Tvätteribranschens roll om skapare av arbetstillfällen
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Ivattetihiansclteti omsatte i Sverige ir 2014 ca 4,5 miljarder kr och s sselsatte ca 5 OUt)
nistallda. 1 )etär cii tillväxtbransch inuti stor potential 1 ätligt cii inatnute, al 2015 hade
de samlade rörelseiii Oiktema under de senaste Fem arcn da stigit med 24 ro )cent teti
Bransch Företagen har det gemensamt att de tvättar ilika
iwr mils rkaii med 1
typer av textilier. l)et kan rora sig om arhetskiacier, material Eran industrin, textilier han
ht )telI c )ch restauranger, textilier hän värd och t imst ug, en trematt( r och givetvis äv en
tt

att at kt )nstlmenter.

Branschen

5\ sselsatter i Stt )r 1 )mtattnlilg ungdomar,
som saknar efterg mnasial
utbildning och pcrsoriet st m inte har etablerat Sig pa arbetsmarknaden. Redan idag
anställer tvitteri h retagen manga med utiandsk bakgrund som tidigare inte hade Fatt

r den

svenska arbetsmarknaden, och hat- hnns en Stt )r p )tefltial För att bli en
viktig aktör h)r ökad s sselsättningsgrad inom denna grupp inte minst bland
asylin tand rare.
tt)ttaste

—

N äringen är hart kc tnkutTcnsutsatt och 0 rctagen miste hade möta en större prispress
och allt högre krav pi mi1ovanhig tvatt, h gien och kvalitet. ( )fta är den offentliga
sektorn uppdragsgivare genom ax tal grundade i oftcnthg upphanciling. Nbinga av
företagen är smi och har smi marginalcr.
Sx eriges 1 vätteriförbund (“1 ‘vättenförbundet”) är näringens egen branschorganisation.
Ivätteriförbundets uppdrag ar att genom utbildning och information bidra till en ökad
tillväxt pi rnarknadeit och därigenom Fram ja tvattcrinanngdn i Sverige. 1 orbundet vill
bygga x idare pa det sociala och miljömassiga ansvarstagandet som branschen redan
dag star far. Niedlem i’Ivättcriförbunclct auktoriseras med det si kallade 1—märket,
vilket innebär att kx ahtetssäknng sker av företagets mil jösin ddsarbete, rutmer för att
säkra god hygien,

o

s v. l)etta sker genom anlitande av utomstaende expertis.

1 orbundet ser positivt pa den harda konkurrensen inom näringen, törutsatt att det
rider rattvisa villkor. Vi kan dock identifiera nägra omriden dir politiska ätgärcier är
angelägna för att branschens potcntial verkligen ska tas tillvara, och även för att
hefinthga arbetstillfällen ska

tt

ggas. 1\ a av dessa omrtden presenteras här.

)ranschrappovr 2(115, S ertus Ivitin0r1ntnd

Öka

cfterfragan

på

kf)nstimenttvätt

—

låt RUT—avctraget om fatta

tvåtteritjänster

1 da oifl[attar det sa kallade tU 1 avdrarei htisl illsarbete, vilket bland :iilnat mi fattar
tvattermmjnister i lienmwt. \t även mkltidera tvatmeotjänster
ifir lem ar ett
ganska litet och loc’,mskt steg, 50111 likval skulle ktIillla ,t)la stor skillnad! tor
R’tterihiinschen och för s’ sselsättningen inom densamma. 1 rlar vänder sig
l1\’LtPso1n med nOnllalinkt)mst 1 [orsta hand till tmtomst:it_nd tvattc_mi ilar klader
behöver kemt ättas, men det finns ett växande semen t s m skulle anhta tvatten [ör

tvätt av vanliga textilier om priset bara kunde muimiska uagot.
l)et kan ifrägasättas varför

textiltvätt

skatteredukti( m, men inte mnlämning

imi )m hemmets väggar t m
a

ttas av
samma textihier till ett tvätteri. ( ränstlragningen

tycks vara betingad av att det endast var arbete i hemmen som skulle beviljas
skatterediiktn mn, när rek umen en gäng gem m 1 rdes. 1 mehlerid främjar dagens
5ittiltIt )i1 kfl11)f)ilst ( lt] kx alitet, nu1 jovanligliet ( )eh speeia1iseng. 1 \ätteri Företagen är
otta k( )llektiva\talsansltltna )Cll de tjanster s( )m uttors id ett prc )[essi( )nellt tvätteri är
clättill tmderkastade k alitetssäkring och tillsyn gent m de lokala miljönämnderna. \llt

detta talar starkt [or att det inte Finns nagot rationellt skal för att endast medge
skattereduktion för textiltvätt i hemmen, utkird av personal som i Första hand u
anlitade

6)1

stadning.

Slutligen finns det särskild anledning att oka efterfragan pa dessa tjänster för att sakra

beFintliga arbetstillfallen och oka tillvaxten, i och med slopandet av ungrh )msrahatten pä
arhetsgivaravgitterna. i’vätteribranschen s sselsätter i hög grad unga arbetstagare,

varför slopandet av ungclomsrabatten är särski]t kännbar bland tx ätteriföretag. 1
stimulering av efterfrägan r t\ itteritjänstet- skulle i iss man kunna väga upp de ökade
kostnader som branschen bar flitt kännas vid och sakra fortsatt till axt och ii a jobb.
\Ivcket talar dessutom för att lagändringen skulle bata sig sjilv ekonotmskt, 1 och med
okade skatteintäkter i form av moms 0Cl1 okad s sselsättning, samt minskade
arbetsmarknacispolitiska utgifter.
‘

Se över problemet med osund konkurrens från Kriminalvårdens sida
Ivätterinäringen har under de senaste aten märkt

av en

tilltagande konkurrens fran

statens sida genom Ktiminalvardens anstalter i Skogorne (Göteborg) och Södertälje.
Denna konkurrens sker dessvärre inte pä jämlika, rättvisa villkor. Saken har redan
framförts direkt till justitiedepartementet, men eftersom den framförallt beror
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‘icI de hihililda 1151111_rna ar 1 LrtIi1de11 elI
rellhlliterillgstgan.I %r de 1lta,ila. \tt det juli15 IneUIlgsIuII s\sselsittnmg vid landets
allstalteh au h)rvisso viktiii, Illeil dcl :
likasa viktigt att itgirden1a inte Ilar en negativ
iilveifail J3a ail)etsill Ikiladeil titail toi allstalterila.
If

t_lI5 tatI(l

hUllet

Pa gi-und av laga perst)nafk )stnader 1 ceh de speciella tortitsattningar som rader [or en
verksamhet st )fll 1 grtimiden (Itgor en svssc_lsat Inimig [or intagna, kan Kriminalvarden
konkurrera

med en prisniva som au v:isentligt l:igre in de nivier som nider p dn
1 nligt en undersokning am- kriminalvnclens samlade prisniv:i vid

oppna marknaden.

)[[ell tllga tij3phandhingitr 1 6 po teeii t lagic 111 iefl( )msfllttet l)fitfltl privata leveiUn t0tc_r.
‘N’ Ilgen tilldelacles exempelvis mvi ligheten genoni Skogomeanstalten kontrakt 1 tre av
[yra sam( crdnade kt )tnhlitlnala upphiandlmgar i ht )huslan

—

detta i en

ad)etsmarkiiadstegion st m har drabbats av Fleia stora s\’sseIsittningstapp im cm dcii [or
regionen sa viktIga bilindustrin .\v en bland privata ktinder ifl( m exempelvis den viktiga
hotellhraiischen marks kriminalvirdens expansim )n och underpnssattmng tydligt.
1\riminalv:lrdens verksamhet

ii

irknadshrs cinder adressen www.ktimprnd.se.

1 lär ska’iven tilläggas att [ragan unclet inga t cmstanchigheter borde vara partiskiljancle. 1
det aktuella fallet stär inte ot[entliga arbetstilltallen mot privata, utan här är det
rehabiltteringsverksamhet s tm slar ut riktiga arbetstillfällen, med allt vad det innebar.
\tt säclant tiiäste niotvetkas torde det 1311_la samsvn lcöng.

1 lä- konktirrenslagen fär Stockholms tingsratt som första instans och
Marknadsclomstolen

)m ovetinstans [orh1ucli konkurrensbegränsande offentlig
saljverksamhet. l)etta kan ske etter att konkurrensverket har vackt talan. l .n av
lvätteri förbundets medlemmar har därför gjort en anmälan till Konkurrensverket, som
tyvärr har valt att inte ga vidare i ärendet. M\ ndigbeten uttalade dock särskilt att
beslutet inte ska uppfattas st m ett ställningstagande i sak.4 1 öl jande passus i
51
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Konkurrensverkets beslut är av särskilt intresse 1 sammanhanget:

Eu/g/ Kon knnensperL ett

t)et/önzI1t/g .ckn//e Xonkmrensen

pä- mark iiadei,friicdtt,zis

av syrclokumenteiifö K,imi,ia/vrden, säsk//t avseende
I(nmtua/vc!ensprtsitZ’tiitiig av (le vet/1Sam/Jetet ivm bednvsgello/l7 arbetsdrtft.
ge/lo/fl en sam/at! överijii
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:ctterwerksainhct

l’iiktitrel1svcrk(_t hantor sig tiamförallt till at det hiiiis Ioriiitileriiuar i olika
stvrdokiimeiit som kan s\ nas ,imtstndia. l reglerit sl)revct h)r kriininalvard n ani.:tvs
i punkten 6.3
eh anges alltjamt att det Finns ett :i’giftshnansit.ringsmal t )in 50 %
it r niviidlieiis arljetsdri fl t ich att avgifter ska ‘‘del huiansiera’’ m\’Tidfthete
ns
—

terapiverksamhet för dc in tagna. Samtidigt har Kriminalvarden i egna föreskrifter ch
alltivititia rad förmuleiat mal vilka snarare t\der pa att normala marknadspriser ska
tillämpas i säljverksamheten.
1 i.aaii

k< )nktnreiis hat lyfts p 1i tiskt i riksdaien av enskilda ledamtiter, men
svaret har geni imgaende varit att regeringen inte vill [Oregri]a dt )mst( sptaxl5
Problemet är emellertid att domstolspraxis hetraftande denna specifika haga inte har
etablerats, eftersom Konkurrensverket har valt att inte agera och det är torenat med
1

)ifl t

)sIifltl

sk ra kt sniader och risker för privata aktörer att dö a ärendet s
)ch i Marknadsdomst( )len.

im

ett mal

tingsr:itten

lvatten[t)rhundet har vid tidigare möte med justitiedepartementet hrt fram att
skulle kunna genI im h ira ändringar i regleringsbrevet för Kriminalvnden och
i mstruktionsförorclningen (2007:1 172). .\ndringarna skulle kunna besta i att krav ställs
pä konkurrensneutralitet d v s att m’1 ndigheten maste avsta fran förfaranden st im
snecivrider eller är ägnade att snedvrida en effektiv konkurrens.
—

1 .ftersom arbetsmarknaclsaspekten är sa viktig i detta ärende, önskar Ivätteriförbundet
att arbetsmarknadsdepartementet kunde bli drivande i denna fraga och verkar för att
ändtingar sker i Kriminalvärdens st\ rdokumen t för att minimera den negativa
erkan

mx

som offentlig säljverksamhet kan li pä den öppna arbetsmarknaden.
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