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REMISSVAR (S2009/10066/SF) 

Sjukpenningsgrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för 
egenföretagare 

 

Föreliggande promemoria som utarbetats av en arbetsgrupp inom 
regeringskansliet innehåller vissa förslag som avviker från de förslag 
utredningen om trygghetssystemen för företagare (SOU 2009:89) lämnade och 
som Saco avgivit remissvar på. 

 

Saco välkomnar ambitionen att förbättra skyddet för företagare i de sociala 
trygghetssystemen och att särregler ändras så att de så långt det är möjligt 
passar företagare och inte missgynnar dem. Det är viktigt att 
trygghetssystemen också fungerar för den som både har en anställning och är 
egenföretagare. 

 

I promemorian föreslås att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) 
under ett uppbyggnadsskede av företaget ska beräknas till minst vad som 
motsvarar skälig avlöning för liknande arbete s k jämförelseinkomst. Detta 
ska gälla de första 24 månaderna. Därefter kan en individuell prövning ske. 

 

Dagens system för beräkning av SGI för företagare är komplex och otydlig.  
Utredningen om trygghetssystemen för företagare föreslog att SGI skulle 
fastställas utifrån den senaste taxeringen eller genomsnittet av de två bästa av 
de tre senaste taxeringarna. Under ett uppbyggnadsskede skulle den senaste 
anställningen få läggas till grund för SGI under 36 månader. Saco tillstyrkte 
dessa förslag. Dessa regler skulle också bättre överensstämma med reglerna i 
arbetslöshetsförsäkringen, särskilt de förändringar regeringen aviserat för 
ersättning baserad på den inkomst företagaren hade som anställd före starten. 

 

För många företag pågår uppbyggnaden av företaget längre än 24 månader och 
då kommer en individuell prövning av SGI att behöva ske. Saco anser inte att 
systemet med jämförelseinkomst och individuell prövning är tillräckligt 
transparant och förutsägbart för den enskilde företagaren.  

 

Saco anser att tydliga regler för SGI är att föredra. Man skulle då komma ifrån 
svåra gränsdragnings- och tolkningsproblem och som kan äventyra 
rättssäkerheten och likabehandlingsprincipen. Saco förordar istället att 
regeringen går på utredningens tidigare förslag. 
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I promemorian föreslås en generell karenstid på sju dagar i sjukförsäkringen 
för försäkrade med inkomst av annat förvärvsarbete istället för som tidigare 
en dag. En motsvarande sänkning av egenavgifterna föreslås.  Längre 
karenstider om 14, 30, 60 eller 90 dagar kan väljas.   

 

Saco tillstyrker förslagen. Saco ser det som positivt att man genom förslagen 
ger företagaren en större valmöjlighet än vad som gäller idag. Saco anser det 
vara mycket viktigt att alla företagare får en tydlig information från 
Försäkringskassan om de olika alternativen till karenstider och vad det 
innebär. 

 

Saco tillstyrker förslagen om allmänt högriskskydd och det särskilda 
högriskskyddet. Saco ser det dock som angeläget att Försäkringskassan vid 
egenföretagarens val av antalet karensdagar informerar egenföretagaren om att 
dessa högriskskydd inte gäller då annan karenstid än sju dagar väljs. 

 

Remissyttranden från Akademikerförbundet SSR, Sveriges Ingenjörer, Sveriges 
läkarförbund och Sveriges Psykologförbund bifogas. 
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