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Inledning 
 
Inför valet den 19 september är skillnaderna mellan regeringsalternativen tydliga. Det 
gäller inte minst i synen på företagande och entreprenörskap. Medan Moderaterna 
och Alliansen vill arbeta för att det ska bli mer lönsamt att starta, driva och utveckla 
företag här i Östhammar kommun och i resten av landet, står vänsterpartierna för en 
rent företagsfientlig politik. Alliansen prioriterar arbetet med att minska regelkrångel 
och göra det billigare att anställa medan vänsterpartierna går till val på en 
fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga.  
 
Vänsterpartierna beskriver gärna sin politik som företagarinriktad. Men i verkligheten 
blir effekterna de rakt motsatta. När oppositionen nu till slut presenterat sitt 
gemensamma valmanifest ser vi svart på vitt att nya kostnader och skatter kommer att 
minska lönsamheten för svenska företag med återinförd förmögenhetsskatt, höjd 
koldioxidskatt och en ny kilometerskatt m.m. Vänsterpartierna vill bygga upp näringar 
på bidrag och program, istället för att stärka villkoren genom skatteslättnader och 
bättre incitament.  
 
Med denna rapport vill vi tydliggöra vilka konkreta försämringar vänsterpartiernas 
politik utgör mot företagande och framväxten av nya arbetstillfällen i Sverige och i 
Östhammar kommun. Det handlar om15 konkreta hot som kraftigt kommer att försämra 
villkoren för entreprenörer och invånare i Östhammar kommun: 
 
 

√√√√ Ungdomsskatt införs  
 
Vänsterpartierna vill införa en ungdomsskatt som kommer att innebära en 
straffbeskattning för alla företag som har en anställd under 26 år. En straffskatt som 
skulle drabba fler än 600 000 sysselsatta ungdomar runtom i landet. Bara här i 
Östhammar kommun innebär vänsterpartiernas ungdomskatt 25 057 000 kronor i 
ökade kostnader för företagen.  
 
Effekt 1:  För en småföretagare som har två ungdomar anställda under 26 år 

innebär det ökade kostnader på 70 000 kronor per år. Företagen får 
netto en skattehöjning på de anställda med nära 8 miljarder kronor per 
år.  

 
Effekt 2: 30 000 unga måste lämna sina jobb om kostnaderna inte ska öka för 

företagen. Det är ett av tjugo ungdomsjobb som försvinner. 
 
Moderaterna och de andra partierna i Alliansen säger nej till S, V och MP: s 
föreslagna ungdomsskatt. Vi vill satsa på en skola och utbildning i världsklass som 



skapar långsiktiga förutsättningar för jobb. Under nästa mandatperiod vill vi även 
införa lärlingsanställningar och förstärkta insatser för coachning och arbetspraktik.  
 
 

√√√√ Sämre möjligheter till riskkapital 
 
År 2007 avskaffade Alliansen förmögenhetsskatten eftersom den minskade företagens 
tillgång till riskvilligt kapital. Enligt Skatteverket flyttade svenskarna 500 miljarder till 
utlandet1 på grund av skatten. Vänsterpartierna vill återinföra förmögenhetsskatten. 
Enligt deras budget ska förmögenhetsskatten inbringa 4 miljarder kronor till staten.  
 
Effekt 3: En återinförd förmögenhetsskatt kommer att driva ut kapital ur landet i ett 

läge där Sverige behöver så stora resurser som möjligt för att finansiera 
företag som anställer människor. 

 
Effekt 4: Tillgången på riskvilligt kapital minskar i Sverige. 
 
Moderaterna och Alliansen säger nej till vänsterpartiernas gemensamma förslag om att 
återinföra förmögenhetsskatten. Vi vill istället arbeta vidare för att stärka Sveriges 
konkurrenskraft genom minskat regelkrångel och stora innovations- och 
forskningssatsningar.  

 
√√√√ RUT- avdrag slopas 
 
Servicebranschen, där många av framtidens arbetstillfällen håller på att växa fram, 
hotas nu av vänsterpartiernas förslag att avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster - 
RUT. Avdraget motverkar effektivt en svart sektor där många tidigare har arbetat utan 
avtalsenliga löner, pensionsavsättningar och försäkringar. Många barnfamiljer och 
äldre människor har med reformerna dessutom fått större möjligheter att få livspusslet 
att gå ihop. Undersökningar visar att 75 procent av alla som anställts i branschen 
under de senaste 6 månaderna kommer från arbetslöshet.   
 
Effekt 5:  Sannolikt kommer tusentals personer att förlora sina jobb eller att tvingas 

återgå till svartjobb2. 
 

Moderaterna och Alliansen vill behålla det uppskattade RUT- avdraget. Sverige 
behöver mer företagande, inte mindre.  

                                                 

1 Se länk: http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/formogenhetsskatt/slopad-formogenhetsskatt-viktigt-steg_7195.html  
2 Enligt Almega sysselsätter RUT cirka 11 000 personer. 



√√√√ Mer regelkrångel och begränsningar 
för företagaren 
 
Vänsteroppositionen vill åter ordentligt öka regelkrånglet för Sveriges företag. Det 
handlar bland annat om en översyn av lagstiftningen för företags och organisationers 
möjlighet att anlita bemanningsföretag. Den fria etableringsrätten ska rivas upp inom 
sjukvården och oppositionen vill även lagstifta om att det ska bli svårare för 
arbetsgivare att ha visstidsanställningar .  
 
Effekt 6: Ökade administrativa kostnader för företagen på minst 500 miljoner som 

minskar lönsamheten. 
 
Effekt 7: I praktiken riskerar effekterna av vänsterpartiernas förslag om rätten till 

heltid bli att många företag istället blir tvungna att säga upp personal. 
 
Moderaterna och Alliansen vill under nästa mandatperiod arbeta vidare för fortsatta 
regelförenklingar och bättre villkor för Sveriges alla företagare. Bland våra 
reformambitioner för ett bättre företagsklimat finns en halvering av tjänstemomsen för 
restauranger vilket skulle betyda många nya arbetstillfällen inte minst för unga.  
 
 

√√√√ Kilometerskatten slår mot 
transportbranschen – och hushållen 
 
Vänsterpartiernas föreslagna kilometerskatt drabbar alla branscher men särskilt de 
transportintensiva. En stor del av bördan hamnar slutligen på hushållen. Oppositionen 
räknar med att kilometerskatten ska inbringa 4 miljarder kronor till statskassan. Men 
för att nå detta måste skatten generera 5,6 miljarder kronor i intäkter på grund av 
bl.a. omkostnader.3 Den genomsnittliga lastbilen beräknas att få en kostnadsökning på 
drygt 70 000 kronor per år. 
 
Effekt 8:  Norrmejerier är ett företag som är helt beroende av sina tunga fordon. 

Bilarna ska först ut till de närmare 500 mjölkbönderna för att hämtar 
råvaran för att processa den på mejerierna. Därefter ska bilarna ut till 
butikerna med mjölken och grädden. Några alternativa transportsätt finns 
inte. Norrmejerier räknar själva med att följden blir att mjölkpriset i butik 

                                                 

3 I SIKA-rapporten ”Kilometerskatt för lastbilar” 2007, redogörs för effekter av kilometerskatten så som minskad intäkt av 
dieselskatten som följd av minskat trafikarbete. Intäkten från Eurovinjetten faller bort. Antalet registrerade fordon kan komma att 
minska med följd av minskad intäkt från fordonsskatten. Vägverket har uppskattat systemkostnaderna till uppemot 900 miljoner 
kronor per år.  



stiger. Det är bara ett exempel på hur ökade kostnader riskerar att vältras 
över på kunderna såsom barnfamiljer. 

 
Effekt 9:  När det gäller exportvaror finns inte samma möjlighet att övervältra 

kostnader. Svenska företag förlorar konkurrenskraft utomlands.  
 
Moderaterna och de andra partierna i Alliansen säger nej till vänsteroppositionens 
föreslagna kilometerskatt. Jobben blir inte fler av att försämra företagens villkor eller 
minska de ekonomiska marginalerna för vanligt folk.  
 
 

√√√√ Höjd koldioxidskatt påverkar vår 
konkurrenskraft 
 
Vänsterpartierna planerar att höja koldioxidskatten med 3 miljarder år 2011 och 5,1 
miljarder kronor år 2012.  
 
Effekt 10:  Höjd koldioxidskatt påverkar svenska företags internationella 

konkurrenskraft negativt.  
 
Moderaterna och Alliansen vill under nästa mandatperiod vidareutveckla världens 
mest ambitiösa miljö- och klimatpolitik. Samtidigt är det viktigt att klimatskatter och 
avgifter inte leder till väsentligt sämre förutsättningar för landets företag. Vår 
bedömning är att redan vidtagna och beslutade åtgärder räcker de närmaste åren för 
att nå klimatmålen. Därför anser vi att koldioxidskatten inte behöver höjas den 
kommande mandatperioden utöver den årliga justeringen med konsumentprisindex. 
 
 

√√√√ Risk för höjda arbetsgivaravgifter för 
äldre 
 
Vänsteroppositionen har trots sitt valmanifest ännu inte lämnat besked om de kommer 
att återställa sänkningen av arbetsgivaravgifterna för äldre. Den 1 januari 2008 
slopade Alliansregeringen den särskilda löneskatten för alla över 65 år. Det gjorde i 
ett slag att det blev mer förmånligt för företag att behålla och nyanställa äldre 
medarbetare, vilket gör att företag lättare kan växa. Detta gynnade särskilt företag 
med behov av erfaren kompetens och det gynnar alla de som efter 65 års ålder 
fortfarande vill arbeta. 
 



Effekt: 11: Ett borttagande skulle drabba de företag som har behov av erfaren 
kompetens särskilt hårt och det skulle sända signalen att erfarenhet inte 
ska tas tillvara. 

 
Moderaterna och Alliansen värnar nedsättningen av arbetsgivaravgifter för äldre. Vi 
vill även att rätten att kvarstå i anställning ska höjas från 67 till 69 års ålder. 

 
√√√√ Avvecklad kärnkraft leder till dyrare el 
 
Basindustrin har stor betydelse för den lokala och regionala tillväxten i landet. 91 000 
är anställda inom basindustrin. Utöver detta tillkommer många indirekt sysselsatta runt 
fabrikerna i nätverk av mindre företag för transporter, varor och servicetjänster. En 
tumregel som brukar användas är att en sysselsatt i industrin sysselsätter tre personer i 
någon annan bransch. Det innebär att basindustrin direkt och indirekt sysselsätter ca 
400 000 personer.  
 
Varje år köper våra skogs-, gruv-, stål-, och pappersföretag el för hisnande 
miljardbelopp. Till exempel innebär ett öres ökning av elpriset cirka 45 miljoner kronor 
i ökade kostnader för stålindustrin. Kärnkraften är en grundpelare för den svenska 
elförsörjningen med nära hälften av elproduktionen. Den hjälper till att hålla elpriserna 
nere och är nödvändig för långsiktigheten för industri. Fackförbunden har förstått det, 
liksom en klar majoritet av svenska folket. Vänsterpartierna vill avveckla kärnkraften 
och Miljöpartiet vill stänga 1-2 reaktorer redan under nästa mandatperiod. 
   
Effekt 12: Obalans på elmarknaden och elprishöjningar blir följden vid avveckling 

av kärnkraften.   
 
Effekt 13: Elräkningarna kan bli 7 500 kr dyrare per år för en normal villa4. Det 

påverkar köpkraften hos svenska hushåll och därmed lönsamhet hos 
företagen. 

 
Effekt 14: Utan kärnkraft tvingas Sverige till att importera el från utlandet till värde 

på ca 25 miljarder kronor5.  
 
Effekt 15: Genom att avveckla kärnkraften stängs dörren för svensk export av ren el 

till Europa som minskar koldioxidutsläppen.  
  
Moderaterna och Alliansen vill behålla och utveckla kärnkraften i Sverige. En 
avveckling av kärnkraften skulle utöver förlorade arbetstillfällen i basindustrin och 
                                                 

4 Elförbrukningen i en genomsnittlig villa/radhus i Sverige är ca 25 000 kWh per år (E.ONs hemsida). En elprishöjning på 30 
öre per kWh innebär då 7 500 kr/i högre elkostnader. 
5 Kärnkraften producerar ca 60 terawattimmar per år. Det motsvarar ett värde på ca 25 miljarder kr om man räknar på ett 
spotpris på Nord Poolbörsen på 40-45 öre per kWh. Utan kärnkraft blir detta spotpriset högre och därmed kan man räkna med 
mer än 25 miljarder kronor. 



otrygg energiförsörjning dessutom innebära negativa konsekvenser för miljön då 
Sverige skulle tvingas att importera el från bland annat smutsig kolkraft. 


