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Remiss: Ett förbättrat trygghetssystem för
företagare – enklare och mer förutsägbart
(2021:98)
Sveriges a-kassor har getts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Ett förbättrat
trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (2021:98).
Utredningens förslag om hur sjukpenninggrundande inkomst ska beräknas för
företagare, karensregler och sjuklön har ingen direkt påverkan på
arbetslöshetsförsäkringen. Sveriges a-kassor lämnar därför inget yttrande om dessa
delar.

Företagare och a-kassa
Utredaren föreslår bland annat att regeringen bör överväga om de regler som gällt under
pandemin avseende vilka åtgärder som får företas i ett företag utan att rätten till a-kassan
går förlorad permanentas. Även möjligheten att kunna vilandeförklara sitt företag
upprepade gånger bör, enligt utredaren, gälla fortsättningsvis.
Sveriges a-kassor motsätter sig inte på ett allmänt plan mindre restriktiva regler för
företagare. Sådana regler bör dock inte tillkomma utan en mer omfattande
konsekvensanalys.
De tillfälliga reglerna för företagare är en stor förändring mot det ordinarie regelverket.
Det mer restriktiva ordinarie regelverket grundar sig på två faktorer, dels att
arbetslöshetsersättning inte ska vara en inkomstutfyllnad till mindre lönsamma företag
och på så vis snedvrida konkurrensen, dels att det är svårt att kontrollera om och i så fall
vilka åtgärder som vidtas i en näringsverksamhet.
Det tillfälliga regelverket för företagare har medfört en ökad administration då vissa
ärenden blivit mer frekventa. Den utredning som krävs för att fastställa ersättningsrätten
i dessa ärenden är omfattande. Trots detta är det svårt att avgöra om en person har en
aktiv eller en vilande näringsverksamhet. Det är svårt att få företagarens situation styrkt
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när det är fråga om många och korta arbets- och arbetslöshetsperioder. Detta beroende
på olika branschers sätt att fungera och näringsverksamheters olika karaktär

Samordnat inkomstunderlag
Utredaren föreslår att beräkningen av inkomstunderlaget i arbetslöshetsförsäkringen och
sjukförsäkringen samordnas. Sveriges a-kassor har inget att erinra mot detta men kan
konstatera att det återstår mycket arbete innan ett konkret förslag om samordning av
inkomstunderlagen kan bli verklighet.

Med vänlig hälsning
Sveriges a-kassor

Harald Petersson
Ordförande
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