Behovet av konkurrensneutralitet som villkor för
Kriminalvårdens tvätteriverks amhet
Bakgrund och problemstalining
Sveriges i\ätteriförbund (“Tvätteriförbundet”) lit branschorganisationcn för
verksamheter inom tvätt— och texriiservice. Tvätteriförbundets uppdrag är att genom
utbildnitig och information bidra till co ökad tillväxt pli marknaden och darigenom
främja tvättermäringdn i

Sverige.

Branschen omsatte är 2014 ca 4,5 miljarder kr och hade ca 3 000 anstallda. Det ar en
tillvlixtbransch mcd stor potential inte minst som arbetsgivare för ion som inte
har cftergvmnasial utbildning och persoiier som annu inte har etablerat sig pä
arbetsmarknaden. Ofta ur den offentliga sektorn uppdragsgivare, vilket innebär att
mänga uppdragsavtal sluts efter offentlig upphandhng. Konkurrensen är hlird, vilket
Tvätteriförbundet ser som positivt, sä länge den sker pä rättvisa villkor.
—

Krmnnalvärden driver i ökande omfattning tvätteriv erksamhet genom anstalterna 1
Skogome (Göteborg) och 1-lall (Södertälje). Verksamheten har i allt högre grad kommit
att rikta sig till den privata marknaden och till den offentliga sektorn i respektive region.
Pli grund av läga personalkostnader och de speciella förutsättningar som räder för en
verksamhet som i grunden utgör en sysselsättning för intagna, kan Kriminalvärden
konkurrera med en prisnivä som är väsentligt lägre än de mv her som räder pä den
öppna marknaden. Enligt en undersökning är Kriminalvärdens samlade prisniva vid
offentliga upphandlingar 16 % lägre än genomsnittet bland privata leverantörer.
Nyligen tifidelades exempelvis KrinEnalvärden genom Skogomeanstalten kontrakt i tre
av fyra samordnade kommunala upphandlingar i Bohuslän. Åven bland privata kunder
inom exempelvis den viktiga hotellbranschen märks Kriminalvärdens expansion och
underprissättning

tydligt.

Det ovan sagda skur i förlängningen undan benen för
inverkan pa sysselsättningen i berörda regioner.

privata

aktörer och har en negativ

Kriminalvhirdens verksamhet marknadsförs under adressen xnvw.krilnprod.se.
Konkurrcnslagens reglering och Konkurrensverkcts uttalande
Den 1 januari 2010 trädde reglerna i konkurrenslagen om motverkande av
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i kraft. 1 3 kap. 27 uttrycks saken
sähär:

Staten, en ko/II//uni el/er ett
Ol/i/t ittt is tU’

/ kap. 5

‘

/it/mlIItil;

eller el

/r //iik/m/ti.t titt itfl su/p’t’iksnmh’t jo/II

/ii,:etti slytket ti//timpa ett ,‘isst//i,iara,it/c’, 0/ii tie/ta

/ .s,iet/i’r/t/e,; elit, ar titUc’it
pti 1/Jti/)itltlt’II, eller
2.

/tmtktim
titt

snetIi’ru/i,

fihwLrt/ttnin’tirnti /hr en el/ek/fl’ konki,mns

t/’iitl/ titt i)ti/II/IItl,/iifl’ko/IIsteH el/er ut,’etX/inen till en

ko,ikinywis.
1 tir/mc/ /ir inte

//ietlde/as//iI/?i,/tlra,u/en so/// t/r/!i,:i’arbara/rtni

Hii kol//nu/fl eller ett /tuit/stin’

JulI 501/!

anses

/tlr tien /iiikjutlti.t att

i /?ii:tta styeket. Im idm

bc’t/r/i’t,

/te,ksal///)et/eir

till//II/Ii

synpunkt.

en i’iss st//j”erksumhet /

tiock ui/e /!irbjut!tis,

01/! t!c’fl tir

/!Jn’n//t 1//et! /t.

1 tt /iirbut/gä//er o)/let!elbtitt,

0/11 itot till nat tnte bestt///JS.

Krlininalvårdens agerande har sedan tidigare anmälts till Konkurrensverket, som på
grundval av den ovan citerade paragrafen har möjlighet att agera rättsligt. Verket har
dock valt att inte gå vidare med ärendet, utan att det ska uppfattas som ett
ställningstagande i sak.’ Följande passus i Konkurrensverkets beslut är av särskilt
intresse i sammanhanget:
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Konkurrensverket hänför sig framförallt till att det finns formuleringar i olika
styrdokument som kan synas motstridiga. 1 regleringsbrevet angavs i punkten 6.3 och
anges alltjämt att det finns ett avgiftsfmansieringsrnål om 50 % för Kruninalvårdens
arbetsdrift och att avgifter ska “delfmansiera” myndighetens terapiverksamhet for de
—

—

intagna. Samtidigt har Kritninah-ården i egna föreskrifter och allmänna råd formulerat
miii vilka snarare tyder på att normala marknadspriser ska tillämpas i säljverksainheten.
Frågan lar ien lyfts politiskt i riksdagen genom skriftliga fragor till statsråden Morgan
johansson och Mikael Damberg, samt en interpellation till den sistnämnde. Svaret har
dock genomgående varit att regeringen inte vill föregripa dornstolspraxis. Problemet är
emellertid att dornstolspraxis beträffande denna specifika fråga inte har etablerats,
eftersom Konkurrensverket har valt att inte agera och det är förenat med stora
kostnader och risker för privata aktörer att driva ärendet som ett mål i
Markandsdomstolen.
I(nkurrensverkets beslut 2010-10-04, Unr 420/2010, Pas/att kollkum’n.,eb/e//1
http://www.konkurrensverket.se/Beslut/1 0-0420.pdf
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tiflä-g 1 rcg1crini,sbrcv och instruktionsförordning (2007:1172)
\led 1edntni av lii. a. F’J)nkurrcnsverkets uttalande ovan och med beaktande av att det
at Lriminalvardens medelshanterin 5( )lfl saken allcr, borde ett krav om

Möjlig lösning

—

kommande releringsbrev till Kriminalvarden.
l)etta skulle kunna uW,ora en ec!,efl rubrik med tillhorande stycke under “Verksamhet” i
regleringshrevet, och ‘araav fattat i stil mccl följande:

konkurrensneutralitet kunna föras in

1

Kou,( u,n’,ts,ieiitra/tiei
k,yii,ia/I’/,,’de,i sAa
att kr//mna/Pdrf/dn
S)let//’lYt/tl

‘

/ 5/Il

jd/ji’erks€imhet iaktta konkinre,isnt’utrahtei.

I)et niiiebdr

ska tn’sttqnm /t),!aralic/eli S0111 sncdvtic/er el/er dr amde att
koiikinn’lii I)et tit strkilt ,dktJt att mjwdigheteu t,ist’r/rdu

ai’i’iLer i uec/d4gdcwc/e iktuing/iiln ))d/ jorn a rnt11kIlac/.PtcYss1’t.
J/ida, ska i<r/,,,Liiah’dtclen iirdi’a efter att i stoi:o’a J)li))/lgci mild)) uidmka att
koiikii,n’rtt 1)JeC/J)ri/)ttta aLlo r 0/mm s/utkii,idetna, och i st/il/et i,irikta s/g pd att

p)lsditllhIlg som

ii/t,öta if Hdet/eI)eraIlt),.
at!

‘,daiv skti

imiyiic/igheteii dI)t’)l 1llö1/lggQ a grauskiiing geiio))i

oppef medoivsa 5/mm p,’ 75/is/om:

1 förordning (2007:1172) med instruktion för Krirninalvärden anges i 5 att
nwndighetcn mot avgift far “tillhandahålla sådana produkter och tjänster som
produceras lunrudsakligen av intagna som ett led i verksamheten i anstalt och hikte”,
samt att myndigheten flit bestämma avgifternas storlek. De första två meningarna frän
efter eventuella redaktionella
med fördel kunna föras in i förordningen under 5 2 st.

ovanstiende förslag till tillägg i regleringsbrevet skulle
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Genom införande av mälformuleringar i kommande regleringsbrev och ett tillägg 1
instruknonsförordningen skulle situationen kunna förbättras avsevärt. En sådan
övergripande styrning kan även ge upphov till det som Konkurrensverket har bedömt
som önskvärt, nämligen en samlad översyn av styrdokumenten inom Kriminahrärden
rörande prissättning av tjänster.
Ort, datum
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Daniel Kärrholt

Förbunds direktör Sveriges Tvätteriförbund
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