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SVENSKA ILO·KOMMIIT�N

Socialdepartementet

Karenstid för egenföretagare,

m.m.

{Os 2012:9)

Genom remiss den 25 februari 2012 (S2012/1653/SF) har ILO
kommitten anmodats att yttra sig över promemorian Karenstid för
egenföretagare, m.m (Ds 2012:9). I promemorian föreslås ändringar i
socialförsäkringsbalken rörande egenföretagares karenstid i sjukför
säkringssystemet. Ändringarna föreslås träda i kraft den l januari
2013.

Förslagens förhållande till !LO-konventioner
Den l juli 2010 trädde nya bestämmelser i kraft som innebär att den
grundläggande karenstiden för egenföretagare numera uppgår till sju
dagar i stället för, som tidigare, till en dag. Samtidigt ersattes de val
bara alternativen om tre eller 30 dagar med alternativen 14, 30, 60 eller
90 dagar. sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna för egenföretagare
sänktes samtidigt. Riksdagen har sedan i ett tillkännagivande uppma
nat regeringen att möjliggöra för egenföretagare att kunna välja en
kortare karenstid än sju dagar.
ILO-kommitten yttrade sig (yttrande 22/2009) angående förslaget
om att införa en utökad karenstid på sju dagar för egenföretagare samt
möjligheten att kunna välja längre karenstid, kombinerat med sänkta
egenavgifter. ILO-kommitten bedömde då att i den utsträckning
!LO-konventioner kan anses omfatta företagare så kunde inte något
av dessa förslag anses strida mot några !LO-konventioner.
De regeländringar som föreslås i promemorian innebär bl. a. att en
försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar
egenavgift ska, utöver nuvarande möjlighet att kunna välja karenstid
om 14, 30, 60 eller 90 dagar, även kunna välja att ha en karenstid på en
dag i likhet vad som gäller för anställda.
Enligt promemorian kommer förslaget om att kunna välja en karens
tid på en dag innebära ökad valfrihet och ge ökad trygghet för perso
ner som bedriver småföretag.
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r promemorian görs bedömningen att förslagen inte påverkar några

befintliga rättigheter utan endast lägger till ytterligare valmöjligheter
för egenföretagare. Därmed bedöms förslagen enligt promemorian
inte ha några konsekvenser för Sveriges åtaganden enligt fLO
konventioner. ILO-kommitten delar denna bedömning.

ILO-kommittens slutsats
ILO-kommitten finner att förslagen inte står i strid med Sveriges åta
ganden enligt någon fLO-konvention ratificerad av Sverige.
r beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och le

damöterna Hult, Middelman, Kovar, Beckman, Nygren, Thapper
och Engblom. Närvarande har varit ersättaren Oscarsson, experten
Samuelsson Apelgren, adjungerade Eng Sjölund, sekreteraren Håg
bäck och undertecknad sekreterare.

