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”Nä men nu dj-ar har det väl brunnit 
i huvudstaden!” säger Lasse. 
”Du kommer ju ihåg att morsan råkade 
ut för skummisarna för ett par år sen? 
Den unga tjejen som på knagglig svenska 
ringde på och ville få ett glas vatten. När 
morsan kom tillbaka från köket med 
ett glas vatten till fl ickstackarn var både 
fl icka och morsans plånbok borta. Efter 
det har morsan varit rädd för att släppa 
in någon okänd i lägenheten. När hon 
fi ck problem med toalettstolen blev det 
ju naturligt att grabben min blev hennes 
handy-man eftersom hans fi rma håller 
på med lite av varje. Som en god son sa 
jag åt morsan att hon naturligtvis 

skulle få rotavdrag för 
jobbet, så det skulle 

inte behöva bli så 
dyrt. Men tror 
du att skattmasen 
tyckte detsamma? 
Nix pix, hon får 
inget rotavdrag 
eftersom grabben 
är släkt med henne! 
Eftersom jag är 

gift med grabbens 
mamma har jag ju 

aldrig erkänt något 
faderskap till 

honom, men Skatteverket vet att vi är 
släkt och att vi därmed ska ha andra regler 
än vanliga människor!”

”Ja regler om att bli smittad av att ha 
företagare i släkten är inte klokt och det 
har jag faktiskt lyft upp mer än en gång” 
sa jag. ”Sverige är nog det enda landet i 
världen där man inte gynnar familjefö
retagande utan i stället kliar sig i roten 
över att generationsväxlingar kommer att 
innebära att många företag kommer att 
läggas ner, i synnerhet kommer glesbygds
företagande att drabbas. Fint snack de har 
om att hela Sverige ska leva!”

”Enda svaret jag fi ck av skattmasen var 
att Det fi nns regler…”

Jag hjälper ett par grabbar som håller 
på att starta ett företag. De är unga och 
ambitiösa med stora planer inför fram
tiden. Vid starten skulle de registrera sig 
för Fskatt, arbetsgivare och moms, men 
det var inte någon snabb och enkel aff är. 
Att bli fl yttad mellan verksamt.se och stat
teverket.se gjorde det inte så tydligt. När 
sedan handläggningstiden nu är uppe i 8 
veckor ”för att det är sommar” så blir man 
förvånad. Har det aldrig varit sommar i 
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Det fi nns regler …
Grabbarna behövde också en ekono
misk buff ert, så då föreslog jag ALMIs 
microlån. Men se där tog det stopp efter 
lång handläggningstid och fl era komplet
teringsrundor. En av grabbarna har ett 
par betalningsanmärkningar från ett par 
år tillbaka. Han separerade efter fl era års 
samboskap. I samband med detta kom 
inte fakturorna fram till honom och en 
broavgift på 9 kronor blev 500 kronor i 
straff avgift och därefter inkassoavgift och 
betalningsanmärkning. Samma med en 
trafi kskatt för en bil. Så snart han fi ck 
beskeden i sin hand så betalade han alla 
skulder, men nu när de söker microlån 
säger ALMI nej eftersom han inte kan 
borga för lånet med betalningsanmärk
ning. Ja det fi nns regler… Varför kan inte 
betalningsanmärkningar strykas när skul
den är betald, i synnerhet när det gäller 
mindre belopp? Är det sedan märkligt att 
unga optimistiska människor inte startar 
företag i Sverige?

När det gäller att ta bort regler som 
krånglar till det för företag eller gör det 
ogynnsamt för företagare så dras allt i 
långbänk med utredningar och förbehåll. 
Inte ovanlig kommentar från politiker är 
att ”det fanns väl något bra motiv för att 
regeln infördes för alla dessa år sedan.” 
Reglerna kan gälla att man missgynnas 
som släkting till företagare genom olika 
regler i olika lagar om närståendekrets, 
55årsregeln för val av karensdag vid 
enskild fi rma eller andra befängda regler. 
När det gäller populistiska regler, som 
t.ex. rökförbudet, så kommer beslutet så
fort att man inte vet vilka gränser som 
gäller utan bara att det inte är statens 
utan företagens ansvar. Tänk om man 
gjorde tvärt om? Att regler som gällde 
företagande och som man inte visste att de 
fungerade kunde skrotas snabbt och en
kelt. Vilken häftig attityd till företagande 
i Sverige detta skulle vara! 

Den danske Piet Hein lär ha uttryckt 
det Fornuften er en sjælden vare enhver, 
som ejer den, bør spare. (På svenska blir det 
ungefär Förnuftet är en sällsynt vara. Den 
som äger det, bör spara.)
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