
Som statsminister ska du verka för Sveriges 
bästa. Att skapa goda förutsättningar för 
företag att växa och skapa jobb ingår i ditt 
uppdrag. Detta har du misslyckats med. 

Din mandatperiod närmar sig sitt slut. Tyvärr har 
företagarklimatet blivit avsevärt sämre sedan 
din regering tillträdde. Låt oss härmed ge några 
exempel på regeringens företagarfientliga politik.

Arbetsgivaravgiften för ungdomar har fördubblats. 
Skattereduktionen i ROT-avdragen har minskat 
från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. 
Taket för RUT-avdrag har halverats. Införandet 
av kemikalieskatt slår hårt mot den svenska 
elektronikhandeln. Personalliggare i allt fler 
branscher skapar en orimlig administrativ börda 
för många företag. Likaså kommer kravet på 
inlämnande av månatliga kontrolluppgifter till 
Skatteverket öka regelbördan. 

När det kommer till transporter så har din regering 
varit extra pådrivande. Drivmedelsskatterna räknas 
numera upp automatiskt varje år, vilket innebär att 
Sverige får de dyraste bensin- och dieselpriserna 
i världen redan inom ett par år. Fordonsskatten på 
nya bilar kommer chockhöjas i sommar. Samtidigt 
blir förmånsbilar betydligt dyrare, såvida de inte 
går på gas eller el. Flygskatten kommer innebära 
dyrare flygresor.

Man kan tycka dessa försämringar borde räcka 
för en mandatperiod. Men regeringen arbetar 
febrilt på fler förslag som försvagar den svenska 
konkurrenskraften. Till exempel vill ni införa en 
kilometerskatt för lastbilar. Det skulle medföra 

högre transportkostnader och slå hårt mot den 
svenska åkeribranschen.  I välfärdssektorn vill ni 
införa vinstbegränsningar som skulle slå ut många 
små entreprenörer och minska valfriheten hos 
brukarna. 

Regeringen vill också att arbetstagare ska 
förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkringar som 
betalas av arbetsgivaren. Det skulle drabba 
fler än 400 000 personer som idag har en 
sådan försäkring. Om färre arbetstagare 
tecknar försäkring riskerar sjukfrånvaron 
och sjuklönekostnaderna att öka. Och små 
företag har inte råd med produktionsstopp i 
väntan på vård.

Den Nya Välfärden stöds av småföretagare. 
Vi vet vad företagare tycker och tänker. 
Företagarna är oroliga för framtiden. 
Många driftiga entreprenörer avskräcks 
från att starta nya verksamheter eller 
expandera sina företag.

I år är det valår. Du gör klokt i att försöka 
vinna tillbaka företagarnas förtroende. 

Gå till val på att återställa de skatter 
som höjts under mandatperioden. Skrota 
planerade skattehöjningar och skadliga 
regleringar. Visa att du vill förbättra 
företagens möjligheter att växa, anställa och 
producera det välstånd som vår gemensamma 
välfärd bygger på.

Stefan Löfven, 
din politik är 
företagarfientlig!

Vi arbetar för ett företagarvänligare Sverige.
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