
inlägg. • svd.se/brannpunkt

Påven styrde
i skandaltid
Han (påven) stod vid
rodret, när den katolska kyrkan drabbades
av de värsta skandalerna i modern tid.
Katolska prästers
övergrepp på barn har
skadat kyrkan för lång
tid framöver. För att
inte tala om barnens
lidande.
DAG TUVELIUS

Kyrkans Tidning
13/4 2005
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