
 

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar 

inom både kemtvätt och industriell tvätt. Vi har cirka 5000 stolta medarbetare och tillsammans omsätter alla våra 

tjänster nästan 5 miljarder kronor. Tvätteriförbundets uppdrag är att främja tvätterinäringen i Sverige och 

generera tillväxt i marknaden. Verksamheten handlar mångt och mycket om smart logistik och tydlig 

kommunikation. Arbetet drivs av ökade krav på effektivitet, miljöanpassning, hygien och kvalitet och lutar sig 

på fyra grundpelare – auktorisation, kommunikation, näringspolitisk bevakning och utbildning.  
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Kriminalvården och Tvätteriförbundet  
eniga om framtida samarbete 
Tvätteriförbundets styrelse har vid sitt möte 14/12 tillstyrkt ett samarbete med 
Kriminalvården. Intentionen är att Kriminalvårdens tvätterianläggning på anstalten 
Skogome i Göteborg i ökad omfattning blir underleverantör till professionella 
tvätteriföretag.  Skogome bedömer att ett sådant samarbete efterhand sannolikt minskar 
behovet av egen säljverksamhet.   
 
Tvätteriförbundets medlemmar och Kriminalvården har redan erfarenhet av ett fruktbart 
samarbete samtidigt som det också funnits synpunkter på Skogomes prissättning och 
agerande på marknaden. Denna problematik finns det nu goda möjligheter att långsiktigt 
lösa. Tvätteriförbundet och Kriminalvården delar samma vision om ett inkluderande socialt 
hållbart samhälle. Med detta som utgångspunkt har samtal förts under hösten för att hitta 
en gemensam väg framåt. 
Konstruktiv dialog 
–  Vi välkomnar den öppna och konstruktiva dialog vi funnit tillsammans. Jag är övertygad 
om att dessa goda intentioner nu får ett praktiskt innehåll. Det gagnar inte minst våra 
medlemmar i Västsverige som kan fokusera på att utveckla sina företag och tjänsteutbud, 
säger Jan Kluge, ordförande för Sveriges Tvätteriförbund.  

Upplägget som diskuteras med Tvätteriförbundet innebär att Kriminalvården i större 
utsträckning kan fokusera på sitt huvuduppdrag att vara en viktig faktor i intagnas 
rehabilitering. Detta är något som Kriminalvården ser stora fördelar med.  

Erbjuder instegsjobb  
Sveriges Tvätteriförbund, som är den svenska tvätterinäringens branschorganisation med 
auktoriserade professionella verksamheter, tycker att det är viktigt att branschens aktörer, 
ges möjligheter att växa för att kunna anställa fler. Utmärkande för tvätterinäringen är att 
det finns stora möjligheter till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden som 
unga, med kortare utbildning och nyanlända.  

– Denna möjlighet ökar när vi finner fungerande lösningar som leder till ökad 
konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige, betonar Jan Kluge. 

För ytterligare information:   

Jan Kluge, Förbundsordförande 0705 92 58 98 Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör, 0705 11 36 85  


