
6 punkter
för småföretag    

Den ideologiska skillnaden

Du som läser broschyren kanske funderar över varför vi och högerpartierna 
så hett debatterar företagen inom vården och andra offentliga tjänster.

Vi i Vänsterpartiet anser att offentlig service som är mänskliga 
behov, vård av sjuka, gamla, utbildning av barn och unga inte ska drivas 
utifrån ett vinstsyfte. Vi ska gemensamt  ha rätten att ordna tjänster på det 
sätt vi vill, genom demokratiska metoder och fullkomlig insyn för 
skattebetalarna. Skillnaden mellan kommunal verksamhet och  privat 
sektor är att kommunen bara vill åstadkomma verksamhet för pengarna, 
medan företag använder pengarna för  verksamhet som har vinst som mål.

Vänsterpartiet har inget emot att en del privata företag bedriver 
verksamhet i offentlig sektor, men den huvudsakliga verksamheten anser 
vi ska bedrivas efter de behov människorna har och vara öppen för insyn.

Vi har alla lite olika roller och man ska inte glömma att privat sektor 
både nu och tidgare levererar tjänster och varor till den offentliga sektorn, 
maskiner, utrustning, förbrukningsartiklar, papper och pennor, från smått 
till stort tillverkas och levereras från mängder av företag till vår 
gemensamma sektor. 
Kommunerna köper årligen stora mängder konsulttjänster också, revisorer, 
it-konsulter, administratörer med flera tjänster. Men för vår egen 
kärnverksamhet ska kommunen i huvudsak vara leverantören, där ska 
varje krona bli en lärartimme, en friluftsdag, ett läkarbesök och så vidare.

Jag vill bli medlem i Vänsterpartiet

Jag vill bli medlem i Ung Vänster

Jag vill bli medlem i VSF
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Vänsterpartiet vill att många av framtidens jobb ska växa fram i små 
och medelstora företag. Vi ser också småföretagen som en viktig del i den 
nödvändiga miljö- och klimatomställningen. Därför måste det bli enklare att 
driva företag i Sverige.

Situationen för småföretagare i Sverige ser helt annorlunda ut idag än för 
bara tjugo år sen. I takt med att fasta anställningar blir allt mer sällsynt i 
många yrkesgrupper blir det vanligare med enmansföretagare, ofta med låg 
inkomst och långa arbetsdagar. Därför har Vänsterpartiet samlat en rad 
förslag som ska göra det lättare för småföretagare i Sverige. Detta är 6 viktiga 
punkter:

1. Sänk arbetsgivaravgiften
Vi föreslår en sänkning av arbetsgivaravgiften med 5 procent för 
företag med ett fåtal anställda. För enmansföretag föreslår vi en sänkning av 
egenavgiften med 7,5 procent och en sänkning av arbetsgivaravgiften till 
10,21 procent om företaget anställer en person. Det har nämligen visat sig att 
det största motståndet mot att göra anställningar finns hos just de företagare 
som inte tidigare har någon anställd. 

2. Ta bort sjuklönekostnaden
Vi föreslår att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 
dagars sjuklön.
Det finns mycket som talar för att dagens regler påverkar företagens vilja att 

anställa. Det finns också risk för 

utestängningseffekter på arbetsmarknaden 
om människor med återkommande 
sjukperioder stängs ute.

3. Ge exportstöd till småföretag
För småföretag är i dag 
exportmarknaden i stort sett en stängd 
marknad. Företagen saknar många gånger 
de verktyg som behövs för att skapa 
kontakter på utländska marknader, skapa 
samarbeten med utländska företag eller 
bara ta sig till mässor i utlandet. Därför 
föreslår Vänsterpartiet 200 miljoner kronor 
till exportfrämjande åtgärder för perioden 
2010–2012. 

4. Stöd forskning 
För att ge fler småföretag möjlighet att växa genom innovativa varor och 
tjänster inom miljö- och energiområdena vill vi öka forskningsanslagen till 
småföretag. Bland annat vill vi kraftigt öka anslaget till forskningsprogrammet 
Forska & Väx med 100 miljoner kronor 2010-2012 och till stiftelsen 
Bioteknikföretag med 30 miljoner kronor per år. 

5. Stärk det sociala skyddsnätet för småföretagare
Personer som driver eget företag med F-skattsedel ska ha samma rätt till 
trygghet som anställda. Det finns idag ingen möjlighet att till rimlig kostnad 
försäkra sig mot längre inkomstbortfall, vilket gör att ett litet företag kan bli 
mycket sårbart. 

6. Förbättra likviditeten
Mindre företag har många gånger drabbats hårt av effekterna av den 
osäkerhet som funnits på kreditmarknaden, till följd av lågkonjunktur och 
finanskris. Vi har ifrågasatt bankers ensidiga rätt att säga upp krediter. 
Låntagare bör kunna få ett starkare skydd. Dessutom bör betalningstider kunna 
kortas. Det gäller såväl offentlig verksamhet som inom näringslivet.

För Vänsterpartiet är det grundläggande att egenföretagande måste bygga på fri 
vilja, entusiasm och idéer. Det får inte bli en nödlösning när kallelserna till 
anställningsintervjuer uteblir. Sådana lösningar ger inte de bästa 
förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande. Detta är en viktig skillnad 
mellan Vänsterpartiets och högeralliansens syn på småföretagande. Vi menar 
också att villkoren för 

entreprenörskap måste stärkas. 
Vår politik ska underlätta för 
entreprenörer att anställa och 
expandera, administrera, 
exportera och få tag i kapital. 

Kent Persson (V), 
riksdagsledamot i 
näringsutskottet
Marie Engström (V), 
skattepolitisk talesperson


