
Anf. 18 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Herr talman! Vi måste lyckas där denna regering har misslyckats allra mest, Mikael Damberg, och det 

handlar om jobben. Med rätta finns förväntningar på att en ny majoritet i Sveriges riksdag steg för 

steg ska kunna pressa tillbaka den höga arbetslösheten. Vi ser hur regeringen försvarar en politik som 

misslyckas varje dag med jobben.   

Vi måste inse att vi måste använda alla verktyg som vi har i verktygslådan. Vi måste ha större 

investeringar – privata investeringar – i jobb. En klok statlig politik, till exempel vad gäller byggande, 

ger större privata investeringar.   

Vi måste satsa på utbildning för de arbetslösa. Vi behöver fler som arbetar i välfärden. Vi behöver en 

ekonomisk politik som sätter jobben främst.   

Det är tydligt att vi inte får någonting av detta med nuvarande regering.   

Men en sak hade jag ändå trott att denna regering skulle göra, nämligen att den skulle ha en bra 

småföretagarpolitik. Men även där menar jag att regeringen har misslyckats.   

Det går att göra mycket. Man kan se till att man har en upphandling som gynnar seriösa företag och 

som inte konkurreras ut av osjysta arbetsgivare. Detta saknas i dag.   

Vi behöver stärka den sociala tryggheten för småföretagare. Många tvekar att starta företag eftersom 

de inte vet vad som händer om de blir föräldrar eller blir sjuka.   

Vi måste också göra verklighet av att ta bort sjuklöneansvaret för småföretagare. Här finns en skillnad 

mellan våra partier. Vi prioriterar småföretagen och tar bort hela sjuklöneansvaret för bägge veckorna 

– vi tycker att det är det viktigaste – medan ni prioriterar att ta bort en vecka för alla företag. Är det 

inte viktigast att när det gäller sjuklönereformen satsa på just de allra minsta företagen så att de får 

det lättare att anställa?  

Anf. 19 MIKAEL DAMBERG (S) replik: 
Herr talman! Jag delar mycket av analysen i fråga om bristen på politik för att få i gång byggandet i 

Sverige och i fråga om bristen på utbildningspolitik så att de arbetslösa kan ta de nya jobben.   

Vi har ägnat mycket tid åt att fundera över vår näringspolitik och hur den faktiskt kan stimulera 

framväxten av nya jobb. Ett fokus som jag har haft när jag har rest mycket i Sverige under de senaste 

åren har varit att titta på små och medelstora företag. Vad är det som funkar? Vad är det som inte 

funkar? Vilka utmaningar möter små och medelstora företag? Vilka hinder finns för dem att växa?   

I dag vet vi att de flesta nya jobb skapas i små och medelstora företag. Fyra av fem nya jobb skapas i 

små företag. Då tror jag att man måste titta på kapitalsidan, betalningstider, exportstöd, riskkapital 

och alla de delar som spelar stor roll för små och medelstora företag när de ska växa.   

Men man måste också titta på sjuklöneperioden. Där har vi samma analys. Jag tror att det var en klok 

tanke att företag skulle jobba med arbetsmiljöarbete när man införde det. Men det har också inneburit 

att små och medelstora företag faktiskt har valt bort att anställa människor med en sjukdomshistoria. 

Det är inte så smart om vi ska få in fler människor på arbetsmarknaden.   

Vi har valt att gå fram med ett borttagande av sjuklöneansvaret för den andra sjuklöneveckan som en 

mycket viktig investering i vår budget. 1 ½ miljard investerar vi på detta därför att vi tror att det har 

störst betydelse för små och medelstoras företags möjligheter att växa och anställa fler.   

(Applåder)  

 

Anf. 20 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Herr talman! Jag delar mycket av Mikael Dambergs analys, men jag tror att vi måste se att små 

företag har andra villkor än stora företag. Det slår ju mycket hårdare mot ett litet företag om man har 

en anställd man måste bära sjuklöneansvaret för, och då blir man ännu mer försiktig med vem man 

anställer.  



Många framhåller detta som det viktigaste hindret för att våga anställa över huvud taget. Därför menar 

jag att det viktigaste om man vill ha en effekt vad gäller småföretagares vilja att nyanställa och tro på 

att det går är att helt lyfta sjuklöneansvaret för de företag som har färre än tio anställda. Den här 

regeringen kommer inte att göra det. Den pratar sig varm för småföretagare, gång på gång, men det 

är vi som får se till att detta blir gjort i praktiken.  

Anf. 21 MIKAEL DAMBERG (S) replik: 
Herr talman! Jag måste säga att jag hade trott att regeringen skulle ta bort den andra sjuklöneveckan, 

eftersom det var näringsministerns viktigaste prioritering i budgetförhandlingarna. Det blev dock inte 

så, och nu får vi driva frågan.   

Jag kan förstå att Vänsterpartiet tycker att det är enkelt – nu tar vi bort hela sjuklöneansvaret! Om 

man skapar regler som ni gör, att man sätter en gräns vid tio anställda och sedan avtrappning, måste 

man dock också se att det skapas en trappstegseffekt. Vi vill gärna att de små företagen inte bara 

fortsätter att vara små utan att de fortsätter att växa och blir medelstora och kanske stora företag.  

Sedan är det en budgetprioritering. Man har inte råd med allting i en budget. Genom att ta bort andra 

sjuklöneveckan gör vi dock en väldigt kraftig prioritering av de små och medelstora företagens 

möjligheter att våga anställa.   

Jag uppfattar att vi i alla fall har samma ambition om rörelseriktningen i politiken på området.   

 


