
Sammanfattning av paneldebatt Riksdagen 16/11-21

Ett evenemang av  Företagarnas branschförening, där Svenska Vård är medlem som förbund.

Deltagare:

Lars Hjälmered (M), Per Åsling (C), Mathias Tegnér (S), Linda Westlund Snecker (V) och

Mathias Bäckström Johansson (SD).

Moderator : Mathias Mellgren Helge , Företagarna

Under paneldebatten diskuterades följande frågor:

Kriminalitet hos företagare ökar . Både mot företagaren men även att företag som fasad för

kriminalitet.

Hur ska detta lösas?

● Alla deltagande riksdagsledamöter är eniga i att kriminalitet kommer att bli en fråga i

valet.

● Ett nytt tag behövs är den gemensamma ställningstagandet total kontroll enlighet

från vänster till höger - men vägen att lösa detta ser givetvis olika ut.

Hur ser partierna i Sveriges riksdag på den snedvridna konkurrensen med att privat vård,

omsorg, behandling och skola ej är får dra moms.

Hur ska detta lösas?

● En översyn behövs. (C)

● Snedvriden konkurrens som inte ska vara . Det ska vara på lika villkor. (SD)



Företagarna har just utkommit med en rapport gällande Kompetensförsörjning i Sverige

framåt.

Hur skapar vi en gynnsam kompetensförsörjning i Sverige ?

● Bygga ut skräddarsydda kvalificerade yrkesutbildningar. (C & S)

● Skruva på regler för arbetskraftsinvandring. (S & M)

● Sluta experimentera med skolan. (M)

● Fokusera mer på tekniska lösningar /digitalisering för att även de som är i arbete ska

orka. (V)

● Gäller för kommuner och fristående skolor att  hålla våga satsa och hålla ut med de

dyrare yrkesprogrammet på gymnasiet. Att  inte lägga krutet på kostnadseffektiva

samhällsprogram. Viktigt att yrkesprogram prioriteras. (SD)

Drivmedelskostnader skenar i Sverige .

Hur ska detta lösas?

● Sänka priset på 50 öre/litern. (M)

● Bygga ut laddningsmöjligheterna i landet. (M)

● Skapa samma konkurrensvillkor som i andra jämförbara länder. (SD)

Regelbördan kväver den enskilde företagaren.

Hur ska detta lösas?

● “Nu är det dags att stryka. När en ny regel införs l måste en gammal tas bort” .

Prioriterar denna fråga. (C)

● Effektivisera regel förbättring genom att kolla på hur andra länder gör exempelvis

titta på Estland (digitaliserade processer) och  Danmark, (effektiv införande av

EU-lagar), som löst detta effektivare. ( M)

● “Vi ska inte glömma att reglerna behövs för att företagare inte ska fuska och dra in

kriminalitet i bolagen”. (V)



Vad tar Svenska Vård med sig och arbetar vidare:

● Hur skapar vi en gynnsam kompetensförsörjning I Sverige för vård och omsorg?

● Momsfrågan? Vad händer i denna?

Vid pennan: Oscar Rinaldo


