Näringslivets röst
Det här är Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vi arbetar med opinionsbildning
och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att
skapa bättre villkor för företagsamheten.
Vi företräder 60 000 små, medelstora och stora företag, organiserade i 49 branschoch arbetsgivarförbund. Genom medlemskap i förbunden blir företagen även medlemmar i Svenskt Näringsliv.
Påverkanskraft
Våra 21 regionkontor har nära kontakt med beslutsfattare över hela landet.
Våra experter driver ett aktivt påverkansarbete mot riksdag och regering.
Vårt kontor i Bryssel bevakar och påverkar beslutsfattandet inom EU.

Samverkansstyrka
Vi samverkar i förhandlingar med de fackliga organisationerna så att
konkurrenskraftiga löneökningar kan uppnås.
Genom den konfliktfond som Svenskt Näringsliv byggt upp får företagen
ett skydd mot konfliktskador.

Försäkringstrygghet
Till en låg kostnad ger våra kollektivavtalade försäkringar medarbetarna
trygghet vid arbetsskada, sjukdom och dödsfall.
Genom organisationerna TRR och TSL skapas effektivare omställning
vid uppsägningar.

Medlemskap som lönar sig
Svenskt Näringsliv är näringslivets ledande opinionsbildare. Vi arbetar uthålligt för att förverkliga d
 e mål
som medlemsföretagen formulerar. Vi har bland annat åstadkommit detta:
Stopp för sjukskatten
När regeringen lade fram förslaget
om sjukskatten 2016 organiserade
Svenskt Näringsliv näringslivets starka
motstånd, vilket bidrog till att regering
en drog tillbaka förslaget. Sjukskatten
hade inneburit att arbetsgivare skulle
betalat 25 procent av sjukpenningen
vid längre sjukskrivningar. Förslaget
riskerade att höja trösklarna till arbets
marknaden samtidigt som företag
skulle få en orimlig kostnadsbörda.

Förändringsarbete för
företagsklimatet

Inga begränsningar för
välfärdsföretagen

Svenskt Näringslivs företagsklimats
rankning har fått nära 200 kommuner
att sätta upp mål för företagsklimatet.
År 2013 befann sig Nordmalings kom
mun på plats 278 av 290 i rankningen,
men genom långsiktigt arbete klätt
rade Nordmaling till plats 41 år 2018.
Tack vare förändringsarbetet upplever
många företag attitydförändringar och
ökad servicenivå från kommunen.

Efter massiv kritik från det samlade
företagarsverige röstades förslaget om
ett vinsttak för privata välfärdsföretag
ner i riksdagen. Det har sedan försvun
nit från den politiska dagordningen.
Lagförslaget, som presenterades av
regeringen 2018, hade i praktiken
inneburit kraftigt begränsade möjlig
heter att driva företag inom välfärds
sektorn.

Svenskt Näringsliv är en organisation med 49 medlemsorganisationer och över 60 000 medlemsföretag. Men vi är också en företagar
rörelse med hundratusentals företagsamma människor. Läs mer och ansök om medlemskap: www.svensktnaringsliv.se/medlem

Våra 49 medlemsorganisationer har tillsammans
60 000 medlemsföretag med totalt
över 1,8 miljoner anställda.
De stora företagen är med, men
hälften av medlemsföretagen
har färre än tio medarbetare.

Organisationer i samverkan
Företag är medlemmar i Svenskt
Näringsliv genom sitt medlemskap i
ett arbet
sgivarförbund och/eller i en
bransch
organisation, som i sin tur är
medlem i Svenskt Näringsliv. Medlemsorganisationerna ger handfast och
anpassad service, rådgivning, omvärldsinformation och utbildning.

I viktiga frågor växelverkar Svenskt
Näringsliv och medlemsorganisationerna
för att nå maximal effekt. Svenskt Näringsliv ansvarar för att driva frågor som
är viktiga för alla företag, inklusive företag som inte finns men som kan uppstå
i ett bra företagsklimat. Medlemsorganisationerna driver branschspecifika frågor.

De medlemsorganisationer som är
arbetsgivarförbund förhandlar och sluter
kollektivavtal med de fackliga mot
parterna. Svenskt Näringslivs roll är att
säkerställa samverkan på arbetsgivar
sidan vid förhandlingar.

Läs
mer!

Våra regioner

Nyhetstjänsten fPlus

Vi har regionkontor över hela landet som står i nära kontakt
med medlemsföretagen och är engagerade i samtal med
lokala och regionala beslutsfattare, myndigheter och medier.

fPlus är en nyhetstjänst för företagsamma – som ger
dig de viktigaste nyheterna från Sverige och världen,
med möjlighet till fördjupning utifrån dina intressen.

www.svensktnaringsliv.se/regioner

www.fplus.se

Vårt EU-kontor

Försäkringsinformation Finfa

Genom vårt kontor i Bryssel påverkar vi händelse
utvecklingen inom EU. Vi arbetar tillsammans med andra
näringslivsorganisationer i Europa för att nå än större
genomslagskraft för våra idéer.

Finfa, Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation för arbets
givare, informerar och ger utan kostnad råd om pensioner
och avtalsförsäkringar till medlemsföretag som har kollektiv
avtal.

www.svensktnaringsliv.se/fragor/europa

www.finfa.se

Dagliga nyhetsbrev

Lokalt företagsklimat

Med vårt nyhetsbrev Nytt från Svenskt Näringsliv följer
du debatten om näringslivets förutsättningar och läser 
mer om lösningar och möjligheter.

Det lokala företagsklimatet ges en plats i debatten genom
att vi varje år låter 60 000 företagare i Sverige ge sina syn
punkter på attityderna till företagande, kommunens service
och tillämpningen av lagar och regler i den kommunerna.

www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev

www.foretagsklimat.se

Kontakta oss gärna för mer information om medlemskap: medlemskapsfragor@svensktnaringsliv.se - 08-553 430 00
Du hittar adresser till alla medlemsorganisationer på www.svensktnaringsliv.se/medlemsorganisationer

