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SVENSKA ILO-KOMMITTEN

Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011 :52)

Genom remiss den 27 juni 2011 (A2011/2785/A) har ILO-kommitten
anmodats att yttra sig över utredningen Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU :2011 :52) . Utredningen innehåller förslag till
komplettering av den nuvarande definitionen av företagare i inkomstskattelagen med två schablonregler samt en hjälpregel för det fall
schablonreglerna inte kan a . :vk+ •~-i, • fPr föreslås c ,,:.`~ så en särskild regel avseende s .k. fakturerings- och egenansiäiit~~nbs i etag eller liknande .
Förslagens förhållande till ILO-konventioner

I utredningen görs bedömningen att förslagen, som inte är avsedda att
förändra arbetstagares och företagares rätt till arbetslöshetsersättning
utan bara innebär förtydliganden, inte berör Sveriges internationella
åtaganden .
ILO:s konvention (nr 168)

ILO :s konvention (nr 168) om främjande av sysselsättning och skydd
vid arbetslöshet ratificerades av Sverige 1990 (prop . 1989/90 :64) . Enligt konventionen ska varje medlemsstat vidta lämpliga åtgärder för att
samordna sitt system för skydd vid arbetslöshet och sin sysselsättningspolitik . Skyddet vid arbetslöshet, i synnerhet metoderna för att
utge förmåner vid arbetslöshet, bör vara utformat så att det bidrar till
att främja full, produktiv och fritt vald sysselsättning och inte tar bort
incitamenten för att arbeta och erbjuda arbete . Konventionen innehåller bl .a. bestämmelser om omfattad personkrets, villkor för ersättning,
ersättningsnivåer och ersättningsperiodens längd samt anger skäl och
villkor för indragning eller minskning av ersättningen, t .ex. om annan
inkomstförmån erhålles . Regler om förmåner vid arbetslöshet finns i
artiklarna 13-25 .
Förslagen i utredningen syftar till att göra gränsdragningen mellan
företagare och arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen tydligare och
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praxis och är inte avsedda att innebära någon egentlig saklig förändring. Förslagen är enligt ILO-kommittens bedömning förenliga med
ILO-konventionens krav .
ILO-kommittens slutsats
ILO-kommitten gör bedömningen att förslagen i utredningen inte
står i strid med Sveriges åtaganden enligt någon ILO-konvention ratificerad av Sverige .
I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och ledamöterna Hult, Middelman, Beckman, Kovar, Söderlöf, Thapper,
Bengtsson och ersättaren Jonsson . Närvarande har varit ersättarna
Eriksson, Skäringer, Engblom, adjungerade Larsson, SKL, sekreteraren Hiljemark och undertecknad sekreterare .
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