
A.E DÄCKCENTER AB

AB RESURSGRUPP K.E.O.

ANUNDSJÖ JÄRNVÄGSTEKNIK AB

AW FÖRETAGSSERVICE AB

BOXCO AB

BRÖDERNA BRÄDER BYGG AB

BRÖDERNA FHYR AB

BÖRJESSONS

CIRCARE AB

COMBISYSTEM FÖRVALTNINGS AB

CYKEL & NYCKELSERVICE OXD AB

ELCITY I UDDEVALLA AB

ELIASSONS SEGELMAKERI & BÅTKAPELL

ELIS LIDÉN ÅKERI AB

EUROCON CONSULTING AB

EWALDS ÅKERI I AGUNNARYD AB

FALK BILBÄRGNING

FIRMA JENS ROSSANDER

FULLTLASS SWEDEN AB

GB-GROSSISTEN I HANINGE AB

GÖTEBORGS ELSERVICE AB

HEIMROTHS BILUTHYRNING AB

HÅKAN PERSSONS ÅKERI AB

I LUNDBERG RÖRSVETS AB

ICA SUPERMARKET KÄVLINGE

INGVAR WAHLQUIST FIRMA

ION SILVER AB

JLEAF IT & MEDIA AB

JOHN BLUND AB

JONSSON & JONSON ÅKERI AB

KAPPSTAD MONTAGE & SERVICE EL AB

KJELL JANSSON ÅKERI

KÄLLA FORDONSERVICE AB

LAGAB AB

LASSBYNS ÅKERI AB

LINNÉAS FOTVÅRD

LP SIGNALUTVECKLING AB

LUNDBERGS SOLNA KORV AB

LUNDINS VÄRME AB

LÖDÖSE STÄD AB

MÄRSTA VÄGG & GOLV AB

MÖBELKRYSSET AB

NILSSONS ENTREPRENAD I BRO AB

P. TILLBERGS BYGGSERVICE AB

PRIVAB

REVISORERNA I BORGHOLM AB

S1 REKLAM & DEKOR AB

SBF

SKÅNE-BLEKINGE PÄLSDJURSUPPFÖDARE

SPRINGER TRANSPORT & GRÄV AB

TEGSNÄS GROUP AB

TENNECO AUTOMOTIVE SVERIGE AB

ULF STURESSONS BYGGSERVICE

VOICE PROFESSIONAL I STHLM AB

VÄSTERÅS DIAMANTBORRNING AB

WINTHER BYGG AB

WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB

ÖREBRO FOGFRIA GOLV AB

Coronapandemin har drabbat företagarna hårt. 
Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden 
arbetar för ett bättre företagarklimat och ett bättre 
Sverige. Här är våra krav:

Avskaffa företagens 
sjuklöneansvar
Sjuklönereglerna syftar till att få 
arbets givarna att ta ett an svar 
för att minska sjukfrånvaron.

Men om en anställd skadar sig under 
en fritidsaktivitet, eller blir sjuk av ett 
virus, så har sjuk frånvaron ingenting 
med arbets miljön att göra och ligger så
ledes utanför företagens kontroll. Ändå 
tvingas företagen stå för kostnaden.

Mellan april och juli tog staten över 
kostnaderna för sjuklön. Denna ordning 
bör permanenteras. Produktions   bort
fallet som följer på sjukfrånvaro är i sig 
en tillräckligt hård smäll, särskilt för 
små företag.

Bekämpa och förebygg 
kriminalitet
Sveriges välstånd är beroende av 
att företagare skapar tillväxt. Men 
en bra företagarpolitik handlar 

inte bara om skattesänkningar och 
regel förenklingar. Brottsligheten 
uppskattas kosta företagen drygt 
55 miljarder kronor årligen. Allt fler 
företagare drabbas av bedrägerier, 
stölder, hot, våld och skade görelse. 
Skjutningar, förnedringsrån och 
överfalls våldtäkter ökar otrygg heten 
i samhället företagarna verkar i. Det 
är inte acceptabelt. Företagare, och 
alla andra, behöver och förtjänar 
trygghet. Det är dags för regeringen att 
anpassa straffrätten och migrations
politiken till det rådande läget.

Sluta överbeskatta 
bilisterna
Över 60 procent av bensin och 
diesel  priset består av skatt. Närmare 
bestämt moms, energiskatt, koldioxid
skatt och ytterligare moms på dessa 
skatter. Utöver detta höjs skatterna med 
inflationen varje år. Reduktions plikten, 

som innebär att andelen bio drivmedel 
i bränslet ska öka med tiden vilket 
ytterligare höjer bränslepriserna.

Vid årsskiftet chockhöjdes fordons
skatten för flertalet nya bilar. Företagare 
som behöver köpa lätta last bilar till 
sin verksamhet kan nu tvingas betala 
mellan tjugo och trettio tusen kronor 
per år i fordonsskatt de tre första åren. 
I regeringens höstbudget föreslås ännu 
högre fordonsskatt nästa år.

Utan bilen stannar Sverige. Att fort
satt överbeskatta bilisterna kommer 
att skada Sveriges konkurrens  kraft 
och sänka vår levnads standard. 
Över  beskattningen av bilister måste 
upphöra.

Minska regelkrånglet
Den ökande regelbördan tar tid, 
kostar pengar och minskar företagens 
investering s vilja. Till exempel kravet 
på personalliggare i allt fler branscher 
eller de komplicerade kör och 
viloreglerna i transport branschen.

Regler som inte uppfyller sitt syfte 
bör avskaffas. Genomför grundliga 
konsekvens analyser innan nya regler 
införs. Sluta över implementera EU 
direktiv. Besluta om att den totala 
regelbördan inte ska öka. Tillämpa en 
regel in – en regel ut.

Avskaffa den allmänna 
löneavgiften
Arbetsgivaravgifterna syftar till att 
finansiera det sociala trygghets
systemet. Men en tredjedel av 
arbets givar  avgifterna saknar helt 
och hållet koppling till försäkrings
mässiga förmåner. Denna del kallas 
den allmänna löne avgiften.

Allmänna löneavgiften är nu den 
överlägset största del komponenten 
i arbets givar avgifterna, större än 
avgifterna för föräldra försäkring, arbets
marknad, efter levande pension, arbets
skada och sjuk försäkring – tillsammans.

Den allmänna löneavgiften en dold 
skatt som skadar förtroendet för social
försäkringssystemet. Den bör därför 
slopas, åtminstone för småföretag.

Företagarombudsmannens 
krav på regeringen
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www.foretagarombudsmannen.nu


