nyheter 9

SvD Näringsliv onsdag 8 april 2009

Skatteverket måste få utökade befogenheter, tycker Jens Hoffman, vd för ett byggföretag som länge engagerat sig mot svart arbetskraft i byggbranschen.
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Svårt komma åt svartjobb
Vd för byggföretag kräver att Skatteverket får utökade befogenheter
Lyckat, men ändå totalt misslyckat. Två och en halv miljarder skattekronor har Skatteverket fått in genom projektet svartjobbsgranskning.
Men svartjobben kostar samhället 66 miljarder varje år
och Skatteverket saknar
effektiva verktyg för att
komma åt systematiskt
utnyttjande av svart arbetskraft.
Skatteverket, fackföreningsrörel
sen och arbetsgivarna kämpar för
att komma åt den svarta arbets
kraften. Men åtgärderna räcker
inte och Skatteverket måste få
utökade befogenheter.
Det tycker Jens Hoffman, vd för
ett medelstort byggföretag som
i flera år engagerat sig mot svart
arbetskraft i byggbranschen.
– Den här typen av verksamhet
kan inte bekämpas med fler blan
ketter och administration. Skatte

myndigheten måste få göra oan
mälda besök på arbetsplatserna
och det är en skandal att reger
ingen låter en myndighet vara så
tandlös som den här.
När Skatteverket i går presente
rade slutrapporten om uthyrning
av arbetskraft – ”Svartjobbs
granskningen” – var det ett om
fattande arbete som redovisades.
1 087 granskningar har lett till
1 272 brottsanmälningar, 941 upp
taxeringar och 2,5 miljarder kro
nor i upptaxerade belopp. Dess
utom har 272 personer dömts till
totalt 375 år och två månader
i fängelse och till 657 års närings
förbud.
Men även om resultaten talar
för sig, står man inför utmaning
ar som kan leda till korruption.
– Projektet är lyckat, men
också totalt misslyckat eftersom
vi inte har lyckats minska före
komsten av svartarbete. Går man

för långt får vi ett korrupt sam
hälle – det måste vi sätta stopp
för, säger Pia Bergman, projekt
ledare för Skatteverkets svart
jobbsgranskning.
Granskningen som sysselsatt
motsvarande 100 personer på
Skatteverket syftar till att kart
lägga svartjobb i branscher där
man använder olika entreprenö
rer och underentreprenörer – till
exempel byggbranschen, trans
portbranschen och städbran
schen. Problemet är inte bara att
svart arbetskraft förekommer
utan att företag och privatperso
ner ofta inte har en aning om att
de köper tjänster från entrepre
nörer som bygger sin verksamhet
på svartarbete.
– Svartarbete bygger ofta på ked
jor av underentreprenörer för att
dölja vad som pågår. Vi ser
också en ökning av den organise
rade kriminaliteten – något väl
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digt allvarligt
för demokratin
och för konkur
rensen på lika
villkor, säger Pia procent av
Bergman.
SkatteverSom en av de kets utredviktigaste slut ningar har
satserna av pro kopplingar
jektet efterlyser till kriminella.
Skatteverket
möjligheten att
få göra oannonserade besök på
arbetsplatser. I dag måste alla
besök föregås av en tidskrävande
revision vilket gör att bevisen
kan döljas eller verksamheten
hinner avslutas. Trots att före
tagaren Jens Hoffman själv arbe
tat hårt för att säkerställa att svart
arbetskraft inte förekommer på
arbetsplatser där han har total
ansvar, upptäckte han svartarbe
tare på en av dessa arbetsplatser.
– Det visade sig att en av våra
underentreprenörer hade hyrt in

personal från ett tredje företag
utan att meddela oss. Det före
taget visade sig ha ett 20-tal
anställda men betalade bara
arbetsgivaravgifter för tre perso
ner. Företaget jag hade köpt tjäns
ten av trodde det var ok, då det
fanns kollektivavtal, f-skattebevis
och försäkringar. Det här är van
ligt och i stort sett omöjligt att
upptäcka om man inte åker ut på
plats, säger Jens Hoffman.
30 procent av de utredningar
Skatteverket gjort har kopplingar
till kriminella gäng. Jens Hoffman
intygar att det här är något som
finns även i byggbranschen.
– Våld och hot förekommer när
enskilda sätter sig emot krimi
nella. Därför är det så viktigt att
regeringen ger myndigheterna de
verktyg som krävs för att de ska
kunna göra sitt jobb.
Erik Norberg
08-13 51 41, erik.norberg@svd.se

Bonusar för miljoner till skandalomsusade Actas chefer
Den nu avgångna vd:n för det
skandalomsusade Acta
Kapitalförvaltning fick över
9 miljoner i bonus under 2008,
samt ytterligare 1,5 miljoner
i avgångsvederlag.

Jan Karlsson beskrivs som arkitek

ten bakom Actas etablering i Sve
rige och har lett bolagets svenska
verksamhet från start. Han lämna
de bolaget i mars, enligt bolaget på
grund av hälsoskäl.
Av Actas årsredovisning fram
går nu att Jan Karlsson kvitterat
ut 9 miljoner i bolagets bonus

program samtidigt som han fått
drygt 1,5 miljoner kronor i av
gångsvederlag.
Samtidigt sitter tusentals
svenska kunder fast i en aktie
indexobligation som med belå
ning exponerats mot kraschade
Lehman Brothers.

Konsekvensen har blivit att
många nu utöver sina förlorade
sparpengar sitter med skulder till
det likaledes problemdrabbade
Kaupthing. Bolaget har kritise
rats hårt för att många kunder
enligt egen utsago inte känt till
att deras investeringar belånats.

Sammanlagt får åtta personer ur
Actas koncernledning dela på över
50 miljoner norska kronor, knappt
65 miljoner svenska kronor. Kon
cernchef Simen Mördre får 18 miljoner svenska kronor i bonus.
Jacob Bursell
E24

