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Riv upp den föråldrade industripolitiken!  
 

Vi är övertygade om att framtiden 
finns i de små och medelstora 
företagen.  
 
Nuvarande industripolitik är 
anpassad för stora 
multinationella koncerner.  
 
Liberala företagare verkar för en 
näringspolitik som bättre gynnar 
mindre företag. 

Det är hög tid att genomföra 
nödvändiga reformer!  
 
Vi vill att Sverige blir ett land där 
man utan krångel kan starta och 
driva ett småföretag.  
 
Samtidigt ska lagar göra det 
möjligt för småföretagaren att på 
ett rimligt sätt kunna försörja sig 
själv och andra. 

 
 

Liberala företagare vill: 
 

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 kommunpolitiska företagsprogram 

• Förbättra företagarnas situation på kommunal nivå 
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Folkpartiet Haninge 
 

I Folkpartiets grundsyn är ett 
utbyggt och livskraftigt lokalt 
näringsliv ryggraden för tillväxt, 
välfärd och utveckling. 
 
Vi vill leverera god kommunal 
service och behöver vara lyhörda 
för problem som upplevs. 
 
Det är också viktigt att söka 
samsyn i stora framtidsfrågor. 
 
De kan vara innehåll i ett nytt 
Fredrik yrkesgymnasium och ny 

arbetskraft, kommunikationer, 
bostäder eller Haninges växande 
roll som en av åtta regionala 
stadskärnor i Stockholms län. 
 
Den nya stora företagsparken 
Albyberg planläggs just nu för 
fullt. De första företagen bör 
kunna få köpa mark och flytta in 
inom ett par år.  
 
Folkpartiet vill även tillåta viss 
etablering av mindre företag i 
bostadsområden.

 

Företagsprogram 
 

Liberala företagare vill göra det möjligt att konkr et driva fram en 
liberal företagsvänlig politik i Sveriges kommuner.  
 

• Entreprenörskap skall finnas redan i skolan 

• En ingång för företagare (one-spot, all myndighetskontakt, 

företagsstöd etcetera under ett tak) 

• Se till att det finns fler utförare inom offentlig sektor,  

gynna småföretagen 

 
 
Gunilla Gustafsson, 070-602 17 12    
Förbundsordförande  
Liberala företagare 
gunilla.gustafsson@liberal.se 
 
Peter Olevik Dunder, 073-642 77 67   
Toppkandidat kommunfullmäktige  
Folkpartiet Haninge 
peter.olevik.dunder@liberal.se 
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Jag vill bli medlem eller ha mer information! 
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