
Kära Annie Lööf, 

 

Stiftelsen Den Nya Välfärden stöds årligen av uppemot 20 000 svenska småföretagare. Vi 

talar med tusentals företagare i veckan. Med detta vill jag säga att vi vet hur företagarna 

tänker och känner (vilket Du också gör, såklart). 

 
För några månader sedan skrev vi ett öppet brev till Dig med en bön om att Du gör något 

åt sjuklönen, till exempel förkortar den till en vecka. Ty sjuklönen, tillsammans med 

arbetsgivaravgifterna och arbetsrätten, tillhör de största hindren för småföretagsamheten 

i Sverige (som Du så väl vet). 

 

Vi fick ett vänligt brev tillbaka, där Du påpekade att regeringen tillsatt en utredning – 

Socialförsäkringsutredningen – där ”även frågan om den nuvarande sjuklöneperiodens 

längd ska övervägas”. Det tycker vi förstås är bra. Det är ett tecken på att regeringen 

lyssnat på oss och andra som tycker samma sak. 

 
Vidare i utredningens direktiv står det: ”Särskilt småföretagarnas situation ska 

uppmärksammas.” På den punkten är vi oroliga. Utredningen, som ska vara klar om ett 

år, har hittills publicerat 14 rapporter. Ingen av dessa verkar särskilt, eller ens alls, 

beröra småföretagarnas situation. (Arbetslöskassornas problem att hantera 

arbetslöshetsförsäkringen är utredda, men inte företagarnas problem med sjuklönen.) 

 
En av rapporterna handlar om ekonomiska incitament, och det verkar ju lovande, men 

den visar sig bara handla om ekonomiska incitament för anställda, inte för företagare. 

Företagarnas roll är bara att hjälpa staten genom att vara ”en effektivare skadereglerare 

än Försäkringskassan”. 

 
Det är viktigt att direktiven tas på allvar. Tvånget att betala sjuklön till de anställda är ett 

kraftfullt negativt incitament för företagare. Nu behövs företagare och företagsamhet 

mer än någonsin. Vi får inte låta den här möjligheten att förbättra företagarklimatet rinna 

ut i sanden. Säg till om vi kan hjälpa Dig. 

 
Vänliga hälsningar 

 
 
Patrik Engellau 

Ordförande Stiftelsen Den Nya Välfärden 

 

P.S.  

Notera att socialdemokraterna nu har gjort vårt förslag till sitt. Du kan vrida vapnet ur 

händerna på dem genom att handla snabbt! 


