Öppet brev till näringsminister Maud Olofsson

MAUD,
Vi företagare tyckte att Alliansen stod för något nytt och hoppingivande i svensk
politik. Äntligen, tänkte vi, kan Sverige få en regering som menar allvar med sina
ord om ett förbättrat företagarklimat.
Förtjänsten var till stor del Din. Du talade klart och redigt. Du framhöll företagarnas, särskilt de mindre företagarnas, betydelse för sysselsättningen, välståndet och
Sveriges framtida utveckling. Det gillade vi att höra. Det kändes äkta. Snart har det
gått tre månader efter valet. Det är inte mycket kvar av de berömda hundra dagar
som en ny regering påstås ha på sig för att lansera de stora saker som ska prägla
mandatperioden. För oss småföretagare har det hittills knappt bitt en tumme. Jo,
förresten, medfinansieringen i sjukförsäkringen ska bort. Det är bra. Men samtidigt höjdes arbetsgivaravgiften lika mycket som den sänktes när medfinansieringen infördes. Det känns lite småaktigt: vi företagare ska betala mer i återförd
arbetsgivaravgift än vad vi sparar på att slippa medfinansieringen.
Sedan förstod vi att regeringen ska ta bort rabatten på arbetsgivaravgifterna som
särskilt underlättar för mindre företagare. Det kommer att betyda extrakostnader
på 3 000 kronor i månaden för de flesta småföretagare. Det är mycket pengar.
Regeringen skulle aldrig våga ta 3 000 kronor i månaden från landets löntagare,
men företagare förväntas ta smällen utan att knota. Vi hade inte räknat med det
här. Många av oss är besvikna, för att inte säga ilskna. Visserligen hade Alliansen
flaggat för åtgärden före valet, men vi hade nog trott att den skulle komma tillsammans med något annat som förbättrade vår situation. Av politiker som lovat
ett företagarklimat i världsklass hade vi inte väntat oss en naken skattesnyting.
Du vet vad som behövs. Vi har inte gett upp hoppet om att Du och de andra i alliansen har några ess i rockärmen till landets småföretagare. Spela ut dem snart
så vi inte tappar modet!
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