Företagarna träff i Munkedal
Maria Plass och Inger René deltog den 9 mars vid Företagarnas träff för
riksdagsledamöter hos målerifirman C Gabrielsson i Munkedal.
Besöket bjöd först på en rundtur och presentation av företaget. Företagarna
informerade sedan om aktuella frågor och ledde en diskussion om näringslivet och
arbetsmarknaden. Företagarna företräddes av ordföranden för Västra
Götalandsregionen, Maria Derner, och ordförande i Munkedal, Torbjörn Eliasson.
Christoffer Gabrielsson är 29 år, målarmästare och VD för C Gabrielsson med
11 anställda och en omsättning på 8,5 miljoner. Drivkraften är att det är roligt att vara
företagare och målare. Sedan Christoffer startade upp 2004 har personal och
omsättning dubblats varje år. Vinsterna återinvesteras i personalen och framtiden.
Kunderna finns inom både antikvariskt måleri och traditionell byggnadsproduktion.
C Gabrielsson tar också emot gesäller. I tre år i rad har dess gesäller vunnit
utmärkelsen ”Bästa gesäll i Bohuslän” i alla hantverkskategorier. Christoffer tycker
att lärlingsmomentet är viktig för ungdomarna i bygglinjen och att utbildningen ska
vara mer praktiskt inriktad. Urvalet till utbildningen borde dessutom sätta mindre vikt
vid teoretiska kunskaper. Ett kompletterande praktiskt inträdesprov istället vore mer
rättvisande och uppmuntra ungdomarna med den bästa potentialen.
Bara en liten andel i yrkesutbildningarna blir egna företagare sedan. Christoffer
tycker att entreprenörskapet måste finns med i utbildningen om fler unga ska se
möjligheterna med att bli företagare. T.ex. kan Företagarna och unga förebilder vara
där och informera.
När vi talade om konjunkturläget var Christoffer ganska så positiv. Uppdragen
kommer fortfarande in. Även om bara en liten del av kunderna är i privat sektor
tycker han att ROT-avdraget är bra, i första hand för att det tränger bort svartarbete.
Men för att ROT ska ge mer jobb till hans företag vill han att det utökas också till
offentlig sektor.
Sänkt arbetsgivaravgift var högst på listan av efterfrågade förbättringar.
Skattesystemet är utformat efter storföretagen, menar Christoffer. T.ex. gör en
arbetsgivaravgiftssänkning om en procentenhet stor skillnad för det stora företagen
men inte lika mycket för de små.
När C Gabrielsson kom upp i 10 anställda passerade en företaget ”magisk gräns”
och administrativa bördan blev märkbart större, menade Christoffer och välkomnar
därför fler regelförenklingar.
Konkurrens på lika villkor var ett starkt krav. Det upplevs som orättvist att
regelbördan är så mycket tyngre än hos de mindre konkurrenterna. Utländska
målare från t.ex. Polen är också ett problem för C Gabrielsson eftersom de inte kan
konkurrerar med låga löner.

En annan förbättring som välkomnas är det nya trygghetssystemet för företagare (se
länk i högerkolumnen).
Från medlemsorganisationen Företagarna framfördes ett antal önskemål, bland
annat inom arbetsrätten, exportfrämjande, ROT, villkor för deltidsföretagare och
branschkompetensutveckling.
LAS ses som ett stort hinder i tillväxtföretag. En lösning som föreslogs var slopade
turodningsregler för företag med mindre än 10 anställda.
För små exportföretag efterfrågas bättre anpassade lösningar från Exportrådet.
Många medlemmar anser att tjänsterna är för dyra. Företagarna föreslår s.k.
success-fee baserade arvoden för exportutvecklingstjänster för att fler ska ha råd.
För exportföretagen vill man också ha upp debatten om ett euroinförande.
Den nya fakturamodellen för ROT bekymrar många medlemmar. I grunden är
förändringen vad gäller skatteutlägget positiv men företagen oroar sig för risken de
tar för den skatt som kan överstiga avdraget hos privatpersonen. På ämnet ROT
efterfrågar man även en större tydlighet om vad som ingår och inte, t.ex. om
markarbeten ger rätt till avdrag.
För att få fler deltidsföretagare att gå till heltidsföretagande vill man ha en förändring
av a-kassereglerna. Den sociala tryggheten är också viktig och där välkomnar även
Företagarna förbättringen i trygghetssystemen för företagare. Fler heltidsföretagare
är ett bra steg mot arbetslösheten, menar man.
Företagarna vill avslutningsvis se mer entreprenörskap i gymnasie- och
yrkesutbildningarna. I företagandet finns framtidsjobben!

