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Diarienummer N2017/07725/KSR 
Remissvar angående Krav på 
rapportering av betalningstider 
 

Installatörsföretagen representerar ca 3 800 medlemsföretag med runt 50 000 
anställda. Företagen omsätter cirka 85 miljarder kronor. Installatörsföretagen som 
är branschorganisation för företag verksamma inom VVS och arbetsgivar-
organisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och 
teknisk isolering samt bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och 
teleteknikföretag.  

Inledning 
Installatörsföretagen ställer sig bakom regeringens förslag om lagreglering om krav 
på rapportering av betalningstider. Våra medlemsföretag är ofta del av en 
leverantörskedja där de i sin underordnade roll till huvudentreprenörer hamnar i 
beroendesituationer och har små möjligheter att påverka betalningsvillkoren för att 
få teckna kontrakt. 

Rapporteringskravet är en viktig komponent i att synliggöra detta och att skapa 
bättre förutsättningar för företagen att utvecklas, anställa och konkurrera på lika 
villkor.   

Synpunkter på förslaget 
 

Det lagda förslaget är bra men brister i några delar vilket kan göra det verkningslöst.  

Det saknas en tydlighet vad gäller att synliggöra missbruk samt företagens generella 
ambitioner i att korta ner betaltider eller runda rapporteringen genom alternativa 
betalningsförfaranden 
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Sammanfattning av vårt åtgärdsförslag i punkter: 

Krav på kompletteringar 
• Redovisning ska ske för medium och stora leverantörer. 
• Rapportering ska ske av avtalad betaltid och faktisk betaltid. 
• Rapportering ska även ske av betaltid för den övre decilen.  
• Rapportering ska ske för alla företag och leveranser i Sverige. Detta 

för att undvika konkurrenssnedvridning och kringgående via 
utländska mellanhänder och leverantörer.  

• Rapportering ska ske av företagets tillämpade avtalstid i de 
standardavtal som används. 
 
 

Åtgärder för att synliggöra vanligt förekommande metoder för kringgående  
• När redovisande företag anlitar mellanhand eller extern 

inköpsorganisation så ska dess betaltider ingå i redovisningsplikten. 
• Rapportering ska ske av lösningar som tillämpas där leverantör mot 

betalning kan köpa sig kortare betaltider.  
• Företagen ska även lämna information kring om de använder sig av 

omvänd factoring/factoringslösningar/finansieringslösningar och om 
avgift tas ut för detta. 
 
 

Övriga synpunkter 
• Rapportering kan rimligen ske 1 gång per år i enlighet med förslaget. 
• Det ska vara möjligt att söka information om hur ett enskilt företag 

tillämpar betaltider. 
• Lagstiftningen bör ge myndighet möjlighet att inhämta uppgifter 

relaterade till långa betaltider och vid behov justera detta för att 
uppfylla lagstiftningens syfte. 

• För att inte orsaka onödig administrativ börda bör redovisningen i 
möjligaste mån kunna ske maskinellt. 

• Det bör öppnas upp så att forskning kan bedrivas kring betaltiders 
betydelse för stärkt konkurrenskraft och att forskare därmed får 
tillgång till insamlade data. 

• Företagen bör även ges möjlighet att redovisa hur de arbetar med att 
korta betaltider generellt. 

• Systemet bör utvärderas 2 år efter införande. 
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Installatörsföretagen och undertecknad står givetvis till förfogande för frågor och 
ytterligare åtgärder kring regleringar och kortandet av betaltider i näringslivet. 

Installatörsföretagen 

 

Johan Martinsson 
Chef Bransch 
 
+46 8 762 74 91 
johan.martinsson@installatorsforetagen.se 
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