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B312 Förändra småföretagens sjuköneansvar 
 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. landsmötet uttalar sig för att Folkpartiet Liberalerna ska verka för en kraftfull förändring av 
småföretagarens sjuklöneansvar 
 
Förändra småföretagens sjuklöneansvar 
En tung börda ätt bära för småföretagaren är sjuklöneansvaret för anställda. Enligt en 
undersökning gjord av Företagarna sade 23 % av företagen att de har blivit mer negativa till att 
anställa personal utanför familjen pga sjuklöneansvaret vid kortare 
sjukskrivningar. Sedan 1992 har företagen sjuklöneansvar för 
dag 2-14. 
Här föreslår vi, Liberala Företagare, att små företag med få anställda helt skall slippa 
sjuklönekostnaderna för att därmed våga ta steget till att anställa personal och att Sverige på 
så sätt får flera ut i arbete och därmed sänka arbetslöshetskostnaderna. 
 
Vi yrkar att landsmötet uttalar sig för att Folkpartiet Liberalerna ska verka för en kraftfull 
förändring av småföretagarens 
sjuklöneansvar. 
 

B316 Sänk arbetsgivaravgiften till 22,19% 
 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. landsmötet uttalar att Folkpartiet aktivt ska verka för att sänka arbetsgivaragifterna så att viljan 
till nyanställning ökar i Sverige. 
 
Sänk arbetsgivaravgiften till 22,19% 
Av de 26 EU-länder som ingår i en PWCrapport (2010) hamnar det svenska företagets 
skattetryck på plats 21 med en skattenivå på totalt 54,6 procent. Det är drygt 12 procentenheter 
högre än EU-snittet som ligger på 44,2 procent. 
 
För att förbättra våra företags kostnadssituation bör arbetsgivaravgiften sänkas, anser Liberala 
Företagare. Hela 9,23% - eller nästan en tredjedel - av arbetsgivaravgiften är en ren skatt. (Se fet 
stil i tabellen nedan). Om denna löneavgift = skatt tas bort, kommer arbetsgivaravgiften att 
hamna på en mera rimlig nivå - nämligen på 22,19%. 
 
Ålderspensionsavgift 10,21 % 
Efterlevandepensionsavgift 1,17 % 
Sjukförsäkringsavgift 5,02 % 
Föräldraförsäkringsavgift 2,20 % 
Arbetsskadeavgift 0,68 % 
Arbetsmarknadsavgift 2,91 % 
Allmän löneavgift 9,23 % 
Totalt 31,42 % 
 
Effekten blir att många företag kommer att vilja anställa fler, vilket i sin tur leder till lägre 
arbetslöshet och ökad tillväxt generellt. Flera av de satsningar som företagen inte vågar göra 
idag pga höga personalkostnader kan därmed komma till stånd! Hjulen kommer att snurra 
fortare, konkurser kan undvikas i högre grad, den nästan omöjliga konkurrensen med andra 
länder planar ut och blir mera jämställd. Det blir också roligare att vara svensk närstatsmakten 
främjar jobben. 
För samhället innebär det att bidragen minskar, statsinkomsterna förbättras, tillväxten ökar mm 
mm. En framåtanda och allmän positivism är andra fördelar vi/Sverige vinner till följd av en 
expansiv arbetsmarknads-/näringspolitik! 
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LF yrkar att landsmötet uttalar att Folkpartiet aktivt ska verka för att sänka arbetsgivaragifterna 
så att viljan till nyanställning ökar i Sverige 
 
 

B318 Öka valfriheten av karensdagar för företagare 
 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. landsmötet uttalar att Folkpartiet Liberalerna skall verka för att företagare och anställda skall 
kunna ha lika möjlighet till gott 
försäkringsskydd i samband med sjukdom. 
 
Öka valfriheten av karensdagar för företagare 
 
Från den 1 juli 2010 kan egenföretagare välja mellan ett större antal karensdagar än tidigare. 
 
Men problemet är att kortaste karenstiden blev hela sju dagar för dem, medan den är en dag för 
anställda. 
 
Här anser vi, Liberala Företagare, att företagare borde kunna ges en möjlighet att välja kortare 
karenstid mot en kostnad. 
 
Vi yrkar på att landsmötet uttalar att Folkpartiet Liberalerna skall verka för att företagare och 
anställda skall kunna ha lika möjlighet till gott försäkringsskydd i samband med sjukdom. 
 
 

B328 avskaffa apoteksmonopolet för receptfria djurläkemedel 
 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. landsmötet uttalar att apotekets monopol för receptfria djurläkemedel avskaffas. 
 
Avskaffa apoteksmonopolet för receptfria djurläkemedel  
Den 1 juli 2010 avreglerades marknaden för de receptfria 
människomedicinerna men ännu idag har apoteket monopol på de receptfria djurläkemedlen. 
Vi, styrelsen för Liberala Företagare, anser att detta är ett monopol som har glömts bort och vill 
därför lyfta frågan. Som liberaler anser vi att onödiga inspel från statsmakten ska beivras. 
Det är viktigt att husdjursägarna får lättare och enklare tillgång till preparat som skyddar deras 
husdjur mot t ex fästingburna sjukdomar, avmaskningsmedel mm. Många hund-/katt- och 
zoobutiker kan i stället hantera denna försäljning på samma sätt som dagligvaruhandeln handhar 
de receptfria människomedicinerna. Dessutom har zoofackhandeln en stor kunskap om 
husdjuren. Med största säkerhet kommer avregleringen även ge en ökad konkurrens och sänkta 
priser 
vilket är positivt. 
Vi yrkar att Folkpartiets Landsmöte uttalar sig för ett avskaffande av apotekets monopol för 
receptfria djurläkemedel. 
  
 
 

C215 Lika rätt till havandeskapspenning 
 
Förslag till landsmötesbeslut: 
Vi yrkar att landsmötet uttalar att Folkpartiet Liberalerna ska verka för att egenföretagare ska ha 
samma rätt till havandeskapspenning som om man vore anställd. 
Jämställ reglerna för anställda och företagare! 
Detta är ett viktigt krav för Liberala företagare, som arbetar 



Motioner till Folkpartiets Landsmöte 2011  
LIBERALA FÖRETAGARE 

för att regelverket för företagare ska vara okomplicerat och 
icke-diskriminerande. 
En försäkrad kvinna har rätt till havandeskapspenning om graviditeten 
- har satt ner hennes förmåga att utföra sitt jobb med minst en fjärdedel eller 
- om inte hon kan arbeta kvar i sitt arbete p.g.a. förbud enligt 
arbetsmiljölagstiftningen eller 
- om hon inte kan omplaceras till ett mindre ansträngande arbete. 
 
Här verkar reglerna inte gälla för egenföretagare med enskild firma eller handelsbolag då det 
finns personer som blivit nekade havandeskapspenning enligt både organisationerna Svenskt 
Näringsliv och Företagarna.  En stor fördel med lika tillämpning är bl a möjligheten till ökade 
förutsättningar för kvinnligt företagande. 
Vi yrkar att landsmötet uttalar att Folkpartiet Liberalerna ska verka för att egenföretagare ska ha 
samma rätt till havandeskapspenning som om man vore anställd. 
 
 

F236 Förbättrade rehabiliteringsregler för företagare 
 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. Folkpartiets Landsmöte uttalar att reglerna bör anpassas så att företagare får möjlighet att 
behålla sitt företag även efter en längre tids sjukdom. 
Förbättrade rehabiliteringsregler för företagare 
Det finns idag exempel på företagare som – för att få arbetslöshetsersättning - har blivit 
uppmanade att lägga ner sitt företag efter 6 månaders sjukdom. 
Här anser vi Liberala Företagare att det är en alltför stor skillnad mellan en företagare och en 
anställd som ”bara” skall söka jobb. 
Vi vill att folkpartiet börjar arbeta för att företagare inte ska tvingas till företagsnedläggning utan 
att han/hon får en 
möjlighet att behålla och återvända till sitt företag även efter en längre tids sjukdom. 
Vi yrkar på att Folkpartiets Landsmöte uttalar att reglerna bör anpassas så att företagare får 
möjlighet att behålla sitt företag även efter en längre tids sjukdom. 
 
 

A9 Folkpartiet, småföretagarnas parti 
 
Förslag till landsmötesbeslut: 

1. landsmötet uttalar att Folkpartiet ska verka för att lätta på egenföretagarnas skattebörda 
och bli småföretagarnas parti inför valet 2014. 

2.  
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare 
 
Egenföretagarna använder bl a försäkringarna i betydligt mindre omfattning än vad arbetstagarna 
gör. Avgifterna (egenavgifterna) är därför betydligt större än ersättningarna. 
En småföretagare möter ofta en verklighet med betydligt fler än åtta timmars arbetsdag och 
dessutom extra timmar på kvällarna och helgerna. Däremellan ska han/hon hinna klämma in 
familjeliv och fritid. Det är dessa eldsjälar som är en grundbult i Sveriges välfärd. 
 
Samhället måste se dem som en tillgång och inte som en belastning. 
 
Företagarna måste enligt lag bidra till försäkringssystemet (genom sk egenavgifter) men får 
sällan nytta av sina inbetalningar pga ett komplicerat regelsystem och ett regelsystem som inte är 
i linje med småföretagarens 
verklighet. 
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Styrelsen för Liberala företagare vill se en förändring på området så att fler kan och vill starta 
och driva företag utan att riskera sin grundtrygghet. 
 
Folkpartiet måste nu aktivt verka för att ändra villkoren generellt för småföretagarna och bli 
småföretagarnas parti. 
 
Vi yrkar att landsmötet uttalar att Folkpartiet ska verka för att lätta på egenföretagarnas 
skattebörda och bli småföretagarnas parti inför valet 2014. 
 
 
 

B322 Sveriges nyföretagande är för lågt 
 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. Att Folkpartiet stödjer en utvecklad finansiering till NyföretagarCentrums lokala 
verksamheter. 
 
Sverige har sedan länge ett mycket lågt entreprenörskap. GEM Studien (Global Report 2010) 
visar att Sverige finns på plats 14 av 22. 50% av Svenska folket uppger att de kan tänka sig att 
starta företag, men endast 0,6% gör det. 
 
2010 registrerades 65.072 st nya företag som är samma nivå som 1994. För att nå Europeisk 
toppnivå så behöver vi få 
en fördubbling. 50% av som startar företag tar idag ingen 
rådgivning. För dem ligger konkursnivån på över 17% vilket skapar stora kostnader för det 
offentliga och hos andra företag. 
Av de 50% som väljer ta rådgivning, väljer att anlita NyföretagarCentrum. Rådgivningen ger flera 
effekter: 1/3 får en bra plan och startar omedelbart, 1/3 arbetar om sin plan och startar senare, 1/3 
har en plan som inte håller och startar inte alls. Detta har visat sig reducera konkursnivån till 
under 1%. 
 
Nivån på Nyföretagandet växlar kraftigt i landet. NyföretagarCentrum möter detta med att alltid 
finnas lokalt och har Centrum i över 100 kommuner och 90% geografisk täckning. 
 
Januari 2009 presenterades en rapport om Statligt finansierad företagsrådgivning. Den blev en 
Prop2009/10:148 Rapporten finns hos FBA. I rapporten visas att Sverige satsar cirka 
500 miljoner per år till olika Rådgivningsaktörer. ALMI får mest med cirka 145 miljoner och 
cirka 400 företagsstarter. 
NyföretagarCentrum får minst med 2 miljoner och 14.000 företagsstarter 2007- idag 23.000 st. 
 
Proppen resulterade inte i så mycket konkret och inte mer pengar eller omfördelning av pengar 
till rådgivarna. 
NyföretagarCentrum finansieras huvudsakligen genom frivilliga bidrag. Framförallt de lokala 
organisationerna- där rådgivningen sker- ägnar avsevärd tid åt att hitta lokal finansiering. 
Finansieringen är idag hindret för att ta emot 
fler nyföretagare. NyföretagarCentrum rekryterar inte kandidater 
utan drivs helt marknadsmässigt med frivillig rekrytering och i stiftelse eller föreningsform. 
Kostanden ligger ofta på under 1/10 jämfört med andra rådgivare. Verksamheten bedrivs 
med certifierade Centrum och Rådgivare som ständigt utbildas. 
 
Föreslår 
Att Folkpartiet satsar på vinnade koncept med bevisbar effekt. 
Att Folkpartiet stödjer en utvecklad finansiering till NyföretagarCentrums lokala verksamheter. 
 


