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Skattechocken
måste stoppas
för små företag

V

arför startar man ett företag egentligen?
För de allra flesta är det för att förverkliga
en dröm, att skapa något, att få arbeta efter
eget huvud. Att tjäna pengar är en drivkraft, men
för väldigt få är det den enda.
Samtidigt behöver även företagare en inkomst
för att kunna försörja sig.
Ibland kan man ta ut lön – eller inte. Det beror
på inflödet av pengar. Ibland kan man ha semester – om man kan organisera sin verksamhet så
att kunderna då inte sviker. Ibland kan man göra
pensionsavsättningar eller göra en utdelning – om
kapitalet är tillräckligt stort.
Många företagare tar inte själva u
 t en stor arbetsinkomst, särskilt inte under uppbyggnaden
av en verksamhet. Det kan också krävas investeringar för att utveckla en produkt eller tjänst. Inte
sällan spricker tidsplanen, ett samarbete går om
intet, tillverkningen strular, rekryteringen av rätt
personal tar tid. Under denna tid är det ägare och
investerare som tar utgifterna och riskerna.
Ibland tar det flera år att få lönsamhet i ett bolag.

Men sedan kan ett företag flyga högt, till gagn och
glädje både för ägare, anställda och kunder.
Regeringen och dess utredning om översyn av
de så kallade 3:12-reglerna om beskattning av de
minsta företagen har dock inte förstått eller respekterat att det förhåller sig på detta vis.
Utredarens uppdrag har ogenerat varit att begränsa möjligheterna för fåmansbolagens ägare att
ta ut inkomst från kapital.
Det betyder att det blir
Det är
svårare att satsa pengar
istället i i dag för att i framtiden
kunna
små och min- förhoppningsvis
få tillbaka dem med avkastning. Det vill säga ta
dre företag
lön för risktagande och
som männis- ut
hårt arbete med ingen eller låg arbetsinkomst.
kor kommer
Hur många tror att
att arbeta i
fler privatpersoner med
drömmar och vilja att geframtiden.
nomföra dem – men med
litet finansiellt kapital –
kommer att kunna och våga starta företag om dessa
försämringar införs?
Idag finns 1,1 miljoner företag med noll till fem
anställda. De är konsulter, frilansare, frisörer och
så vidare.
Den svenska modellen bygger dock på att människor är anställda i stora organisationer. Arbetsgivarorganisationer och facken gör upp om löner
och andra villkor. Men för den som är sin egen arbetsgivare passar inte denna ordning.

”

I ett läge där alltför många människor står utanför

arbetsmarknaden är det obegripligt att regeringen
försvårar för dem som vill och vågar starta företag. Dessutom talar mycket litet för att offentlig
sektor och storbolagen kommer att vara de som
skapar mängder av nya jobb. Det är istället i små
och mindre företag som människor kommer att
arbeta i framtiden.
Företag med upp till 50 anställda utgör över 99
procent av samtliga företag i Sverige och svarar
för ungefär 45 procent av det totala antalet anställda i landet.
Försämringarna av de så kallade 3:12-reglerna
är inte ett tekniskt komplicerat problem som inte
rör gemene man. Det rör i alla högsta grad oss alla;
som (potentiella) företagare, som skattebetalare
och som arbetssökande.
Släpp företagarna loss – det är snart vår(budget).
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Trådlös teknik leder
till ohälsa i skolan

D

et går en farsot över Sverige.
Den stavas stress och skördar
tusentals offer? läser jag i Kommunalarbetaren (Nr 19 2016). Vi hör
också ofta om den ökande psykiska
ohälsan som nu är vanligaste orsaken
till sjukskrivningar i Sverige. Åkomman ökar även bland barn och ungdomar
Jag är själv sjukskriven gymnasielärare, fembarnsmamma och har arbetat
drygt tio år vid hemkommunens gymnasieskola. Undervisningen där bygger på en digital lärplattform och alla
nya elever får låna en helt ny laptop.
Jag var en av dem som gick i bräschen
för den nya tekniken och var nästan
ett ”digitalt monster”, inspirationslärare på jobbet och hemmavid i trådlösa
system, jag drev till och med en blogg.
Efter ”Inspiration Day” på skolan, hös-

ten 2014, blev jag akut dålig och fick
åka hem. Sedan dess har jag inte kunnat återgå till ordinarie undervisning.
Många och långa läkarbesök landade i att jag blivit strålskadad och inte
tål trådlös teknik. På skolan finns 180
routrar, alla elever och all personal har
alltså varsin trådlöst uppkopplad laptop samt förstås en smart telefon. Det
innebär mycket höga nivåer av pulsad
mikrovågsstrålning som enligt omfattande forskning medför allvarliga hälsorisker, exempelvis negativa effekter
på den psykiska hälsan, inlärning och
minne, samt risk för cancer.
Vår utbildningsminister Gustaf Fridolin

fick i dagarna en rapport om svenska
elevers höga frånvaro. Vår hälsominister Gabriel Wikström har redan en lika
bedrövlig rapport över den skenande
sjukfrånvaron på grund av psykisk
ohälsa för övrig befolkning. Skyddsombudet på min arbetsplats ser samma trend bland lärarna på skolan och
är förvånad, eftersom undervisningstimmarna inte ökat på flera år och

den administrativa bördan lättat. Ingen verkar se sambandet mellan ökad
sjukfrånvaro och utbyggnaden av den
trådlösa tekniken. Alla famlar efter förklaring och ser inte den tydliga kopplingen mellan den skenande ohälsan
och den parallellt skenande mikrovågsstrålningen.
Fransk lag förbjuder wifi i förskolan. Den

franska myndigheten ANSES konstaterar att barns psykiska hälsa och inlärning påverkas negativt av trådlös
teknik samt att barn absorberar mer
strålning.
Dygnet runt utsätts svensken i allmänhet och barnen i synnerhet, för
passiv strålning. Vi kan absolut inte
tänka oss passiv rökning eller att skolpersonalen uppmuntrar barnen att använda tobak. Den tanken är absurd. Ja,
just det.
Varenda dag skickar jag mina egna
barn till skolan, till en miljö med wifi
och annan trådlös teknik som jag vet
är skadlig och ohälsosam. Under årens
lopp som lärare har jag varit mentor åt

många elever som av olika anledningar
mådde dåligt i skolan, men som trots
anpassningar och insatser inte mått
bättre varför några har fått undervisas på distans.
I dag förstår jag att de här eleverna
förmodligen inte tålde den höga strålningsnivån i skolan, precis som jag i
dag inte gör.
Lyckligtvis har en socialdemokrat, Ema-

nuel Öz, fått upp ögonen och lämnat in
en motion om strålningsfri skola. Öz
pekar på att allt mer tyder på att det
finns hälsorisker därför bör tekniken
ersättas med kabelburen IT-teknik för
att minska exponeringen, något som
Europarådet rekommenderade redan
år 2011
Självklart ska skolan vara strålningsfri tänker den med sunt förnuft. Förbjud wifi och minska den trådlösa tekniken till förmån för trådbunden. Det
går en farsot genom Sverige. Den stavas strålning och skördar tusentals offer.
Linda Nieuwenhuizen

Vi välkomnar Centerpartiets
uppvaknande om Kinnekullebanan

I

fjol åkte vi, undertecknade, Kinnekullebanan under massmedial bevakning. Då kallades vi
”populister”av ledande centerpartister i Skaraborg med omnejd.
I veckan åkte en grupp centerpolitiker, med uppdrag i såväl kommuner
som regionfullmäktige och riksdagen,
samma tågsträcka under massmedial
bevakning. De har nu kommit till samma slutsats som vi. För att få till stånd
den nödvändiga förbättring av Kinnekullebanan som behövs krävs att:
• Problemen uppmärksammas
• Åtgärder föreslås
• Resurser tas fram för åtgärderna.
Vi kallar inte dessa c enterpartistiska
Kinnekullebaneresenärer för populis-
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Varenda dag skickar jag mina egna barn till skolan, till en miljö med wifi och annan
trådlös teknik som jag vet är skadlig och ohälsosam.
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Vi socialdemokrater ser mycket
positivt på förslaget, och
hoppas på att förbättringar tas i stort politiskt
samförstånd.

ter – tvärtom välkomnar vi att fler starka krafter vill arbeta för förbättringar
av detta stråk, på samma sätt som vi
gjort under lång tid.
Under de senaste tio åren har resandet

på Kinnekullebanan utvecklats mycket
positivt. Det visar på att sträckan be-

E-post
post@nlt.se
sporten@nlt.se
bilder@nlt.se
annonser@nlt.se
abonnemang@nlt.se
Miljöcertifiering
NLT är miljöcertiferat enligt ISO 14001.
För mer information se www.nlt.se.

hövs. Med rätt åtgärder kan resandet
öka ytterligare. Inom kort kommer regionstyrelsen att få ett förslag om att
testa ett förenklat spårbyte på sträckan, för att göra det möjligt att återgå
till 100 km/h. Vi socialdemokrater ser
mycket positivt på förslaget, och hoppas på att förbättringar tas i stort politiskt samförstånd. Så, välkomna med i
kampen för Kinnekullebanan, centerpartister!
Alex Bergström (S)
Regionråd
Ida Ekeroth (S)
Oppositionsråd Mariestad
Kajsa Ezelius (S)
Vice ordf kommunstyrelsen Lidköping
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