
För ett småföretagsamt Sverige

Att klimatfrågan varit en het debatt de senaste åren har knappast 

någon kunnat missa. Det har bland annat gett en våg av nystartade 

Clean Tech företag och Sverige bygger upp en ny stor marknad där 

grön energi ser dagens ljus. Sveriges välfärd bygger på friska små- 

och mellanstora företag och goda ideer. Inte på stora företag som 

stödjs av banker som blöder. 

Klimatfrågan

Om Liberala Företagare
Liberala Företagare består till stor 
del av företagare som är fritidspoli-
tiker. 

Vi arbetar för att få Folkpartiet och 
Alliansen att driva en småföretags-
vänlig politik. 

Vi gör allt vad vi kan för att inspir-
erera våra partikollegor i riksdag, 
regering och på kommunalnivå att ta 
företagsvänliga beslut.

Två övergripande områden
Vårt mål är att Sverige ska bli ett 
land där man utan krångel kan driva 
ett småföretag för att försörja sig 
själv och andra. 

Vi arbetar med frågor på två övergri-
pande områden.
1. Underlätta att starta och driva företag

2. Etablera kommunpolitiska program

1.Vid företagsstarten måste det finnas en   
ingång, krånglet måste minskas, realistiska 
finansieringsvillkor måste införas.

2. I driften av företaget ska krångliga regler 
och onödig byråkrati tas bort, arbetsgivar-
avgifterna måste minskas 

3. Ett bättre skyddsnät för företagare måste 
införas (a-kassa, föräldrarpeng, sjukersät-
tning) alternativt minska företagarens 
inbetalningar till detta.

3. Liberala Företagare kräver åtgärd mot 
bluffakturor, en ångervecka på liknande 
sätt som gäller för privatpersoner. Ändra 
i marknadsföringslagen!

4. Förbättra företagarnas situation på 
kommunal nivå

5. Självklart ska småföretagare kunna vara 
med i offentliga upphandlingar.

6. Komunala bolag ska endast finnas i 
yttersta nödfall och inte inte konkurrera 
med privata företag.  

Liberala företagare i hela Sverige
Vi har verksamhet från norr till söder och 
för att få genomslag för våra frågor 
behöver vi bli fler, känner du att de 
frågor vi bedriver är en angelägenhet är 
du välkommen att kontakta din lokala 
förening. 

Starta din egen lokalförening
Finns inte Liberala Företagare på din ort 
och du vill starta din egen lokalförening. 
Kontakta Gunilla Gustafsson på: 
gunilla.gustafsson@liberal.se

Lokalföreningar och nätverk

Gävleborg - John-Olof Hermanson: 
hermanson.johnolof@bredband.net
Blekinge/Karlskrona - Mikael Andersson:
mikael.andersson@liberal.se
Täby - Johan Pohl: 
johan.pohl@transit.se
Ekerö - Gunnar Pihl: 
gunnar.pihl@nyvana.se
Göteborg: Rosie Rothstein: 
rosie.rothstein@spray.se
Borås - Anne-Marie Ekström: 
amek@telia.com
Östergötland: Gunnar Broman: 
gunnar.broman@bredband.net
Dalarna/Vikarbyn - Susanne Säbb Danielsson:
alo@spadermadame.se
Katrineholm - Magnus Esko: 
magnus@esko-industriservice.se
Skåne - Anders Albäck: 
anders.alback@telia.com
Västerås - Anne-Lie Lindström, Jan Rejdnell 
anne-lie.lindstrom@liberal.se,  jan@delecta.se
Örnsköldsvik - Bror Wallström: 
bror@brorhjalmar.se

Stark företagspolitik
Liberala Företagares klimatfråga 
handlar just om detta, om före-
tagsklimatet, något som måste 
förbättras i Sverige för att inte 
svenskarna endast ska se sin fram-
tid som anställd när nya 
marknader hela tiden öppnar sig 
för nya spännande företagsideer.

”Sverige behöver ett bättre före-
tagsklimat. Vi måste tänka om i 
Sverige. Om Sverige ska vara en 
välfärdsnation måste vi först vara 
en företagarnation. Välstånd 
måste skapas innan det kan förde-
las.” 
Citat Jan Björklund 

En stor seger
Att partiledaren nu pratar på 
allvar om företagande känns som 
en stor seger för Liberala Företa-
gare och det arbete vi bedrivit 
sedan vi bildades 2009. 

Sex kärnfrågor

För mer information om Liberala Företagare skriv till:
liberalaforetagare@liberal.se

Eller besök vår hemsida på:
www.liberalaforetagare.se


