
Det måste finnas någon eller några som utifrån ett 
liberalt perspektiv driver frågorna om hur det är att vara 
företagare. Liberala Företagare arbetar genom att agera 
lobbyist och opinionsbildare rakt in i Folkpartiet och 
Regeringen. Det behövs en stark liberal röst i småföre-
tagarvärlden.

Liberala Företagare -
för ett mer småföretagsamt 

Sverige!

Bli medlem
Som Liberal och småföretagarvän kan du stödja oss 
med att bli personlig medlem.

Medlemavgiften är 100 kr per år och sätts in på 
bankgiro 752-4481. 

Kom ihåg att skriva namn, adress och mailadress. 
Skicka gärna även ett mail där du berättar vilka frågor 
du brinner för.

Kontakt
www.liberalaforetagare.se 
info@liberalaforetagare.se

Styrelsen
Ordförande Agneta Isacsson Stockholm, 
agneta.ison@gmail.com 
Vice ordförande Hans Åberg Bromma, 
hans.aberg@tele2.se
Kassör Lars-Åke Davidsson Hässelby, 
lars-ake@ld-foretagsstod.se 
Sekreterare Håkan Welin Bålsta, 
hakan.welin@folkpartiet.se 
Medlemsansvarig Kim Nurmi Stockholm, 
kim@citydog.se 
Anna Steele Tyresö, anna.steele@riksdagen.se 
Hans Backman Hofors, hans.backman@riksdagen.se 
Gunnar Pihl Ekerö, gunnar.pihl@nyvana.se 
Ann-Marie Ekström Borås, amek@telia.com 
John-Olof  Hermansson Gävle, 
hermanson.johnolof@bredband.net 
Michelle Winkel Lilla Edet, 
michelle.winkel@vipeventsweden.se 
Christer Lönn Stockholm, 
christer_lonn@hotmail.com 
Fred Saber Stockholm, f@saberi.se 
IngMarie Bohmelin Sundbyberg, 
ingmarie@avasto.se
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Alla företag blir inte stora men alla 
företag har en gång varit små. Jobben 
och välfärden i Sverige hänger på hur 
vi kan få våra småföretag och småföre-
tagare att må bättre. 

För varje person som ska anstäl-
las, så måste det finnas någon som vill 
anställa. Om jobben ska växa till, så 
måste våra småföretag och småföreta-
gare också växa. 

Driv en näringspolitik som priorite-
rar växtkraft för de små! 

 
Fler nya företag 
Styr statens satsningar till de aktörer som 
lyckas bäst med att få igång nya livskraftiga 
företag 

Sänk/ta bort löneavgiften 
Den är en ren anställningsskatt som slår mot 
småföretagare som vill växa.

Bort med sjuklöneansvar
Ta bort sjuklöne- och rehabansvaret för små-
företagare. Risken och kostnaden, drabbar 
småföretagare särskilt hårt. 

Reformera arbetsrätten
Nystartade företag och småföretag som växer 
behöver lättnader i LAS-reglerna.

Förenkla 3:12-reglerna
för löne- och vinstuttag i få-mansföretag. In-
för en normallönemodell och beskatta resten 
som kapital.

Differentiera regelsystem
Mikroföretag ska inte lyda under samma 
regelverk som storföretag. 

Inför tillväxtkonton
Skatterabattera intern riskkapitalförsörjning 
till nystartade och små, växande företag ge-
nom tillväxtkonto liknande skogskonton.  

Samma trygghetssystem
för ensamföretagaren som för en anställd. 

Förenkla LOU och upphand-
lingsprocesser
Småföretagare måste få möjlighet att delta 
och konkurrera. 

Krav på ny skattereform
Inkomstskatten är för hög i jämförelse med 
kapitalskatterna, tjänster och tjänsteföretag är 
missgynnade. RUT och ROT är exempel på 
hur tjänstemarknaden kan utvecklas när skat-
terna lättas.

Sänk kapitalskatten
Dagens höga nivåer stryper finansieringsmöj-
ligheterna för uppfinnare och entreprenörer.

Se över momsen
Anpassa generellt till internationell nivå och 
sänk på tjänster till hushållen. RUT och ROT 
visar vilken efterfrågepotential det finns om 
bara prisnivån blir lägre. 

Uppskjuten reavinstskatt 
Skjut upp reavinstskatten vid återinvestering i 
onoterade företag.  

Rikta om företagsstöd mot 
småföretagen
Rikta om statligt och regionalt företagsstöd 
mot småföretagen. Bör fokusera på att un-
derlätta språngvis utveckling i småföretagens 
etablerings- och tillväxtperioder.
 
Avveckla onödiga offentliga 
bolag
Offentligt ägda bolag ska bara verka på om-
råden där kommersiella aktörer annars inte 
förmår upprätthålla en rimlig service.

SMÅFKA
Gör alltid en 

SMÅFöretagarKonsekvensAnalys 
innan viktiga beslut!


