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Fler växande företag – fler jobb
Växande företag är grunden för att skapa fler jobb i Sverige. Alliansen
föreslår gemensamt fyra åtgärder för att stärka framväxten av nya jobb i en
ny generation företag. Samtidigt presenteras beräkningar som visar att
regeringens skattehöjningar riktar sig direkt mot jobben i företag där nya
jobb växer fram.

Kampen för jobben i återhämtningen
Alliansen lämnade efter sig ett rekordlågt utanförskap. Trots den djupa och långa
ekonomiska krisen minskade antalet människor i utanförskap med mer än
200 000. Andelen i utanförskap var 2014 den lägsta sedan 1990. Antalet jobb
växte med över 300 000. Detta var möjligt tack vare bättre villkor för växande
företag, där småföretagen skapade 4 av 5 nya jobb i Sverige.
Fortfarande är dock utanförskapet för högt. Inte minst många nyanlända och
ungdomar har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Nu finns chansen att
under återhämtningen skapa ytterligare hundratusentals arbetstillfällen om
politiken inriktas på jobbskapande.
Tyvärr väljer regeringen att göra tvärtom.
Regeringen höjer skatten på jobb och företagande kraftigt. Nya regleringar hotar
hela branscher. Detta samtidigt som vi vet att en majoritet av de nya jobben
växer fram i små och växande företag. Dessa små och växande företag utgör en
jobbmotor som riskerar att gå sönder till följd av regeringens politik. Även
Sverigedemokraternas politik skulle slå hårt mot jobben med skattehöjningar på
ungas arbete och företagande på närmare 25 miljarder, bland annat med en
fördubbling av restaurangmomsen.
Alliansen väljer en annan väg och därför lanserar vi ett gemensamt jobbpaket
riktat till små och växande företag. Vi är överens om att fortsätta att genomföra
viktiga och riktiga reformer för att alla som vill och kan ska arbeta. För att nå detta
mål är goda villkor för Sveriges jobbskapare centralt.
Alliansens förslag innehåller fyra delar:


Mer konkurrenskraftiga skatter på delägarskap för nyckelpersoner i
växande företag. Många småföretagare jobbar långa timmar med låg lön
i början. De har sällan möjlighet att erbjuda marknadsmässiga löner till
nyckelpersoner. För att underlätta för små företags rekrytering av
kompetent arbetskraft vill Alliansen därför göra det enklare och mer
konkurrenskraftigt att erbjuda anställda incitamentsprogram och
delägarskap. Vi tillsatte en utredning om detta som ska lämna sitt
betänkande i mars 2016. Vår ingång är att regelverket bör förenklas och
göras mer konkurrenskraftigt, samtidigt som grundläggande
skatterättsliga principer beaktas, så att det blir lättare för växande företag
att attrahera och behålla centrala medarbetare. Det handlar både om
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företagens kostnader för incitamentsprogrammen och reglerna för
individen, till exempel i vilken utsträckning incitamentsprogrammen ska
beskattas som inkomst av tjänst samt beskattningstillfället.


Införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång
till myndigheterna. ”En dörr in” är en plattform där företagare bara
lämnar in uppgifter en gång på en plats, och dessa uppgifter därefter
slussas till aktuell myndighet. Det skulle påtagligt minska tiden som
företag behöver lägga på administration och öka tiden de kan lägga på
sin kärnverksamhet: att skapa värde och jobb.



Sänka kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor. Vi vill
sänka trösklarna till företagande, så att fler ges möjlighet att förverkliga
sina idéer och skapa arbete åt sig själv och andra. Dagens regelverk
stänger ute för många potentiella företagare och bör anpassas till nya
företags verkliga behov av eget kapital. Aktiekapitalet sänktes under
Alliansen i ett första steg från 100 000 till 50 000 kronor.



Reformera och effektivisera det statliga riskkapitalet så att det i
högre grad kompletterar privat riskkapital. Detta görs genom så
kallade fond-i-fond-lösningar, där statligt riskkapital från början samverkar
med privata fonder för att nå mindre och växande företag. Särskilt viktigt
är att stötta företag med stor tillväxtpotential i ett tidigt skede.i Vi ser
positivt på principerna i den utredning som nyligen presenterade ett
förslag om hur investeringar i företag i tidiga utvecklingsfaser skulle kunna
underlättas.ii Samtidigt är det viktigt att effekterna på redan existerande
fonder måste analyseras noggrant för att fortsatt garantera att det statliga
riskkapitalet är tillgängligt i hela landet.
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Granskning av regeringens politik
Kostnaderna för regeringens skattehöjningar
Sedan den rödgröna regeringen tillträde för ett knappt år sedan har de föreslagit
skattehöjningar på arbete och jobbskapande om drygt 27 miljarder kronor per år.
Bland förslagen finns följande:
Tabell: Regeringens skattehöjningar på jobb och företagande

Miljarder kronor

2016

Höjning av ungas arbetsgivaravgifter
Minskat ROT-avdrag
Avtrappat jobbskatteavdrag
Sänkt brytpunkt för statlig inkomstskatt
Höjda socialavgifter för äldre
Halverat och försämrat RUT-avdrag
Summa

15,8
5,7
2,4
1,9
1,5
0,1
27,4

Effekten av regeringens politik är att det blir dyrare för de små och växande
företagen att anställa och bedriva sin verksamhet. Det innebär i sin tur att jobben
blir färre. Nedan visas hur mycket kostnaden ökar för två typföretag på grund av
två av regeringens största skattehöjningar: höjningen av ungas
arbetsgivaravgifter samt sänkningen av ROT-avdraget. För ett småföretag i
byggbranschen med 15 anställda ökar kostnaderna med 440 000 kronor. Det
motsvarar årsingångslönen för en och en halv anställd i branschen.iii För en
restaurangverksamhet med 15 anställda ökar kostnaderna med knappt 200 000
kronor.
Tabell: Kostnadseffekter av regeringens politik på småföretag med 15
anställda

Kronor

Byggbolag

Höjning av ungas arbetsgivaravgifter

167 000

Minskat ROT-avdrag

273 000

Summa

440 000

Restaurang
199 500
199 500

Byggbolag och restaurangverksamhet med 15 anställda. De ökade kostnaderna
till följd av justeringen i ROT-avdraget bärs till 100 procent av byggbolaget och
priset till kund är konstant.iv Full höjning av arbetsgivaravgifterna beräknas.
Källa: Riksdagens Utredningstjänst

Effekten av regeringens politik: Färre jobb
Att beräkna jobbeffekterna av politiska reformer är svårt och behäftat med stor
osäkerhet. De utvärderingar som gjorts tyder dock på att regeringens politik leder
till färre sysselsatta och att regeringen därmed får svårt att hålla sitt löfte om att
nå EU:s lägsta arbetslöshet genom att öka antalet arbetade timmar.v
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Finanspolitiska rådet har exempelvis bedömt att regeringens höjning av a-kassan
samt de höjda kostnaderna för att anställa unga leder till upp emot 37 000 färre
jobb.
Konjunkturinstitutet bedömer att regeringens samlade politik leder till 15-20 000
färre jobb. Tidigare utvärderingar av regeringens vallöften har också visat att
jobbeffekterna är omfattande och negativa.
Förutom att leda till färre jobb riskerar ett antal av regeringens reformer,
framförallt försämringen av RUT och ROT att leda till mer svartarbete och i
förlängningen sämre skattemoral.vi Dessutom riskerar ett antal av förslagen,
särskilt de högre marginalskatterna för breda löntagargrupper, att leda till färre
arbetade timmar.

Granskning av Sverigedemokraternas politik
Effekten av Sverigedemokraternas politik: färre jobb
Sverigedemokraterna höjer skatterna på ungas jobb och företagande med
sammantaget närmare 25 miljarder kronor. SD:s skattehöjningar slår särskilt mot
tjänstesektorn där jobbtillväxten har varit som starkast de senaste åren och där
många som står långt från arbetsmarknaden får sitt första jobb, framför allt unga
och utrikesfödda. Exempelvis vill Sverigedemokraterna fortsatt fördubbla
restaurangmomsen. Många av de skattesänkningar som föreslås är också dåligt
konstruerade. Eventuella positiva effekter äts upp av företagsfientliga förslag som
är såväl dyrare som skadligare.
Tabell: Vissa skattehöjningar i SD:s budgetmotion 2015

Miljarder kronor
Höjda arbetsgivaravgifter för unga
Generell höjning av arbetsgivaravgifterna med 1 procentenhet
Fördubblad restaurangmoms
Summa

2015
9,3
9,2
5,3
23,8

Sverigedemokraterna vill också kraftigt försämra möjligheterna för svenska
företag att rekrytera utländsk kompetens. SD vill riva upp nuvarande regler för
arbetskraftsinvandring, som enligt OECD är viktiga för att möjliggöra för bättre
kompetensförsörjning i Sverige. Samtidigt vill SD begränsa rörligheten i Europa,
genom att riva upp laval-lagen och minska möjligheterna till utstationering av
utländsk personal i Sverige.

Slopad integrationspolitik kan få allvarliga effekter för Sverige
Sverigedemokraterna vill slopa integrationspolitiken, vilket riskerar att skapa stora
påfrestningar på samhället. I länder där integrationspolitiken är begränsad får
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detta mycket negativa konsekvenser för individen, med stor påfrestning på
samhället som följd.

En ekonomisk politik som inte går ihop
Sverigedemokraternas samlade ekonomiska politik är kraftigt bristfällig då
finansieringen bygger på osäkra och orealistiska besparingar på migration och
integration samt höjda skatter.
Mer än 60 procent av den finansiering som SD presenterar för sina reformer
utgår från besparingar på migration och integration. Dessa besparingar baseras
på ett scenario där asyl- och anhöriginvandringen ska minskas med 90 procent.
Att med nuvarande söktryck minska antalet asyl- och anhöriginvandrare genom
regeländringar med 90 procent är inte möjligt, då 80 procent av de asylsökande
och 45 procent av de anhöriginvandrare som beviljas uppehållstillstånd gör det
utifrån internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa, enligt
Finansdepartementets beräkningar. Att genom att signalera en mer restriktiv
politik minska söktrycket och därmed invandringen med 90 procent är inte heller
troligt.
Riksdagens utredningstjänst, som har tagit fram SD:s beräkningar, skriver:
”slutligen kan de beräknade beloppen inte rakt av tolkas som en potentiell
besparing. Det som beräknats är hur stora utgifter och inkomster som kan
kopplas till de aktuella grupperna, inte vad effekterna skulle bli av en viss
lagändring som syftar till att påverka antalet personer ur de aktuella grupperna
som får uppehållstillstånd” (Dnr 2013:1067). Finansieringen som presenteras i
SD:s budgetmotion är därför troligtvis betydligt överskattad. Om aviserade
reformer skulle genomföras, riskerar därmed offentliga finanser att försvagas
betydligt.

Sverigedemokraterna röstar ofta med vänsterregeringen
Att Sverigedemokraternas politik slår mot jobben och ekonomin syns också i
riksdagen. Enligt riksdagens öppna data röstar Sverigedemokraterna i större
utsträckning med den nuvarande regeringen än med Allianspartierna.
Tabell: Antal och andel huvudvoteringar där majoriteten i SD:s
riksdagsgrupp röstat på samma sätt som majoriteten i annat parti
SD RÖSTADE FÖR SAMMA ALTERNATIV SOM
S
M
MP
C
V
FP
KD
Källa: Riksdagens Utredningstjänst

ANTAL
ANDEL (%)
157
40
115
29
157
40
98
25
83
21
108
27
112
28
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SOU 2015:64 presenterar en i huvudsak bra modell för detta som, med något starkare krav på att
riskkapitalet bör vara tillgängligt i hela landet, bör utgöra grunden för det framtida statliga
riskkapitalet.
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SOU 2015:64 presenterar en i huvudsak bra modell för detta som, med något starkare krav på att
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riskkapitalet.
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löner och vinster. Högre priser innebär också lägre efterfrågan, mer svartarbete etc. Kostnaden
kommer således inte att på sikt fullt ut bäras av företagen, men 273 000 är en RUT:s (2015)
uppskattning av den totala kostnad som kommer behöva delas mellan företag, anställda och
köpare.
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Se exempelvis Finanspolitiska rådet (2015) och Konjunkturinstitutet (2015).
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Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket (2015) och Konjunkturinstitutet (2015).
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