
Bäste finansminister Borg, 

 

Om du inte vill halvera arbetsgivaravgiften för alla anställda, vilket du inte vill men borde 

vilja, så gör det åtminstone för de första tio anställda i bolagen. Det skulle visserligen 

kosta 25 miljarder kronor för staten, men det skulle sätta fart på ekonomin och 

sysselsättningen – och göra Sveriges numera ganska misslynta företagare till 

alliansregeringens mest engagerade stödtrupp! 

 

För Sveriges företagare är arbetsgivaravgifterna det största enskilda problemet. När man 

frågar hur företagarklimatet skulle kunna förbättras ligger sänkta arbetsgivaravgifter 

alltid i topp på företagarnas önskelista.  

 

I femton år har Den Nya Välfärden pläderat, tjatat och krävt halverade 

arbetsgivaravgifter. I början ville ingen lyssna, inte ens borgerliga politiker. Men numera 

har kloka politiker i alla partier förstått att halverade arbetsgivaravgifter vore bra för 

Sverige. 

 

Även alliansregeringen! Men eftersom du och några andra anser att en generell sänkning 

skulle bli för dyr för staten – ok, i runda slängar 125 miljarder kronor är mycket pengar – 

har ni föreslagit selektiva sänkningar, till exempel halveringar för en del ungdomar och 

arbetslösa och för vissa branscher. Men som du vet har det bara skapat en massa 

krångel och knappt gett några effekter.  

 

Nu har vi – och organisationen Företagarna, som är inne på ungefär samma linje – ett 

bättre förslag än selektiva sänkningar: halvera arbetsgivaravgifterna för de första 

tio anställda i varje företag.  

 

Visst, det skulle bli en del gränsdragningsproblem där också, men en västanfläkt mot det 

som nu pågår. Framför allt kan du hantera förslaget budgetmässigt. Det skulle kosta 

staten omkring 25 miljarder kronor i uteblivna intäkter. 

 

Vi kan lova dig att det är värt pengarna, i första hand för Sverige, i andra hand för 

företagarna och i tredje hand för alliansregeringen. Sveriges företagare är som du vet 

rätt sura på regeringen. Ni behöver allt stöd ni kan få. Med familjer och vänner är 

företagarna säkert ett par miljoner väljare. Vore det inte en bra idé att göra dem glada? 


