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Brev till näringsminister Ibrahim Baylan.

Så här kan du och regeringen hjälpa
500 000 ensamföretagare
Vi är glada för att regeringen varit på tå med insatser för företagen i Sverige. Ensamföretagarna och de enskilda firmorna
har dessvärre hamnat sist i kön och hittills hamnat utanför alla krispaket och stödinsatser.
•
•
•
•
•

Möjligheten att korttidspermittera ges ej, (gäller inte ägare)
Uppskjutning av moms och arbetsgivaravgifter blir ej relevant när man betalar dessa årsvis.
Utan kundkrets och säkerheter ges ej möjlighet att låna av Riksbankens miljarder genom bankerna.
Låna av Almis pengar kommer inte att fungera – processen kommer inte att släppa igenom dessa företagare
Att staten tagit över sjuklöneansvaret hjälper inte dessa företag.

”96 % av ALLA företag är enmansföretag eller småföretag DOCK går majoriteten av krispaketen till
storföretagen. Vi måste enas nu och få sändningstid hos regeringen – säger Mathias Rebane,
näringslivspolitisk talesperson Företagarförbundet”
Trots detta är dessa 500.000 småföretagare lika viktiga människor att stötta som alla andra. De är viktiga
samhällsfunktioner som taxichaufförer, caféägare, frisörer, städare, snickare, korvkiosksinnehavare, Pizzabagare,
butiksinnehavare, frilansjournalister m.m. Och inte minst bönder som sätter mat på våra bord och ser till att affärer är
fyllda, trots dystopiska bilder av tomma hyllor. Dessa ensamma hjältar och deras tjänster tar vi för givna. Nu har vi ALLA
en skyldighet att hjälpa dem i denna minst lika svåra stund för deras firmor som för storföretagen.
Vi föreslår en enkel lösning.
Ge dem möjlighet att ta ett CSN lån som räcker till lön och hyra under 3-6 månader, med låg ränta och lång
återbetalningstid, 5-10 år.
System och logistik har förutsättningar att fungera hos CSN som redan idag administrerar upp emot 1 miljon mottagare
av studiebidrag och studiestöd, det behövs bara politisk vilja att styra över medel från riksbankens 500 miljarder.
Lånekostnaden för denna insats om hälften av enmansföretagen utnyttjar stödet i tre månader är mindre än en tiondel
av de 500 miljarder som riksbanken har uppdrag att låna ut.
Med stöd till delar av lönen under denna kristid kommer dessa företagare fortsätta kunna gå till jobbet trots att hälften
av kunderna skrämts att sitta hemma, service och tjänster i samhället kommer att hållas igång och små och stora orter
runt om i Sverige kommer att leva vidare under och efter krisen.
Med denna relativt lilla insats så räddar ni många samhällsfunktioner som vi tar för givna samt inte minst människorna
bakom och deras öden.
Med bästa småföretagarhälsningar
Mats Assarsson, Förbundsordförande
Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson
0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se
Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare
att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i
samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

