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Remiss – Sjukpenninggrundande inkomst m.m. för egenföretagare
Sveriges Psykologförbund har givits möjlighet att till Saco lämna synpunkter på ovan
rubricerade promemoria.
Sveriges Psykologförbund välkomnar ambitionen att göra reglerna i de sociala
trygghetssystemen tydligare, öka likabehandlingen av egenföretagare och anställda samt
öka valfriheten för företagare. Likabehandling och förutsägbarhet bör eftersträvas i
systemen.
Behovet av ett SGI-skydd i uppbyggnadsfasen av ett nytt företag är stort, då
avsaknaden av ett sådant annars riskerar att bli en tröskel in i företagande. I
promemorian föreslås ett generellt sådant skydd i 24 månader, med möjlighet till
individuell prövning därefter, att jämföra med de 36 månader som föreslogs
utredningen SOU 2008:89. Tidsperioden för vad som kan anses vara ett
uppbyggnadsskede varierar naturligtvis, men förbundet menar att 36 månader var ett väl
avvägt förslag. Enligt förslaget ska SGI under skyddsperioden beräknas till minst
”skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning”, s.k. jämförelseinkomst, och
avspegla den arbetsinsats som utförs. Sveriges Psykologförbund anser att det är otydligt
hur bestämmelsen ska fungera för den som är egenföretagare vid sidan av en
anställning (kombinatörer), en situation som är mycket vanlig bland förbundets
medlemmar.
Den grundläggande karenstiden för egenföretagare föreslås bli 7 dagar istället för som
tidigare 1 dag, vilket också ska medföra en motsvarande sänkning av
sjukförsäkringsavgiften. Samtidigt föreslås en möjlighet att välja längre karens (14, 30,
60 eller 90 dagar). Möjligheten att välja karenstid och därmed påverka
sjukförsäkringsavgiften ger större valfrihet men kräver också att konsekvenserna av en
lång karenstid blir tydliggjorda för alla företagare. Att man valt att stanna vid en
maximal karens om 90 dagar och inte valt 180 respektive 365 dagar som tidigare
föreslagits är bra, då alltför långa karenstider innebär stora risker för den enskilde.

Förbundet har inget att invända mot förslaget om det allmänna och särskilda
högriskskyddet, men konstaterar att med den längre grundläggande karensen och 20dagarsregeln vid återinsjuknande torde det bli ganska ovanligt att någon når upp till fler
än 10 sjukperioder och därvid kommer ifråga för det allmänna högriskskyddet.
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