
Småföretagen är motorn i hela eko-
nomin. Inte minst när det gäller att 
skapa jobb. Fyra av fem nya jobb 
skapas i små och medelstora företag. 
Därför behöver vi en företagspolitik 
som fokuserar mer på möjligheter 
och mindre på krångel.

Vi arbetar för att Sverige ska vara 
världens bästa land att starta och 
driva företag i. Med växande små-
företag över hela landet kan vi klara 

både jobben, välfärden och låta hela 
Sverige leva.

Med hjälp av växande småföretag 
och fler jobb, kan vi också klara inte-
grationen. För det är jobben som är 
nyckeln till att komma in i samhället. 
Därför måste vi göra det enklare för 
både unga och nyanlända att få sitt 
första jobb eller starta sitt eget första 
företag.

För jobbpolitiken framåt!

När småföretagen växer 

blir jobben fler

Bli medlem
och påverka
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Göra det billigare att anställa
Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna så att 
det blir billigare att anställa. För att fler 
ska få ett första jobb, vill vi helt ta bort 
arbetsgivaravgiften de två första åren för 
den som är ny på arbetsmarknaden.

Införa en förenklad företagsform 
med mindre krångel
Vi vill införa en ny företagsform för de 
riktigt små företagen. Istället för massa 
krångliga regler, olika avgifter och bokfö-
ring, ska dessa företag bara behöva 25 
procent skatt på sin omsättning. 

Minska byråkratin
Alla som har startat ett företag kan nog 
hålla med om att det är krångligt. Det är 
en mängd papper, blanketter och kon-
takter med myndigheter. Vi vill göra det 
mycket enklare att starta och driva före-
tag. Vi vill också att skattereglerna för-
enklas.

Bredda RUT till att gälla fler tjänster
Vi är stolta över att ha infört skatteavdra-
get RUT, som underlättar för hushållsnära 
tjänster. RUT har gjort att vardagen blir 
enklare och att massor av småföretag har 
skapats. Hälften av alla RUT-företag är 
enmansföretag. Vi vill bredda RUT till att 
gälla fler tjänster, till exempel bortforsling 
av trädgårdsavfall och tillsyn av hemmet 
vid resa. 

Införa inträdesjobb, som kombinerar 
jobb med utbildning
För att fler ska få chansen att få ett första 
jobb, vill vi införa inträdesjobb. De har en 

något lägre ingångslön, och kombinerar 
jobbet med utbildning.

Öka tryggheten och flexibiliteten på 
arbetsmarknaden
Du ska kunna byta jobb utan att behöva 
oroa dig för att vara den som är sist an-
ställd om företaget skulle börja gå dåligt. 
Därför vill vi göra om LAS och införa trygg 
flexibilitet med rättvisa turordningsregler 
baserade på kompetens och med en hö-
gre a-kassa inledningsvis.

Öppna dörren för fler att bli delägare
För små nystartade företag är det ofta 
svårt att erbjuda nyckelmedarbetare kon-
kurrenskraftiga löner. Ett sätt att locka 
nödvändig kompetens är genom delägar-
skap, så kallade personaloptioner. Tyvärr 
beskattas dessa mycket högt idag. Vi vill 
därför göra det enklare och billigare att 
använda personaloptioner.

Välkommen till Centerpartiet!
Centerpartiet står för närodlad politik och 
ett nytt ledarskap för Sverige. Vi vill ha ett 
grönt, tryggt och företagsamt samhälle  
där du bestämmer mer över din vardag 
– var du än bor. 

Vi är en folkrörelse som samlar och en-
gagerar människor som tillsammans vill 
arbeta för att föra Sverige och världen 
framåt. 

CeNterpartiet vill


