
Enklare driva företag med Alliansen 
 
Sedan valet 2006 har vi inom Allians för Sverige arbetat med att underlätta samt förenkla 
regelverket för företagarna i Kalmar län samt i resten av landet. Tillväxtverket (f d Nutek) 
uppskattar att kostnaderna för företagarna har minskat med så mycket som fyra miljarder kronor 
bara under 2008. Några områden där regelförenklingsarbetet tydligt märks är den slopade 
revisionsplikten för mindre företag, avskaffandet av jämställdhetsplaner för företag med mindre 
än 25 anställda samt momsrapporteringen som numera endast behöver ske var tredje månad – 
istället för varje månad som gällde tidigare. 
 
Alliansen är nu en bra bit på väg i regelförenklingsarbetet. Ännu det finns dock en hel del att 
städa upp efter Socialdemokraternas decennier av klåfingrighet, som bland annat har inneburit 
att 90 olika myndigheter årligen krävt våra svenska företag på över 94 miljoner blanketter! När vi 
nu förbättrar denna byråkratiska labyrint, vill jag att vi tittar på bland annat den särskilda 
löneavgiften som ingår i arbetsgivaravgiften vilket många småföretagare finner enerverande.  
 
Rapporter från Näringslivets Regelnämnd visar att det finns företagare som ännu inte märkt flera 
av de regelförenklingar som Alliansen hittills genomfört. Vi vill försäkra dessa företagare att 
departementen sedan årsskiftet fått order om att lägga i överväxeln, men att det kan dröja ännu 
ett par månader innan ytterligare synbara resultat märks.  
 
I takt med att regelförenklingsarbetet nu fortskrider är vi intresserade av att höra från 
Företagarna i vad de anser vi bör lägga större vikt vid och vilka områden de vill ska prioriteras. 
Därför besöker vi regelbundet företagare runtom i Sverige och kommer att fortsätta så under 
resten av mandatperioden. 
 
Vi Moderater och våra Alliansvänner är övertygade om att företagen och företagarna kommer att 
uppleva sin vardag som enklare före valet 2010. Vi har de verktyg som behövs för att underlätta 
arbetet och många av de förändringar som Alliansen gjort kommer att märkas väl innan dess. 
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