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Småföretagarnas Riksförbund delar arbetagruppens förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken. 

Många av förslagen är utmärkta och man kan ställa sig frågan varför de inte genomförts tidigare. 

Under rubriken ”Promemorians huvudsakliga innehåll” står det att med egenföretagare avses personer 

som bedriver egen verksamhet genom t. ex enskild firma och handelsbolag. Småföretagarna vill här 

påpeka vikten av att reglerna också ska gälla för egenföretagare som driver verksamhet i aktiebolag så att 

inte någon ny diskriminering kommer att ske här. 

 

Några punkter i innehållet är särskilt viktiga. 

 

Egenföretagare saknar idag möjlighet att få graviditetspenning på grund av risker i miljön. Det är utmärkt 

att man nu gör en ändring i detta förhållande och inte minst då kostnaderna för detta förefaller att vara i 

stort sett försumbara. 

 

Arbetsgruppen har bedömt det som olämpligt att föreslå en utökad arbetsmiljörättslig reglering för 

egenföretagarna vilket innebär att några nya regler inte behövs då gruppen egenföretagare jämställs med 

vanliga anställda. 

 

Därför behövs inte heller några bestämmelser om handläggning av ärenden om graviditetspenning för 

egenföretagare, vilket är bra från regelförenklingssynpunkt.  

 

Det saknas dock fortfarande en legaldefinition av begreppet egenföretagare inom socialförsäkringen, 

vilket man borde rätta till. 

 

Det är den faktiska exponeringen som är avgörande. Vid riskbedömningen borde man också kunna ta 

hänsyn till individuella faktorer som t. ex hälsotillstånd och tidigare graviditetskomplikationer. Det är 

slutligen ett steg i rätt riktning att man visar tilltro till egenföretagare.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Avslutningsvis är det utmärkt att man betonar försäkringskassans skyldighet att lämna service  

även till egenföretagare och att man i promemorian redovisar de ekonomiska konsekvenserna av 

förslaget.   

 

 

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen, advokat 
Wiggo Lindgren, varit  föredragande. 
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