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Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) 
”Mer trygghet och bättre försäkring” 
 
Inledning 

 
”Alla riskerar vi någon gång i livet bli sjuka eller arbetslösa och då förlora arbetsinkomsten. 
Ingen vet om och när det inträffar eller hur länge det varar. Därför behövs gemensamma 
trygghetssystem”. Småföretagarnas Riksförbund delar kommitténs uttalande och betonar 
vikten av att ge Sveriges småföretagare ett tryggt socialt skyddsnät.  

Småföretagarnas Riksförbund ser positivt på de två konkreta förslag som kommittén lagt fram 
i utredningen. Dels att aktiebolag ska omfattas av det så kallade uppbyggnadsskedet i 
sjukförsäkringen och att uppbyggnadsskedet utökas från 24 månader till 36 månader. Dels att 
det blir möjligt att beräkna ersättningen vid arbetslöshet på en tidigare anställning efter 36 
månader, mot tidigare 24 månader.  
Som förbund för Sveriges småföretagare, med uppdrag att göra det enkelt, tryggt och lönsamt 
att driva företag och verka för ett företagsklimat i världsklass, saknar Småföretagarnas 
Riksförbund flera förslag till förbättringar för landets småföretagare. I kommitténs uppdrag 
ingick att komma fram till ett hållbart långsiktigt trygghetssystem för alla grupper på 
arbetsmarknaden, även företagare, som redan nu lever med en mycket större otrygghet vid 
sjukdom och arbetslöshet än anställda och därför är i stort behov av förbättringar.  
 
Småföretagarnas Riksförbund hoppas att regeringen noggrant utreder följande förslag som 
skulle göra vardagen för Sveriges småföretagare enklare, tryggare och mer lönsam samt ge 
företagen möjlighet att anställa nya medarbetare: 
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− Borttagande av båda sjuklöneveckorna för företag med upp till 10 anställda. 
− Borttagande av regeln som förbjuder 55-åriga egenföretagare att byta till lägre karens. 
− Införande av lika karens för företagare oavsett företagsform. 
− Ändring av regeln, sjukanmälan för egen företagare.  
 
 
Borttagande av båda sjuklöneveckorna för företag med upp till 10 anställda 
 
Småföretagarnas Riksförbund har i flera år arbetat för ett borttagande av båda 
sjuklöneveckorna för företag med upp till 10 anställda. I undersökningar som 
Småföretagarnas Riksförbund har gjort uppger merparten av de tillfrågade att de skulle 
anställa om sjuklöneansvaret upphörde. Visserligen har karensnivåerna vid ersättning för höga 
sjuklönekostnader ändrats, till fördel för företagare som driver aktiebolag. Men 
Småföretagarnas Riksförbund tycker inte att det är rimligt att småföretagen ska ligga ute med 
sjuklönekostnader i ett helt år. Förskottsbetalning kan medges, dock måste det gå tre månader 
mellan varje ansökan. Det är en omständlig procedur för småföretagen som i stället borde få 
ägna sig åt sina verksamheter. Det bör också nämnas att regeringen tidigare föreslagit att båda 
sjuklöneveckorna ska slopas.  
 
Borttagande av regeln som förbjuder 55-åriga egenföretagare  
att byta till lägre karens 
 
Småföretagarnas Riksförbund finner det anmärkningsvärt att kommittén inte kommit med 
något förslag att ta bort den diskriminerande regeln, att småföretagare med enskild firma och 
handelsbolag inte har rätt att byta till en lägre karens vid fyllda 55 år. Det tidigare fria valet 
för en företagare med enskild firma eller handelsbolag, att själv avgöra om han/hon vill ha 
1,14,30,60, eller 90 dagars karens i sjukförsäkringen, upphör alltså med omedelbar verkan 
från och med 55 årsdagen. Den här typen av ”spärr” finns inte för anställda. Småföretagarnas 
Riksförbund anser att regeln är både omotiverad och diskriminerande och därför ska tas bort.  
 
Införande av lika karens för företagare oavsett företagsform 
 
Kommittén har inte behandlat frågan om lika karens för företagare oavsett vilken 
företagsform de väljer. Den som startar enskild firma kan välja en karensdag medan den som 
startar aktiebolag tvingas till 14 dagars karens. Det här drabbar nystartade företagare med 
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aktiebolag hårt vid sjukdom. Med tanke på att uppbyggnadsskedet föreslås bli lika för alla 
som startar företag, oavsett företagsform, borde även karensregeln vara lika för alla företag, 
oavsett företagsform. I kap 9 i socialförsäkringsutredningen ”Överväganden om en långsiktigt 
hållbar sjukförsäkring” punkten 9.4.10 ”Rättvisare utformning av karens” är kommitténs 
bedömning: Karens i sjukförsäkringen bör utformas så att inte vissa grupper får ett 
oproportionerligt stort inkomstbortfall. Småföretagarnas Riksförbund anser att kommittén 
endast tagit hänsyn till anställdas karens och saknar förslag och förbättringar för gruppen 
företagare med aktiebolag.  
 
Ändring av sjukanmälan för egen företagare 
 
För att skapa mer trygghet och bättre försäkring föreslår Småföretagarnas Riksförbund, att 
regeringen ser över reglerna vid sjukanmälan för företagare, 17§ och 18§ 27 kap i 
socialförsäkringsbalken. För att få sjukpenning som egenföretagare ska en anmälan till 
Försäkringskassan göras från och med första sjukdagen. När den första utbetalningen sker 
beror på egenföretagarens karens i sjukförsäkringen (1, 7, 14, 30, 60, 90 dagar).  
Det finns emellertid undantag för den som av en eller annan anledning inte gjort en 
sjukanmälan första sjukdagen enligt 17 §, 27 kap Socialförsäkringsbalken: ”Sjukpenning får 

inte lämnas för längre tid tillbaka än sju dagar före den dag då anmälan om sjukdomsfallet 

gjordes till Försäkringskassan. Detta gäller dock inte om det har funnits hinder mot att göra 
en sådan anmälan eller det finns särskilda skäl för att förmånen ändå bör lämnas Lag ( 
2013:47 )”  
 
I 18 § 27 kap Socialförsäkringsbalken står däremot följande: ”Om den försäkrades 
arbetsgivare ska anmäla sjukdomsfallet enligt 12 § första stycket lagen (1991:1047) om 
sjuklön, ska sjukpenning som grundas på inkomst av anställning lämnas utan hinder av det 
som anges i 17 §.” Det betyder att den som är anställd inte går miste om sjukpenning från 
Försäkringskassan, vilket därmed egenföretagare kan göra enligt 17 § 27 kap vid för sent 
inlämnad sjukanmälan. Det är inte rimligt att egenföretagare ska ha sämre möjligheter att få 
sjukpenning vid försenad sjukanmälan än anställda, på grund av att hon/han fått en akut 
sjukdom som kräver lång sjukhusvård. 
 
17§ och 18§ 27 kap i socialförsäkringsbalken drabbas även företagare olika beroende på 
företagsform. Företagare med enskild firma, som enligt socialförsäkringen benämns som egen 
företagare, lyder under 17 § medan företagare som driver aktiebolag lyder under 18 § 
eftersom den som driver aktiebolag räknas som anställd i företaget, enligt reglerna i 
socialförsäkringen. Småföretagarnas Riksförbund anser att reglerna ska vara lika för alla 
företagare oavsett företagsform. 
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Småföretagarnas Riksförbunds kommentarer till kommitténs förslag och 
övervägande i socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) 
 
 
7 Förslag till ett rättvisande inkomstunderlag 
7.7.6 Arbetslöshetsförsäkringen saknar golv 
 
Småföretagarnas Riksförbund avvisar kommitténs förslag att bestämmelsen om lägsta belopp 
för dagpenning tas bort då den inte har någon praktisk betydelse. Tvärtom har bestämmelsen 
om lägsta belopp för dagpenning stor praktisk betydelse. Företagare som drabbas av nedgång 
i sin verksamhet men kämpar på tills det inte går längre och därmed tvingas avveckla 
verksamheten, skulle bli helt utan ersättning eftersom det inte finns någon inkomst att beräkna 
ersättningen på. Dagens ersättningsgolv i arbetslöshetsförsäkringen ger företagare som 
deklarerar underskott 320 kronor. Tack vare nuvarande golv har även make/maka med låg lön 
och som arbetar i en enskild firma rätt till det lägsta beloppet på 320 kronor, vilket han/hon 
inte skulle ha med kommitténs förslag. Småföretagarnas Riksförbund beklagar, att kommittén 
återigen bara utgått i från anställdas löner och hur dessa påverkar arbetslöshetsersättningen.  
 
 
14 Utvecklingsmöjligheter för bättre stöd för återgång i arbete vid ohälsa 
14.1 Stöd till arbetsgivarnas insatser för återgång i arbete: fler aktörer och ökad valfrihet 
 
”I syfte att skapa bättre förutsättningar för arbetsgivare att fullgöra sitt ansvar för 
rehabilitering bör samhällets stöd utvecklas. Det är särskilt viktigt att utveckla stödet för 
mindre arbetsgivare som har svårare än stora arbetsgivare att leva upp till det ansvar som 
åligger dem”, skriver kommittén i sin bedömning. Småföretagarnas Riksförbund ser positivt 
på att kommittén uppmärksammar problemen för de mindre företagen och håller med om att 
mindre arbetsgivare har lägre sjukfrånvaro än genomsnittet på arbetsmarknaden samt att detta 
i kombination med ett begränsat antal anställda gör att det är ovanligt med frånvaro som 
kräver insatser från arbetsgivarens sida för återgång i arbete. Småföretagarnas Riksförbund 
vill dock uppmärksamma regeringen på, att även enmansföretagare är i behov av 
rehabilitering och omplacering till annat arbete. Den här gruppen på arbetsmarknaden hamnar 
många gånger mellan stolarna. Samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
fungerar inte alltid tillfredsställande, vilket kan bero på att de regler som gäller vid 
rehabilitering och omplacering till annat arbete endast är anpassade till anställda i större 
företag. Långtidssjukskrivna enmansföretagare får i stort sett planera och föreslå sin egen 
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rehabilitering och vad gäller omplacering till annat arbete verkar det inte finnas resurser hos 
vare sig Försäkringskassan eller hos Arbetsförmedlingen, att bistå med hjälp som kan vara 
avgörande för om enmansföretagaren ska kunna återgå i arbete. Om det hade funnits en plan 
för hur gruppen enmansföretagare skulle kunna få hjälp med rehabilitering och omplacering 
till annat arbete hade fler kunnat fortsätta vara aktiva i yrkeslivet och sluppit sjukersättning, 
som en sista utväg. Småföretagarnas Riksförbund ser det som nödvändigt att samhället även 
stöttar den här gruppen. 
 
 
23 Försäkringsskydd för företagare och uppdragstagare 
23.3.1 Förslag till förbättrade regler vid uppbyggnadsskede 
 
Kommitténs förslag att alla företag, oavsett företagsform, ska omfattas av reglerna för 
uppbyggnadsskede vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är mycket positivt. 
Det innebär större trygghet även för företagare som startar aktiebolag. Det är även positivt att 
uppbyggnadsskedet förlängs från 24 till 36 månader. Småföretagarnas Riksförbund anser 
dock, att uppbyggnadsskedet borde omfatta 60 månader (5 år), speciellt med tanke på att det 
tar tid för nystartade företag att skapa lönsamhet i sina verksamheter. En utökning till 5 år och 
ett tryggare socialt skyddsnät vid sjukdom och graviditet skulle också ge kvinnor större 
möjligheter att starta och driva företag. Det är väl känt att nystartade företag inte kan ta ut 
särskilt hög lön under de första verksamhetsåren. Detta påverkar sjukpenningen; låg lön ger 
låg sjukpenning och en låg sjukpenning ger i sin tur en låg föräldrapenning. Småföretagarnas 
Riksförbund hoppas att regeringen utreder möjligheten att utöka uppbyggnadsskedet i 
sjukförsäkringen till 5 år. 
 
Det är också mycket positivt att kommittén föreslår ett förlängt uppbyggnadsskede i 
arbetslöshetsförsäkringen, från 24 månader till 36 månader. Småföretagarnas Riksförbund 
anser dock att förlängningen ska utökas till 60 månader (5 år). Många som startar företag har 
blivit uppsagda från en tidigare anställning. En del har svårt att få en ny anställning och ser 
ingen annan utväg än att starta eget. Andra däremot ser en stor möjlighet i att starta eget 
företag. Oavsett anledning, är det av yttersta vikt att dessa människor som tidigare har haft en 
pålitlig arbetslöshetsförsäkring, även får det som företagare. En arbetslös före detta anställd 
förlorar aldrig sin ersättning från arbetslöshetskassan. En före detta anställd som startar 
företag och tvingas lägga ner sin verksamhet efter 3 år, det förslag som kommittén i 
socialförsäkringsutredningen kommit fram till, får en mycket låg ersättning. Genom att 
förlänga uppbyggnadsskedet till 5 år skulle fler få möjlighet att utveckla sina företag utan att 
behöva drabbas av en ekonomisk krasch. Småföretagarnas Riksförbund hoppas att regeringen 
utreder möjligheten att utöka uppbyggnadsskedet i arbetslöshetsförsäkringen till fem år. 
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I detta ärende där remissvaret utformats av styrelseledamoten Maria Boborg Trané, har 
förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen Wiggo Lindgren, varit 
föredragande. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Leif Svensson 

Leif Svensson 

Förbundsordförande    

 


