
Vinster till 
välfärden 
Ett liberalt näringslivsprogram för ett 
starkt Göteborg.  

 

Sida �1

52 förslag för ett 
starkt näringsliv som 

en förutsättning för 
en stark välfärd. 



Innehåll 
Förord                                                                                                   3 

Ett framtidssäkrat företagsklimat i Göteborg                                        4 

Ett starkt företagsklimat i Göteborg                                                      5 

Onödig regelbörda och höga avgifter slår mot  företagen                   6 

En småföretagarvänlig upphandling                                                     7 

Ett första steg till ett nytt liv                                                                  8 

Ungt entreprenörskap                                                                          8 

Ta till vara varje göteborgares potential                                              9 

Företagande och jobb för göteborgare med funktionshinder       10 

Trygga företagare                                                                        10 

Entreprenörskap i välfärden                                                                11  

Sida �2



Förord  
Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en stark välfärd. 

Liberalerna vill att det ska vara attraktivt, enkelt, givande och lönsamt att driva företag i Göteborg. 
För oss liberaler är företagandet ett sätt för individens möjlighet att själv ta makt över sina drömmar 
såväl som en förutsättning för att vi gemensamt ska ha resurser för att utveckla ett hållbart samhälle. 
Det är tack vare entreprenöriella göteborgares vilja att starta företag och få dem att växa som nya 
jobb kan skapas.  

I en stad som växer och där klyftorna samtidigt ökar, är fler jobb och fler företag viktiga nycklar för 
att inkludera människor som befinner sig i utanförskap. Människor som har tufft att ta sig in på 
arbetsmarknaden kan genom eget företagande skapa jobb till sig själva och andra. Ett starkt 
företagsklimat är en förutsättning för en stark välfärd.  

Det är vår liberala övertygelse att Göteborgs kommun inte kan skapa privata jobb och företag, men 
väl förutsättningar för ett gott företagsklimat. Utgångspunkten för vår politik är att det ska löna sig 
att driva företag och ta risker. Men då måste förutsättningarna för stadens företag anpassas efter de 
utmaningar som entreprenörerna möter i globaliseringens och digitaliseringens spår.  

Göteborg stad har onekligen en gedigen näringslivshistoria byggt på handel och 
tillverkningsindustri. Näringar som kommer och ska fortsätta även in i framtiden. Samtidigt som 
göteborgarna med stolthet ser tillbaka på sin historia så är det viktigt att blicka framåt för att skapa 
de rätta förutsättningarna som gör näringslivet konkurrenskraftigt även i framtiden.    

Detta programförslag är skapat av Den liberala näringslivsgruppen i Göteborg. 
Mariah ben Salem Dynehäll, sammankallande  
Anders Lejonbjörn  
Bengt Wiberg  
Gunilla Almgren  
Jan Svensson 
Lennart Olsson 
Mattias Arnander  
Peter Lintin-Wold 
Petra Palmgren Lindwall 
Simona Mohamsson 
Sivert Aronsson 

Sida �3



Ett framtidssäkrat företagsklimat i 
Göteborg 
Göteborg befinner sig i ett gigantiskt utvecklingssprång samtidigt som digitalisering och 
teknikutveckling potentiellt kan komma att förändra människors behov och beteende radikalt. För 
att möta nya behov och lösa problem som inte finns idag behöver staden säkerställa att nya 
möjligheter för näringslivet, dess entreprenörer och anställda kan tas till vara. I takt med att staden 
växer kraftigt behöver fler verksamhetslokaler säkerställas så att även fler företag har möjlighet att 
etablera sig i Göteborg. Fler göteborgare kräver också fler bostäder, fler förskolor och skolor och 
annan kommunal service för att Göteborg ska vara förstahandsvalet för att starta företag i. 

År 2030 har Göteborg som mål att vara en fossilfri stad. Det är ett ambitiöst och ett nödvändigt mål 
som också påverkar näringslivet. Staden behöver hitta nya lösningar för att möta näringslivets behov 
utan att det skapar negativ miljöpåverkan. Göteborgs företagare behöver inkluderas i 
stadsutvecklingsprocessen där kommunen tillsammans med näringslivet kan hitta hållbara lösningar 
på samtida och framtida klimatutmaningar. Klimatarbetet bör utgå med en positiv framtidstro 
inkluderat insikten att en hållbar utveckling skapar möjlighet till både innovationer såväl som nya 
arbetstillfällen. Ett exempel på där näringslivets intressen krockar med utvecklingen av en hållbar 
stad är parkeringsfrågan. Många företag upplever att ett kraftigt sjunkande antal parkeringsplatser i 
den centrala staden påverkar lönsamheten negativt, samtidigt som tillgängligheten för transporter 
och leveranser begränsas. I utmaningar likt ovanstående, som är gemensamma bör staden samverka 
med företag och entreprenörer för att hitta innovativa lösningar som är ekologiskt och ekonomiskt 
hållbara för såväl staden som näringslivet. 

Liberalerna är övertygade om att innovation och entreprenörskap är viktiga verktyg för att möta 
såväl nutida som framtida samhällsutmaningar. Det nyligen antagna Innovationsprogrammet för 
Göteborgs stad är en bra början, men stadens förvaltningar och bolag kan inte själva lösa de 
utmaningar som finns. Göteborgs näringsliv bör inkluderas i hur nya innovationer kan bidra till 
stadens utveckling. På samma sätt bör det näringslivsstrategiska program för 2018 – 2035 som tagits 
fram av Business Region Göteborg konkretiseras och brytas ned till stadsdelsnivå för att kunna 
tillämpas av stadsdelsnämndernas förvaltningar och lokalpolitiker. 

Liberala förslag:  

1. 150 000 nya bostäder behöver byggas i Göteborg för att möta framtidens behov, vilket ge fler 
möjlighet att etablera sig i staden. 

2. Bristen på verksamhetslokaler och kontor i Göteborg måste byggas bort. Det behövs moderna 
lokaler som är anpassade till dagens marknad och som bidrar till ökad tillväxt och framåtanda. 

3. Det lokala näringslivet ska involveras tidigt i stadsutvecklingsprocesserna så att näringslivets 
behov tas till vara. 
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4. Säkerställ hållbara och tillgängliga parkeringslösningar som såväl bidrar till att stadens 
klimatmål nås samtidigt som näringslivets behov tillgodoses. Fler stadsnära pendelparkeringar 
behövs tillsammans med en fortsatt utbyggnad av parkeringar och infrastruktur för el-bilar. 
Minsta fria parkeringstid ska vara 30 minuter.  

5.  Skapa forum för dialog kring innovation mellan Göteborgs Stad och näringslivet. 

6. Ge direktiv till stadsdelsnämnderna att beakta innovationsprogrammet för Göteborg och det 
näringslivsstrategiska programmet 2018 – 2035 i de lokala utvecklingsplanerna och 
medborgardialogerna.  

7. Det behövs fler klimatsmarta samtransporter i centrum. Det är många små transporter från 
olika aktörer som kör på våra gator och levererar till samma butiker. Detta skulle kunna 
effektiviseras genom samlastning och gemensamma utkörningar. 

Ett starkt företagsklimat i Göteborg 
I Svenskt Näringslivs ranking om Sveriges kommuners företagsklimat faller Göteborg som en sten. 
Snittet för Göteborg ligger nu på 2,87 på en sexgradig skala och plats 206 av landets kommuner. 
Liberalernas mål är att Göteborg innehar förstaplatsen som den mest företagarvänliga staden samt 
redovisar flest antal nyföretagare (i förhållande till folkmängd) bland landets storstadsregioner. Trots 
att Göteborg har en stark konjunktur lyfter inte småföretagarnas upplevelse av Göteborg som en 
företagarvänlig stad. Företagare som har haft kontakt med kommunen är mer nöjda än de 
företagare som inte har haft kontakt.  

Göteborg har infört två företagslotsar som hjälper företagare att nå rätt personer inom kommunen 
när behov finns. Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt, men inte tillräckligt. För att stärka 
företagsklimatet behöver denna framgångsrika satsning skalas upp och komma närmare fler företag i 
samtliga stadsdelar. Många företagare upplever att kommunen har en negativ attityd och att det är 
svårt att hitta rätt kompetens för att kunna öka tillväxten ytterligare. Utöver den kommunala 
servicen till stadens företagare är en positiv attityd till företagande något som också behöver stärkas. 

Mycket har blivit bättre i företagskontakterna på senare år även om det förekommer tråkiga 
exempel på kommunal nivå. Grunden till utmaningen ligger i den negativa attityd gentemot 
företagande som fortfarande förekommer bland politiker och tjänstemän inom vissa förvaltningar. 
En förändrad utveckling kan endast uppnås genom en bräddad rekrytering av kompetens från 
näringslivet till ledande befattningar inom kommunens förvaltningar och bolag. På så sätt kommer 
insikten om företagens förutsättningar att sprida sig uppifrån och ner i förvaltningarna. 
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Liberala förslag: 

8. Det behövs fler företagslotsar som kan fungera som en samlande länk mellan företag och 
kommunens olika förvaltningar.  

9. Göteborgs Stad behöver införa en funktion, en kompetenslots, som hjälper företag utifrån behov 
till rätt aktör för att säkerställa kompetens i företaget. Det kan handla om akademi, 
yrkesutbildningar, övriga utbildningsaktörer eller Entreprenörskvarter. 

10. Ett näringslivsråd ska inrättas och ska spegla den mångfald som finns i stadens näringsliv. 

11. Vi vill att politiker har en god förståelse för företagarnas villkor och därför vill vi att alla 
förtroendevalda besöker företag regelbundet 

12. Antalet kommunala bolag i Göteborg ska minska.  

13. Staden ska fastställa tydliga principer för när kommunal verksamhet är lämplig att bedrivas i 
bolagsform samt göra en konsekvensanalys innan nya kommunala bolag startas. 

14. Var tredje år ska kommunen genomföra en kartläggning av tillämpning av 
konkurrenslagstiftningen avseende de kommunala bolagen. 

Onödig regelbörda och höga avgifter 
slår mot företagen 
Det behöver bli enklare, roligare och mer givande att driva företag i Göteborg. Att minska 
regelbördan frigör tid och kapital som kan återinvesteras i verksamheten samt skapa jobb och tillväxt 
till nytta för samhället. För att det offentliga ska kunna tillgodogöra sig företagandets välstånd krävs 
en förståelse för att onödig regelbörda slår mot företagen.  

Den svenska lagstiftningen omfattar över 1200 lagar och 2200 förordningar. Till detta kommer ett 
stort antal riktlinjer och föreskrifter inom kommunen. Även om endast en bråkdel av dessa har 
bäring på stadens företag är det uppenbart att staden är hårt reglerad, vilket också får konsekvenser 
på företagsklimatet. Många av dessa lagar och regler har tillkommit med goda intentioner för att 
svara mot ett eller annat behov i samhället. Varje sådan regel kan var för sig ha stiftats av en god 
anledning, men tillsammans får det stora antalet regler en negativ effekt för företagarna. 

För att stärka företagsklimatet i Göteborg är det centralt att staden hittar en god balans mellan en 
rättssäker lagstiftning samt samhällets förväntningar på företagarna och entreprenörernas 
regelbörda och förutsättningar för fri företagsamhet. Denna balans bör ta hänsyn till den 
entreprenöriella individen och hens möjligheter att utveckla sitt företag på ett enkelt och lönsamt 
sätt.  
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Liberala förslag: 

15. Alla förslag på nya regler alternativt ändringar i regelverk inom Göteborgs Stad ska först 
genomgå en konsekvensutredning med ett småföretagsperspektiv.  

16. Göteborgs offentliga avgifter gentemot de lokala företagen ska vara mest prisvärda i Sverige. En 
total genomlysning av stadens taxor och avgifter ska genomföras tillsammans med jämförelser 
med andra likvärdiga kommuner.   

17. Kommunala avgifter och taxor ska fastställas, i den mån de är möjligt, efter hur regelverk följs, 
en så kallad riskklassning. 

18. Säkerställ och följ upp att stadens förvaltningar som tar ut avgifter från företag klarar av att leva 
upp till det som företagen betalar för. Om inte ska avgifter ses över eller rutiner ändras. 

19. Öka transparensen och kommunicera hur och varför avgifter tas ut. 

20. Det är viktigt att säkerställa att avgifter enbart tas ut för faktiska kostnader i samband med olika 
tillstånd och att avgifterna inte tas ut i onödan. 

21. För varje ny regel som införs för Göteborgs företag ska minst en motsvarande regelförenkling 
genomföras ”One in, One Out” enligt kanadensisk modell.  

22. Berörda kommunala förvaltningars förmåga att informera och upplysa medborgare och 
företagare om gällande regelverk ska förbättras, genom kundtjänster med ökad kompetens och 
serviceinriktning. 

En småföretagarvänlig upphandling 
Varje år upphandlar den offentliga sektorn varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor. Trots 
det deltar endast 14 procent av de svenska små- och medelstora företagen deltagit i en offentlig 
upphandling under de senaste 12 månaderna. Göteborgs stad handlar upp varor och tjänster för 
cirka 20 miljarder kr per år. För att inkludera fler småföretag i denna process måste offentliga 
upphandlingar ytterligare förenklas och stora kontrakt brytas ned i mindre delar, så att det blir 
möjligt och lättare för småföretag att delta. För att stimulera att en offentlig upphandling som 
öppnar sig för fler och mindre aktörer ska offentlig upphandling ha fokus på den funktion som ska 
upphandlas, alltså vilket resultat som ska uppnås, inte exakt hur uppgiften ska lösas.  

2016 omvandlades det kommunala bolaget Upphandlingsbolaget till en nämnd – Nämnden för 
inköp och upphandling. Den nya nämnden bör få ett tydligt uppdrag att säkerställa att små- och 
medelstora företags deltagande i de upphandlingar som görs av.  

Liberala förslag: 

23. Nämnden för Inköp och upphandling ska ges i uppdrag att redovisa hur stor andel av stadens 
inköp som görs av småföretagare samt lämna förslag på hur andelen småföretagare kan öka. 
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24. Nämnden för inköp och upphandling ska ges i uppdrag att sätta mål på hur stor andel av det 
upphandlade värdet som bör omsättas i stadens små och medelstora företag. 

25. Dela upp stora upphandlingar så att fler mindre och lokala aktörer kan få möjlighet att lämna 
anbud. 

26. Se över hur ramavtal används och direktupphandling under beloppsgränsen kan vara ett bra 
sätt att underlätta för små företag att kunna komma in och bli leverantörer till kommunala 
verksamheter. 

Ett första steg till ett nytt liv 
Göteborg präglas av stora sociala klyftor där en stor del av invånarna i vissa stadsdelar under långa 
perioder har försörjningsstöd. Anledningen till att man har försörjningsstöd kan givetvis variera, 
men gemensamt för dessa människor är ett utanförskap där vägen till egen försörjning kan upplevas 
som lång och byråkratisk. För människor som har försörjningsstöd är möjligheterna att testa 
företagande som ett sätt att förbättra sitt liv starkt begränsade. Om man har försörjningsstöd och 
provar att starta eget försvinner den lilla ekonomiska ersättning man får. Som liberaler anser vi att 
detta är ytterst kontraproduktivt eftersom man då begränsar människors makt att påverka sin egen 
situation. Drömmen om att förverkliga sina affärsidéer måste också vara möjlig för göteborgare som 
har försörjningsstöd. 

Liberala förslag: 

27. Personer med försörjningsstöd ska ges möjlighet att testa verksamhet eller andra 
entreprenöriella projekt i syfte att öka motivation och lärande kring mekanismer och metoder 
för självförsörjning utan att det påverkar ersättningsnivåer under en begränsad tid. Ett 
pilotprojekt kan vara ett alternativ att testa detta.  

28. Personer med försörjningsstöd ska ges bättre vägledning till lokala aktörer inom det 
entreprenöriella ekosystemet/Entreprenörskvarteret av stadens socialkontor och vid stadens 
kompetenscentra.  

Ungt entreprenörskap 
Andelen nystartade företag i Göteborg har minskat på senare år. För att säkerställa att nya företag 
startas på en tillfredsställande nivå i framtiden är det viktigt att stimulera entreprenörskap och 
företagsamhet bland unga. Göteborg ska ha den högsta andelen unga företagare bland invånarna 
jämfört med övriga storstadsregioner. En god väg till nyföretagande är att skolan präglas av 
entreprenöriellt lärande. Unga behöver också få förverkliga sina idéer och pröva sina vingar som 
entreprenörer tack vare stöd från aktörer som Framtidsfrön och Ung Företagsamhet. Trots att den 
nya läroplanen (LGR11) tydligt pekar på vikten av entreprenörskap i skolan är det flera skolor i 
Göteborg, såväl grundskolor som gymnasieskolor) som inte lever upp till dessa rekommendationer.  

Liberala förslag: 
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29. Entreprenörskap i förskolan och skolan handlar om att utveckla barns och elevers nyfikenhet, 
initiativförmåga och självförtroende. Det är viktigt att stärka och värna det entreprenöriella 
lärandet i hela utbildningssystemet. En kommungemensam strategi ska tas fram.  

30. Skolor i Göteborg uppmanas att exempelvis använda Ung Företagsamhet och Framtidsfrön eller 
liknande som inspiration i sin undervisning. 

31. Göteborgs stad ska utreda hur unga ska kunna anställas, under en 6 månaders period, för att 
utveckla sitt företag i en pilot. Verksamheten med sommarlovsentreprenör och motsvarande ska 
spridas över hela Göteborg. 

Ta till vara varje göteborgares 
potential 
Nya perspektiv föder nya idéer. Det är i krockar mellan olikheter som nya möjligheter skapas och 
innovationer utvecklas. Mångfald är ur det perspektivet av väldigt stor betydelse för att hantera stora 
samhällsutmaningar oavsett om de handlar om ekonomisk tillväxt, ekologisk hållbarhet eller ett 
växande utanförskap. Mångfald är en betydelsefull resurs om vi har vett att använda den klokt. 

Trots att integration debatteras flitigt presenteras få konkreta förslag på hur den kan förbättras. 
Områden som jobb och språk lyfts fram som betydelsefulla, men bakom orden och de politiska 
formuleringarna är det tydligt att det framför allt är anställningar som avses. Samtidigt råder idag 
en enorm kompetensbrist på många företag och inom de flesta branscher. Kompetensbristen råder 
från tjänstemannanivå och ner till kollektivarbetare, i privat såväl som offentlig verksamhet. En 
jobbskapande integration är därför försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Vi vet genom flera studier att utlandsfödda i högre grad än svenskfödda vill starta företag eget 
Dessutom lägger utlandsfödda ribban högre och satsar i högre grad på att utveckla företag med 
anställda (ex. Entreprenörsbarometern 2012, Tillväxtverket). Som egenföretagare har man en större 
frihet. Att skapa sitt eget jobb genom att lyfta sina talanger, styrkor och resurser är ett annat 
alternativ för att nå meningsfull sysselsättning och försörjning. Förutom att människor kan nå 
sysselsättning skapas möjligheter för att fler nya jobb skapas genom att människor från andra länder 
har idéer som skapar värde i Göteborg. Genom att interagera med potentiella kunder och 
leverantörer tränas och praktiseras inte bara språket (i verkligheten) eftersom man samtidigt också 
bygger nya relationer och nätverk med människor som redan lever och verkar i landet. Att kunna 
svenska hjälper till, men att man som utlandsfödd även kan flera språk utgör en stark 
konkurrensfördel om man matchar den kompetensen med rätt kundsegment. 

Hur kan man komma till rätta med det utanförskap som många nyanlända befinner sig i även efter 
etableringsfasen och SFI-studier? Hur kan vi se till att nyanländas erfarenheter och kompetenser 
bäst tas i tillvara? Hur kan vi underlätta att nyanlända kan komma i kontakt med svenska 
arbetsgivare och uppdragsgivare eller förenkla och påskynda processen för dem att starta eget? 

Sida �9



Liberala förslag: 

32. Göteborgs stad säkerställer att nyanlända får samhällsorientering kring frågor kring företagande 
genom Yesbox, BRG, och andra externa aktörer såväl som berörda förvaltningar och bolag. 

33. Sociala resursnämnden ges i uppdrag att genomföra ett entreprenörsprogram för nyanlända i 
samarbete med Yesbox.  

34. Öka resurserna för KY utbildningar och yrkeshögskolor. 

35. Inför stöd för företag att validera nyanländas kompetens. 

Företagande och jobb för 
göteborgare med funktionshinder 
Alla boende i regionen ska ha möjlighet till att driva företag eller ta anställning. Det gäller också 
personer med olika former av funktionsnedsättningar. Alla personer med funktionsnedsättning kan 
inte arbeta men de som kan ska ha samma möjligheter som andra att bli nya företagare eller 
anställda i företag i staden.  

Liberala förslag: 

36. Tillsätt en Studie-, företags- och arbetsvägledare som en samhällsresurs med kunskap om och 
kontakter till utbildare, företagsstöd och företag i regionen. En resurs dit en person med 
funktionsnedsättning kan få guidning om valmöjligheter utifrån sina egna unika förutsättningar 
till utbildning för att starta eget företag eller för att bli anställningsbar. Resursen ska också arbeta 
med att höja kunskapsnivån hos stadens utbildare, företagare och andra intressenter som kan 
bidra till en ökad inkludering på arbetsmarknaden för göteborgare med funktionsnedsättning. 

37. Uppmuntra och stimulera stadens olika aktörer till att inkludera och möjliggöra för personer 
med funktionsnedsättning att bli egenföretagare. 

38. Tillsätt en lotsfunktion för göteborgare med funktionsnedsättning. Funktionen stöttar människor 
som söker sig ut på arbetsmarknaden genom att vägleda till kontakter till tillgängliga jobb. 
Lotsen fungerar också som ett stöd till såväl arbetstagare som arbetsgivare under 
rekryteringsprocessen och säkerställa att arbetsgivare som vill anställa personer med 
funktionsnedsättning får det stöd som krävs för att personen ska kunna bli anställd.  

39. Alla näringslivsinsatser inom Göteborgs kommun bör inkludera insatser för göteborgare med 
funktionsvariation. 

40. Göteborgs Stad ska skapa praktikplatser tillsammans med näringslivet som möjliggör att 
personer med funktionsnedsättning kommer ut på arbetsmarknaden.  
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Trygga företagare 
Det fria näringslivet hotas av en kriminalisering och organiserad brottslighet i flera branscher, 
samtidigt som många småföretagare och näringsidkare utsätts för brott som inte prioriteras i 
tillräckligt hög grad av rättsväsendet. Utsatta företagare saknar stöd och resurser för att själva 
hantera konsekvenserna av att bli utsatta för dessa brott. Kriminella hotar seriösa företagare både 
utifrån, och genom att starta företag som fasad för kriminell verksamhet, och vissa fall konkurrera på 
ojusta villkor. Vi vill att Göteborg ska vara den stad i landet som har lägst kriminalitet mot 
företagare och näringsidkare. 

Liberala förslag: 

41. Inrätta en rådgivande resurs som stödjer företagare när de blir utsatta för brott. Resursen ska 
hjälpa företagare att navigera till rätt kontaktpersoner, myndigheter och aktörer för att hantera 
situationen.  

42. Inrätta en stödresurs för att ta hand om brottsoffer. När du som brottsoffer väl har vågat agera 
behövs extra stöd för att verkställa. 

43. Göteborg stad och företagarorganisationer tar tillsammans fram en handlingsplan som innebär 
tryggast stad i landet för företagare. En särskild satsning ska göras för att stödja polisen i att 
beivra brott mot företagare. 

44. Visselblåsarfunktion för företagare som syftar till att företagare anonymt kan tipsa om hot, 
beskyddarverksamhet, ligors verksamhet mm. 

45. Kommunen satsar på att få närmast 100% dna-märkning på maskiner, varor, utrustning, vilket 
minskar risken för häleri. 

46. Göteborgs stad kraftsamlar för att minska risken för häleri på till exempel marknader etc. 

47. Kontrollen av företag som tex hyr lokaler av kommunala fastighetsbolag samt levererar varor 
och tjänster till kommunen ska förbättras. 

48. Polisen och kommunen måste ge Göteborgs företagare en snabbare, tydligare information om 
eventuella hotbilder som kan uppkomma med tex evenemang eller att ett kriminellt nätverk 
agerar på en marknad.  

49. Stadens miljötillsyn kan göra mer för att beivra brott och skapa lika konkurrensvillkor. 
Miljölagstiftningen är ett kraftigt vapen mot de som inte sköter sig med möjligheter till höga 
böter och viten. 

Entreprenörskap i välfärden  
Genom att liberalisera en tidigare låst offentlig sektor har välfärdens anställda fått möjligheten att 
förverkliga nyskapande verksamhetsidéer i egna företag. I stället för att utföra verksamheten i egen 
regi köper kommuner och landsting i allt större utsträckning verksamhet av privata utförare. Bland 
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dessa privata utförare finns både vinstdrivande privata företag och icke-vinstutdelande, så kallade 
idéburna vård- och omsorgsföretag. Gemensamt för de två kategorierna är att båda erbjuder 
medborgarna viktig valfrihet.  

Nu riskerar den positiva utvecklingen av valfriheten att hejdas. Regeringen har tillsatt en särskild 
utredare (Dir. 2015:22) som föreslår att hur offentliga finansieringen av privat utförda 
välfärdstjänster ska regleras. Syftet med förslaget är att skapa ett vinstförbud där ett företags 
eventuella överskott ska gå tillbaka till verksamheten.  

Att införa ett vinstförbud i välfärdsföretagandet utgör en regelbörda som saknar motstycke. Blotta 
hotet om en sådan lagstiftning har slagit hårt mot nyföretagande inom välfärdsföretagandet. Inte 
heller de idéburna välfärdsföretagen, ofta drivna i form av stiftelser, ideella föreningar eller 
ekonomiska föreningar, gagnas av ett vinstförbud eftersom en mångfald i verksamhets- och 
bolagsformerna skapar dynamik och utveckling i en växande välfärdssektor. Istället för att utreda 
hur vinster ska förbjudas bör politiken främja och välkomna en blandning av utförare i olika 
företagsformer.  

Liberalerna strävar efter ett jämställt arbetsliv och ett jämställt företagande mellan män och kvinnor. 
I vissa avseenden, på arbetstagarsidan, ligger Sverige långt fram, men när det gäller kvinnors 
entreprenörskap krävs det krafttag. Endast 25 procent av företagen i Sverige drivs av en kvinna. Det 
är lägre än EU:s genomsnittliga nivå, där 31 procent av företagen drivs av en kvinna. Vi måste bryta 
mönstret och ge fler kvinnor möjligheten att starta och driva företag.  

Gemensamt för länderna i EU är att en segregerad arbetsmarknad avspeglar sig i företagandet. Så 
även i Sverige. I den bransch man är verksam startar man sitt företag, vilket i många kvinnors fall 
innebär att man startar sitt företagande inom välfärdssektorn. 43 procent av Sveriges 
utbildningsföretag drivs av en kvinna och inom vård och omsorg är andelen 55 procent.  

Inom manligt dominerade branscher, exempelvis byggbranschen, drivs 95 procent av företagen av 
en man. Utifrån den utredning kring vinstförbud som gjorts kan man reflektera över varför det är 
acceptabelt att ett privat företag får bygga ett äldreboende som är finansierat av skattemedel, medan 
det inte är acceptabelt att bedriva verksamheten privat när boendet är klart.   

Välfärdsreformerna som har genomförts har gett många kvinnor chansen att starta och driva 
företag inom sektorer som vård, skola och omsorg. Nu hotas dock dessa näringar av regeringens 
vinstförbud i välfärden. Vid sidan av ett sänkt RUT-avdrag och skattehöjningar på arbete inom 
personalintensiva branscher. Sammantaget leder den negativa utvecklingen till att kvinnors 
entreprenörskap rasat. Om vi vill ha fler företag som drivs av kvinnor i Göteborg bör 
kvinnodominerade branscher uppmuntras. Göteborgs stad kan stimulera en sådan utveckling 
genom att öppna upp fler områden för LOV. 
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Liberala förslag: 

50. Konkurrens mellan olika utförare och huvudmän i välfärden skapar både valfrihet och ökad 
kvalitet i tjänsterna som utförs. Ett ständigt förbättringsarbete är helt avgörande för att säkra 
framtidens välfärd och Göteborg behöver fler valfrihetsreformer. 

51. Göteborgs Stads verksamheter ska ständigt prövas för att förbättra kvaliteten och ge 
göteborgarna valuta för skatten. Därför ska en utmaningsrätt införas som ger privata företag 
möjlighet att utmana kommunens verksamhet. 

52. Fungerande marknader och goda konkurrensvillkor är avgörande för att staden ska kunna locka 
till sig aktörer och skapa nya jobb. Därför ska tydliga kvalitetskrav fastställas och följas upp, 
oavsett utförare eller huvudmän. 
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