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Almega Asylboendeföretagen avvisar utredningens förslag i sin helhet och vill lämna följande
remissvar på rubricerad utredning. Almega Asylboendeföretagen vill i övrigt hänvisa till de
remissvar som lämnats av Almega AB, Almega Tjänsteföretagen, Vårdföretagarna,
Friskolornas Riksförbund och Svenskt Näringsliv.
Utredningen skriver (sidan 425) att ”Den mycket stora volymökningen av upphandlade
platser försvårar Migrationsverkets möjligheter att kontrollera utförarna. Det finns därför
risk för att det förekommer oseriösa aktörer som upphandlats av Migrationsverket.”
Utredningens konstaterande påminner om slutsatsen om vattnets betydelse för sjöfarten.
Självklart är det omöjligt att kontrollera utförare i en sådan extrem flyktingsituation som
uppstod hösten 2015. Det handlade då om att i första hand förse människor med tak över
huvudet och det var tack vare alla privata entreprenörer som vi slapp se fler människor bo
på järnvägsstationer, parkeringsplatser och i gymnastikhallar.
Förutom att Almega Asylboendeföretagens medlemsföretag aktivt bidrog till att lösa den
akuta situationen så motverkade man att oseriösa aktörer etablerade sig, genom bland
annat att bilda en branschförening, formulera regler för branschen och ställa krav på
kollektivavtal bland medlemsföretagen.
Utredningen skriver även (sidan 425) att ”Migrationsverket bör öka andelen boenden i egen
regi och förbättra upphandlingsprocessen.” För det första kommer staten att exponera sig
för större risker och högre kostnader genom en ökad andel i egen regi. För det andra måste
staten själv kunna stå för den beredskap som behövs ifall en akut bristsituation skulle
uppstå. Skulle det ändå uppstå en akut bristsituation kommer staten tvingas att vända sig till
privata företag som inte har någon erfarenhet att driva asylboenden.

Det måste ur samhällsperspektiv och ur kostnadssynpunkt vara det mest ändamålsenliga att
upphandla boenden i sådan omfattningen att det finns en livskraftig bransch som
tillhandahåller boenden. Därmed får man en bransch som arbetar mot oseriösa aktörer och
följer de villkor som generellt gäller på arbetsmarknaden. Det är både kostnadseffektivt
samtidigt som samhällets beredskap att professionellt hantera akuta bristsituationer ökar.
Almega Asylboendeföretagen vill principiellt anföra att alla former vinstbegränsningar av
företagandet är fel. Företagen behövs i den offentliga sektorn. Istället är det utvecklad
dialog, kravställande och kvalitetsuppföljning i upphandling och i valfrihetssystem som
måste utvecklas. Utredningens förslag innebär i praktiken ett vinstförbud, för de branscher
som drabbas av utredningens förslag, vilket gör det i stort det omöjligt att bygga upp en
framtida buffert för att täcka eventuella kostnadsökningar eller oförutsägbara utgifter.
Istället för ekonomisk stabilitet som utredningen efterfrågar får utredningens förslag
motsatt effekt. En mycket stor grupp företag riskerar att gå i konkurs om de enbart får ha en
rörelsemarginal på maximalt två procent.
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