
 

 

 

 

Stoppa skatteflykten av 

kommunala medel 

Motion till Umeå kommunfullmäktige 

2016-06-16 

Umeå kommun och de kommunala bolagen upphandlar för många miljoner 

kronor varje år.  Som upphandlare ger vi försörjning åt mängder av företag. 

Villkoren i våra upphandlingar får därför stora konsekvenser för dessa företag, 

deras anställda, för Umeås ekonomi liksom för samhällsekonomin i stort. 

 

Många rapporter med svindlande siffror belyser hur det offentliga upphandlar 

varor och tjänster från företag som sedan undanhåller sina pengar utomlands för 

att undvika beskattning. SvD Näringslivs granskning ”Välfärdens nya ägare” 

visar till exempel att det varje år går 30 miljarder skattekronor till 16 

riskkapitalägda koncerner. Ur dessa skattemedel genereras en vinst på nära 2,9 

miljarder kronor. Riskkapitalbolagen gör alltså stora vinster - och många av 

dem gör också sitt bästa för att undanhålla dessa vinster från beskattning. Enligt 

Skatteverket omsatte de fem största välfärdsbolagen 22,4 miljarder kronor 

under 2014, hade en vinst på uppskattningsvis 1,2 miljarder – men betalade bara 

26 miljoner kronor i skatt. Den mest populära metoden som riskkapitalbolagen 

använder sig av för att undvika skatt är att registrera sig i så kallade 

”skatteparadis”. 

 

Detta undanhållande av skatt är samhällsfarligt på flera sätt. Förutom det 

självklara att vi behöver intäkter för att klara finansieringen av vår välfärd, 

undergräver detta också skattemoralen och skapar osunda 

konkurrensförhållanden. Det blir svårt för seriösa aktörer att lämna lika 

attraktiva bud vid upphandlingar som de aktörer som undanhåller skatt. Diverse 

välfärdsskandaler visar också att riskkapitalbolagens vinstintressen går ut över 

kvaliteten. 

 

Det finns tydliga politiska skillnader mellan vänster och höger angående 

privatiseringarna av välfärden. Men vi är övertygade om att såväl kommunens 

invånare som politiker delar vår uppfattning att skattebetalarnas pengar ska 

användas på ett ansvarsfullt sätt och inte flyttas från land till land för att undgå 

beskattning.  

 

Andra kommuner har i regler eller policy för sina upphandlingar tagit ställning 

mot att samarbeta med aktörer som undanhåller skatt. Kalmar anger att ”Våra 

leverantörer skall beskatta vinsten där den uppstår. Leverantörerna får inte ha 

någon koppling till det vi i dagligt tal kallar ”skatteparadis”.  Nybro kommun 

har en likartad formulering. Ett tredje exempel finns i Växjö, där man slagit fast 

att ”Växjö kommun förväntar sig att anbudsgivaren har ett affärsmässigt etiskt 

förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige också 

beskattas i Sverige.”  Detta bör Umeå ta efter.  

 



 

 

 

 

Vänsterpartiet yrkar därför:  

 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i den nya upphandlingspolicyn utforma 

regler för inköp och anbud som utesluter företag som har kopplingar till så 

kallade ”skatteparadis”. 
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