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INKASSO DRIVER
INTE ISDN-FALLEN
❉

Den märkliga
ISDN-härvan växer.
Bedonia Bygg i Bålsta
köpte all utrustning
av Telia. När första
fakturan kom var den
orealistiskt hög. En
samtalsspecifikation Ur Företagaren
nummer 5/2003.
visade att routern
ringt upp servern varannan timme,
dygnet runt. Telia svarade med att det
inte var fel på deras utrustning:
– De var nonchalanta och vägrade
kolla vår utrustning. Under tiden har
vår affärsverksamhet blivit lidande,
säger Ritva Stark på Bedonia Bygg.
Tre gånger har företaget betalat de
fakturor som de uppfattar som felaktiga, men den senaste vägrade de betala. Den har gått till inkasso, men Sergel
Inkasso vill i skrivande stund inte göra
något, utan avvaktar. Sergel Inkasso
ägs till 100 procent av Telia.
– Det känns bra att fallet inte drivs
vidare, och att Företagaren skrivit om
ämnet. Nu vet vi att vi inte är ensamma, säger Ritva Stark.

MAKTRABATT
INTE UTROTAT
❉ I höstas skrev vi om maktrabatt,
när storföretagen drar ut på betalningarna, i Företagaren nummer 10/02.
– Mitt råd är att du ska stå på dig.
Acceptera inte en ensidig förändring.
Jag tror att du vinner respekt på att
hävda din rätt, säger Ove Jansson,
Företagarnas regionchef i Västmanland.
SVT har under sommaren uppmärksammat problematiken. Bland annat
bedyrade Skanska i ett inslag ”… att
eventuella förseningar är beklagliga
misstag”. Företagaren fortsätter att
bevaka ämnet.

FINSK STÄDNING
AVDRAGSGILL
❉ Finländarna får, sedan den 1 januari

ILLUSTRATION CAROLINE ANDERSSON

i år, dra av 60 procent på skatten när
de anlitar städhjälp. Efterfrågan på
”vit” städhjälp har ökat dramatiskt och
det är i dag kö för att få hjälp hemma.

❉

Har din hemsida en gästbok på
internet? Kolla den regelbundet! Flera
företag har fått besök av ”hackers”
som gått in på gästboken, tagit bort
den och i stället länkat till porrsajter.
Det är ingen idé att polisanmäla.
Företagarnas rådgivares bästa tips är
att uppdatera skyddet på webbservern.

DOM I GÖTEBORG VÄCKER ÅTER FRÅGAN OM HEMSERVICE

Varför låter du inte
svart bli vitt, Persson?
Alla skulle tjäna på förändrade regler för hushållstjänster och att svart arbetskraft blir vit, menar ekonomer och forskare.
– Nej, man ska betala vad det
kostar, säger statsministern
till Företagaren.

❉ På försommaren fick en trebarnsmamma i Göteborg böter på 42 100
kronor. Hon hade anlitat en polsk
städerska, betalat svart och dömdes
enligt utlänningslagen.
– Hon blir syndabock i stället för
att regeringen förändrar förutsättningarna, säger Magnus Henrekson,
professor vid Handelshögskolan i
Stockholm.
Alla skulle vinna på att göra svart
arbetskraft till vit. Men frågan har
blivit ett politiskt spel. De borgerliga
driver på, ”Hushållstjänster” är den
enskilt vanligaste frågan bland alla
motioner i skatteutskottet i år, men
socialdemokraterna och vänstern vill
inte diskutera skattelättnader. Motionerna avslogs.
➜ Är det inte dags att förändra
skattereglerna för hemservice så
att den svarta marknaden blir vit?
Statsminister Göran Persson:
– Nej, jag tycker att man ska betala vad det kostar. Om vi börjar sänka
lönekostnaderna för den typen av
jobb får vi en dragningskraft till de
delar av den svenska ekonomin som
inte driver tillväxten. Jag har inget
emot att tjänstesektorn växer, men
den måste växa på villkor som gör
att man kan betala folk löner de kan
leva på. Ska vi sänka kraven för personer som ska städa i hem, hur ska
vi då exempelvis kunna få personal
till att städa på ålderdomshem?
Sådana saker får faktiskt gå före.
➜ Men det är stor skillnad på att
betala 80 kronor i timmen svart,
och att betala 250 kronor vitt?
– Det är det, men den som får de
där 80 kronorna svart har ingen
pension att se fram emot och har
säkert inga försäkringar. Då får vi
lägga det på skattsedeln i stället,
och så får vi andra bära kostnaden…
Det är bättre att svartstädarna får
riktiga jobb som betalar det här.
➜ Men du har inget principiellt
emot att folk har städhjälp?

Statsministern vill
inte ändra reglerna.

– Nej, inte alls. Men de som vill ha
städhjälp har för det mesta sådana
inkomster att de kan betala vad det
kostar vitt.
Jens Karlsson, näringspolitisk chef
hos Företagarna:
– I första hand måste det generella skattetrycket sänkas, inklusive de
sociala avgifterna. Annars måste
man överväga en speciellt riktad
skattelättnad för hushållstjänster.
Det är i dag bara en liten ekonomisk
elit som kan köpa tjänsten vit.

Ohälsan är för dyr
Anne Marie Pålsson är nationalekonom som forskat på området i många
år. Hon är också riksdagsledamot (m).
För tio år sedan startade hon den så
kallade pigdebatten, som föreslog
skattelättnader för hushållstjänster.
– Det skulle vitalisera arbetsmarknaden och skapa möjligheter för fler
kvinnor att få nytta av ett kunnande
som i dag inte syns. I dag blir allt fler
unga kvinnor sjukskrivna för att den
totala arbetsbelastningen är för hög.
Ohälsan skapar ett stort bortfall i produktionen. Det har vi inte råd med.
Monica Lindstedt startade företaget Hemfrid 1996. Företaget har 400
anställda. Hon tror att det går att

SVART PÅ VITT
SVART: Den svarta marknaden för
”hemservice” omsätter uppskattningsvis 7 till 12 miljarder kronor.
VITT: Den vita städningen i hemmen omsätter närmare 125 miljoner kronor per år.
införa ett system som skapar möjligheter för hushållstjänster:
– Det gick ju att sänka bokmomsen. Det här handlar om politisk vilja!
I dag minskar antalet arbetstillfällen i Sverige. Alla bedömningar,
inklusive Företagarnas, visar att det
kommer att fortsätta så.
– Det här är en ideologisk fråga.
Det hjälper inte att några proggiga
direktörer tar in hemservice som
löneförmån. Det här handlar om den
hårt arbetande medelklassen som
försöker klara av sina liv. Då blir
enda sättet att ta till svart städhjälp. Det får inte kosta dig fyra
timmars arbete att betala en timmes städning, säger Henrekson.
– En del politiker menar att det
här är en fråga för privatlivet, men
det är en av våra viktigaste samhällsfrågor. Det handlar om riktiga jobb.
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JANE ANDÉN, PÄR JONASSON

Jag får hålla mig vid liv tills arvsskatten är betald.

Rolf Friberg, som äger Forex, om reglerna som brandskattar barnen om de får ärva företaget. I tidningen Tempo, som ges ut av Nutek och Almi.
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