Nystartszoner – svenska företagare
ska betala 60 000 kronor per jobb
för 2 000 personer i utsatta områden
Med projektet Nystartszoner vill regeringen skapa jobb åt invandrare
i de mest utsatta områdena, som regeringen kallar ”zoner”.
I zonerna bor 138 000 indivi der varav över hälften i Malmö
och Göteborg. Ett företag som
etablerar sig i en zon får arbets givaravgifterna sänkta med två
tredjedelar, dock max 70 000
kronor per anställd.
Det kommer mest att handla
om att importera redan exis terande jobb till zonerna från
resten av landet.
Projektet minskar statens
intäkter med 112 miljoner kro nor per år (eftersom de flyttade
jobben ger lägre arbetsgivar avgifter). Med maximal skatte sänkningen per anställd bety der detta 1 600 jobb. Men alla
anställda får inte maxrabatt så
det blir säkert fler jobb, kanske
2 000 eller mer.
Projektet skapar extrajobb för
staten, till exempel ”anpassning
av Skatteverkets IT-system för
att hantera avdragen för verk samhet i nystartszon”, ”löpande

hanteringskostnaderna för Skat teverket” och fler rättegångar
eftersom regeringen räknar med
bråk om regeltolkningen.
Totalt blir notan 130 miljoner
kronor om året. Finansdeparte mentet har en ”princip” som sä ger att ”finansiering ska föreslås
inom samma område som det
som är föremål för utredningen”,
till exempel att en ökning av ett
bidrag till kulturen ska betalas
med en minskning av ett annat
anslag till kulturen.
När denna princip ska tilläm pas upphör projektet plötsligt att
handla om integration av särskilt
utsatta invandrare och blir i stäl -

let en reform av arbetsgivarav gifterna. Pengarna ska inte tas
från invandrings- eller ens från
arbetsmarknadspolitiken.
I stället ska företagarkollektivet
ta smällen. Det är företagare som
får lättnader i zonerna och då
ska räkningen, som regeringen
ser det, betalas av andra företa gare. Arbetsgivaravgifterna höjs
därför med 130 miljoner kronor
om året för Sveriges företagare.
Det betyder runt 60 000 kronor
årligen per nytt jobb i zonerna.
Utredningen i ärendet har inte
efterhört företagarnas uppfattning. Jo, under rubriken ”Företa -

gares uppfattningar” redovisas
enkäter, där företagare visar sig
gilla sänkta arbetsgivaravgif ter. Utredningen kanske tror att
de har samma åsikt om höjda
arbetsgivaravgifter.
Ej heller har utredningen på
sina 444 sidor fått plats med
att ta redovisa vad företagarna
tycker om lågpriskonkurrens
från de zonjobb de tvingas
finansiera.

Vi kan tala om vad Sveriges företagare tycker. De tycker inte om det här förslaget!

Mer information hittar ni på:

www.dnv.se

