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Remissvar

Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet (SOU 2020:46)
Företagarna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget och får
anföra följande.
Kommissionen har fått i uppdrag att: (1) Föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna
skillnader i uppväxtförhållanden, samt i möjlighet till god utbildning och arbete med goda
arbetsvillkor, (2) överväga åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till starka
ekonomiska intressen, samt (3) lämna förslag till andra jämlikhetsskapande åtgärder.
Förslagen ska främja jämlikhet på ett sådant sätt att ekonomins funktionssätt och
tillväxtpotential stärks.
Företagarna vill inledningsvis konstatera att vi inte delar vare sig problembeskrivningen eller
flera av utredningens slutsatser.
Kommissionen fastslår att jämlikheten har minskat i Sverige sedan 1980-talet. Sänkta
skatter, statiska ersättningsnivåer i transfereringssystemen och marknadsliknande
styrningsmodeller i offentlig sektor lyfts fram som orsaker.
Kommissionen föreslår att staten bör vidta motsatta åtgärder än de som bidragit till tillväxt
och högre levnadsstandard under de senaste 40 åren. Kommissionen förespråkar alltså högre
skatter, mer omfattande transfereringar och en ökad statlig styrning av såväl privata som
offentliga verksamheter.
Företagarna menar i linje med de flesta bedömare såväl nationellt som internationellt att de
senaste decenniernas liberaliseringar har varit förutsättningar för ökningarna i tillväxt och
välstånd.
Företagarna menar att ojämlikhet i huvudsak är avhängig individens möjlighet till
självförsörjning, genom arbete eller företagande. Ökade möjligheter till självförsörjning bör
därför vara den styrande principen för de förslag som lämnas i betänkandet. Dessvärre
innebär illa underbyggda förslag som regel att incitamenten till arbete och självförsörjning
minskar.
Enligt Företagarna kan utredningens betänkande inte ligga till grund för reglering eller
lagstiftning. Det ska istället ses som en ideologisk inlaga. Företagarna vänder sig mot att
använda utredningsväsendet på det vis Jämlikhetskommissionen tillsatts. Kommissionens
slutsatser saknar i flera avseenden grund i forskning och vetenskaplig metod. Avsaknaden av
Företagarna
Besöksadress: Rådmansgatan 40 | Postadress: 106 67 Stockholm
www.foretagarna.se | info@foretagarna.se | 08-406 17 00

konsekvensbeskrivning visar även det på betänkandets brister och att det inte är möjligt att
använda som beslutsunderlag.
Kommissionen presenterar 156 förslag, rekommendationer och bedömningar inom en rad
olika politikområden. De få författningsförslag som lämnas är inom områden där andra
utredningar nyligen har utrett frågan eller utredningar pågår. Att föregå dessa utredningar
utan expertkunskaper på respektive område är att ytterligare underminera
utredningsväsendet.
Sammantaget skulle de förslag, rekommendationer och bedömningar som lämnas allvarligt
skada företagandet i Sverige och slå mot tillväxt och jobbskapande, och bör därför inte
genomföras. I de enstaka fall det finns förslag i betänkandet som går i rätt riktning för det
svenska företagsklimatet, kräver även dessa närmare utredning innan man kan ta ställning
till om de ska genomföras.
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