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Riv upp den föråldrade industripolitiken!  
 
Liberala företagare verkar för att ersätta den nuvarande industripolitiken anpassad 
för stora multinationella koncerner med en näringspolitik som bättre gynnar mindre 
företag. Vi är övertygade om att framtiden finns i de små- och medelstora företagen! 
 
Under hela det moderna Sveriges framväxt har de stora tunga bolagen i traditionella 
basindustrier framstått som den viktigaste dragloken för Sveriges ekonomi. Nya 
företag av Ericssons, Volvos och SAAB.s storlek har inte kommit fram i Sverige under 
de senaste 60 åren, ändå är det dessa företag som hela det politiska och lagstiftande 
systemet är uppbyggt kring. Vi är sedan flera år tillbaka inne i en ny era, baserad på 
tjänsteföretag, enmansföretag, it-företag och det är på dessa företag som Sverige 
nu bygger sin framtid på. 
 
Det är hög tid att genomföra nödvändiga reformer!  
 
 
Vår företagarpolitik 
 
Vi vill värna om att Sverige blir ett land där man utan krångel kan starta och driva ett 
småföretag och samtidigt ska lagar göra det möjligt att småföretagaren på ett rimligt 
sätt kunna försörja sig själv och andra. Övergripande arbetar vi för att: 
 
   1. Underlätta för företagsstart 

- En ingång 
- Mindre krångel 
- Inför realistiska finansieringsvillkor 

   2. Underlätta driften av företag 
- Ta bort/förändra krångliga regler och onödig byråkrati 
- Minska arbetsgivaravgifterna till (åtminstone) genomsnittlig europanivå 
- Bättre skyddsnät för småföretagare (a-kassa, föräldrapeng, sjukersättning) 

alternativt minska företagarens inbetalningar till detta. 
   3. Etablera fram kommunpolitiska program 

- Förbättra företagarnas situation på kommunal nivå 
 
Kommunpolitiskt program 
 
Företagsprogram gör det möjligt att konkret driva fram en liberal företagsvänlig 
politik i Sveriges kommuner. 
 
Centrala punkter i Liberala Företagares kommunala program är: 
 
   1. Entreprenörskap skall finnas redan i skolan 
   2. En ingång för företagare (one-spot, alla myndighetskontakter, företagsstöd etc 
under ett tak) 
   3. Se till att det finns fler utförare inom offentlig sektor, gynna småföretagen 
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