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Näringslivets

Stefan Löfvens beslut att utlysa extraval får
stöd av flera toppar i det svenska närings
livet som Di har talat med.
De efterlyser ett bredare samarbete
mellan blocken – och flera tycker att det
är hög tid att börja prata med Sverige
demokraterna.

Biljana Pehrsson
n Vd för fastighetsbolaget Kungsleden.
Vad tycker du om extraval?

”Det viktiga är att man når en stabil politisk situation. Man
måste kanske tänka utanför ramarna.”

Vilken politisk fråga är viktigast för din verksamhet?

”Den viktigaste politiska frågan är att man genomför de infra
struktursatsningar som har funnits i planerna. Just nu handlar
det främst om att vi behöver politisk stabilitet i landet.”

Maud Spencer
n Vd för verkstadsbolaget Svalson.
Vad tycker du om extraval?

”Jag tycker att det stör så mycket. Vi jobbar med export och
ett extraval stör vår verksamhet. Vi vet inte vilka regler som
gäller. Det finns många andra sätt att hitta en lösning.”
Vilken politisk fråga är viktigast för din verksamhet?

”Det är jobben, att ha råd att anställa personal. Det gäller
alltså arbetsgivaravgiften och avgiften för unga.”

Fredrik Strömholm

Per-Ewe Wendel

Johan Skarborg

n Partner på riskkapital
bolaget Altor.

n Ordförande för
Â�underÂ�leverantörernas
organisation FKG.

n Vd för bemannings
företaget Academic Group.

”Jag tror att MP har varit en
hämsko för regeringen, de
upplevs som allmänt fientligt
inställda mot tillväxt och mot
industrin.”
”Att ombilda regeÂ�
ringen
utan MP är ett alternativ. Jag
skulle vilja se att Social
demokraterna och alliansen
hittar en väg framåt. Det är
kanske bäst för Sverige i det
här läget.”

”Som företagare vill man ha
en stabil och förutsägbar
framtid. Om ett nyval hjälper
oss med det är det jättebra.
Oavsett vilka som bildar rege
ring vill jag se ett samarbete
som skapar trygghet.”

Bör S och alliansen
Â�samÂ�arbeta?

”Det viktiga är att få fram
en regering som kan få ige
nom beslut.”
Hur har regeringen skött sig
så här långt?

”Man har gett förvirrande
signaler. I högprofilerade
frågor som Bromma flygplats,
Förbifart Stockholm eller
vinst i välfärden har olika
personer gett olika besked.”

Vad tycker du om extraval?

Bör S och alliansen
Â�samÂ�arbeta?

”Ja, om de samÂ�arbetar på
ett bra sätt skapar det ett lugn
och trygghet.”

”Det viktiga
är att man
når en stabil
politisk
situation.
Man måste
kanske
tänka utanför
ramarna.”
BILJANA PEHRSSON,
VD FÖR KUNGSLEDEN.

Helena Hallgarn
n Ordförande för konsultföretaget Virtual Intelligence.
Vad tycker du om extraval?

”Det är onödigt. Det här kunde de ha löst mellan Social
demokraterna och alliansen, partierna är ganska lika. Det
naturliga är samarbete. MP och V är extremÂ�partier som har
minskat i stöd. Det finns ingen anledning att låta dem styra
Sveriges budget.”
Hur bör de andra partierna förhålla sig till SD?

”Partierna behöver inte förhålla sig alls till Sverigedemokra
terna.”

Vilken politisk fråga är viktigast för din verksamhet?

”Det viktigaste är enkla och tydliga regler, att skatteregler
är konsekventa över tid så att vi vet vad som gäller. Att hålla
sig uppdaterad är inte det vi vill lägga tid på. Men vi påverkas
väldigt hårt av det. Det betyder att vi lägger tid på fel saker.”

