
 

   

LOs remissvar gällande Ett förbättrat 
trygghetssystem för företagare – enklare och 
mer förutsägbart SOU 2021:98 
 

LO har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda 

betänkande. Utredningen föreslår ett antal åtgärder som syftar till att 

förbättra trygghetssystemen för företagare. LO har valt att kommentera 

några av de förslag som lyfts i betänkandet.  

 

Förslag om sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) av 
näringsverksamhet 
LO förstår och ser de förbättringsbehov som finns gällande 

sjukpenninggrundande inkomst från näringsverksamhet. LO ser också den 

komplexitet som finns i fastställandet av framför allt SGI för företagare och 

svårigheten att i praktiken använda sig av den förväntade intäkten av 

näringsverksamhet för att fastställa företagares SGI. LO kan därför förstå 

Försäkringskassans upparbetade praxis på området och utredningens förslag 

med bakåtblickande SGI. Inte minst eftersom detta skulle leda till en mer 

enhetlig, tydlig, förutsägbar och förhoppningsvis rättssäker process för 

samtliga aktörer. Dock vill LO lyfta att förslaget innebär ett avsteg från 

gällande grundprincip för fastställande av SGI för 

socialförsäkringssystemen, nämligen den framåtblickade principen.  

 

LOs principiella hållning är att regelverket på sjukförsäkringsområdet bör 

göras mer enhetligt och att försäkringsvillkoren för företagare och övriga 

försäkrade därmed på sikt likställs.  Det gäller även regelverket rörande SGI 

i sjukförsäkringen.  Inkomstslagen bör behandlas på ett likvärdigt sätt. 

Därför är det ur ett jämlikhets- och rättviseperspektiv rimligt att en grupp 

försäkrade inte gynnas mer än en annan. Samma generösa 

bedömningsansats som antas i utredningen bör därför även utsträckas till 

arbetstagare. LO anser att den stora systemförändring som en 

bakåtblickande SGI innebär måste föregås av ett djuplodande analysarbete 

som beaktar effekter bland alla försäkringskollektiv på arbetsmarknaden. 

Om införandet av en sådan beräkningsgrund blir verklighet på helar eller 

delar av försäkringskollektivet så bör det ske stegvis och utvärderas 

ordentligt innan den ändras helt.  
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LO vill se ett sammanhållet framtida försäkringssystem som inte baseras på 

fragmentering och ojämlikhet. LO inser dock att de förändringar som krävs 

för att uppnå detta inte ligger inom ramen för den aktuella utredningens 

direktiv och att frågan behöver beredas och utredas vidare. Frågan utreds 

dock inom ramen för utredningen om Översyn av regelverket för 

sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet, dir. 

2021:90. LO anser därför att ovan nämnda utrednings analyser och förslag 

bör inväntas innan ställningstaganden görs för olika försäkringskollektiv. 

 

Karensregler och användning av sjukförsäkringen 
Som framhållits ovan är det LOs principiella hållning att regelverket på 

sjukförsäkringsområdet bör göras mer enhetligt och att försäkringsvillkoren 

för företagare och övriga försäkrade därmed på sikt likställs. Det gäller även 

regelverket rörande karensen i sjukförsäkringen. En karenstid i 

sjukförsäkringen, oavsett om den rör företagare eller andra försäkrade, 

riskerar enligt LO att leda till ökad smittspridning och skadlig sjuknärvaro 

som genererar längre och allvarliga sjukdomstillstånd. Det är viktigt att det 

finns sammanhållen analys av regler för karens som tar alla 

försäkringskollektiv i beaktande. Därför anser LO det är av stor vikt att det 

arbete som görs inom ramen för utredningen Översyn av karens och sjuklön 

dir. 2022:23 inväntas och beaktas.  

 

Utredningens kunskapsunderlag och enklare regler och processer i 
företagens trygghetssystem 

Utredningen gör bedömningen att regeringen bör överväga att permanenta 

de regler som gällt under pandemin avseende vilka åtgärder som får företas i 

ett företag utan att rätten till a-kassa går förlorad. LO förstår utredningens 

intentioner men vill samtidigt lyfta vikten av en försiktighetsprincip när det 

gäller att balansera arbetspresterande handlingar vid nyttjande av a-kassa. 

Det är svårt att dra en generell gräns och det är i förlängningen lätt att denna 

möjlighet utnyttjas.  Det måste också balanseras mot andra gruppers regler 

för a-kassa.  

 

Det föreslås i utredningen att beräkningen av inkomstunderlaget i 

arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen bör samordnas. Beroende på 

hur begreppet samordnas ska tolkas vill LO vill här understryka att de båda 

försäkringarna är olika försäkringar som skyddar på olika sätt utifrån sin 

egen logik. Även här betonar LO vikten av att invänta det arbete som görs 

inom ramen för utredningen Översyn av regelverket för 

sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet, dir. 

2021:90. 

 

LO ser positivt på förslaget om att tillämpning och regelverk avseende 

egenföretagares rehabilitering behöver ses över i syfte att stödja och 

underlätta i rehabiliteringsprocessen.  
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Likaså delar LO utredningens förslag om att ge Försäkringskassan, 

Tillväxtverket och Skatteverket i uppdrag att ta fram informationsinsatser 

till stöd och vägledning när det gäller regler och allmänna villkor i 

socialförsäkringssystemet som rör egenföretagare.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 

 

 

 

Susanna Gideonsson Linda Larsson 

Handläggare 

 

 

 

 

 

 

 

 


