
Vår röst behövs

Då och då får vi höra av borgerligt sinnade företagare att det är fel att kräva saker av reger-

ingen eftersom den är bättre än alternativet. Må vara, men det spelar ingen roll. De som 

manar till saktmod och stillatigande har inte förstått politikens natur. 

Politikers uppgift är att lösa problem. Problem är sådant som klagar och kräver. Problem 

hörs. Om man är tyst gör man sig till ett icke-problem och blir undansorterad. (I samhällen 

där politiker har mycket makt kommer samhällsdebatten därför till stor del att bestå av krav 

och litanior, men det är en annan sak.)

Slutsatsen är att man ska tjata även på alliansregeringen. I årets 4 oktober-tidning som i dag 

medföljer denna tidning som bilaga presenterar vi en del uppfattningar. Här är årets tjat i 

punktform:

• Halvera arbetsgivaravgifterna för upp till tio medarbetare i alla företag. Enligt våra ekono-

mer skulle det bli minst 76 000 nya jobb. Om man tar hänsyn till möjliga effekter på nyfö-

retagandet – vilket underligt nog inte brukar ske – skulle staten på några års sikt kanske 

inte ens förlora några intäkter.

• Sätt stopp för kommunernas lagtrots. Det är inte ovanligt att kommuner vägrar följa dom-

stolsutslag eftersom det ändå inte blir några påföljder.

• Sätt upp företagarfrågorna på dagordningen. Säg och visa att ni verkligen menar allvar 

med löftena om ett bättre företagarklimat.

• Förläng provanställningen.

• Sätt fart på den utlovade avregleringen. 25 procent lägre administrativa kostnader är utlo-

vat, men hittills har det bara blivit 2 procent.

Är det allt? Absolut inte, men om regeringen börjar med det så kan vi tjata lite mer nästa år.
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