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Näringsdepartementet

Betänkandet Trygghetssystemen för företagare (S0U 2008:89)
Genom remiss den 17 november 2009 (N2008/6738/ENT) har ILO
kommitten anmodats att yttra sig över betänkandet Trygghetssystemen
för företagare (SOU 2008:89).
Utredningen har haft i uppdrag att se över företagarnas
försäkringsvillkor i trygghetssystemen och lämna förslag på tydligare
och bättre regler för företagare. Utredningen föreslår ett antal
förändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1991:1047)
om sjuklön, socialavgiftslagen (2000:980), lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift, lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete och
slutligen i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förslagens förhållande till !LO-konventioner
Utredningens förslag syftar till att förbättra villkoren för företagare i
trygghetssystemen och göra företagares villkor mer likställda med
anställdas än vad dagens regler medger. Någon enhetlig definition av
begreppet företagare finns inte i trygghetssystemen. Utredningen har
försökt skapa enhetlighet i de olika regelverken genom att föreslå att
den som bedriver näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) bör anses som företagare i trygghetssystemen oberoende av i
vilken företagsform verksamheten bedrivs.
Utredningen föreslår därutöver ett antal förändringar för företagare i
socialförsäkringen, bl.a. att en företagare får möjlighet att välja att
utöka sin karens i sjukförsäkringen mot att betala en lägre avgift,
utökade möjligheter att erhålla tillfällig föräldrapenning samt en mer
förmånlig beräkning av företagares sjukpenninggrundade inkomst
(SGI).
När det gäller arbetslöshetsförsäkringen föreslås bl.a. ökade möjligheter
för företagare att lägga företag vilande, utökade möjligheter till att
fortsätta med en bisyssla utan att det påverkar rätten till
arbetslöshetsersättning och en mer förmånlig beräkning av företagares
dagsförtjänst.
Det finns ett antal ILO konventioner som berör sjuk- och
arbetslöshetsförmåner, bl.a. konvention nr (130) om läkarvård och
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kontanta sjukförmåner, nr (121) om förmåner vid yrkesskada samt
konvention (168) om främjande av sysselsättning och skydd vid
arbetslöshet. I den utsträckning som företagare kan anses omfattas av
dessa konventioner anser inte ILO-kommitten att något av förslagen
kan anses strida mot konventionerna då de syftar till att förstärka
skyddet för företagare i arbetslöshetsförsäkringen och
socialförsäkringen.

ILO-kommittens slutsats
ILO-kommitten beklagar att betänkandet inte innehåller någon
granskning av förslagen i förhållande till Sveriges internationella
åtaganden enligt ratificerade !LO-konventioner vilket försvårar
kommittens arbete.
ILO-kommitten gör bedömningen att förslagen inte står i strid med
Sveriges åtaganden enligt någon !LO-konvention ratificerad av Sverige.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande
och ledamöterna Hult, Beckman, Rudeberg, Edström, Nygren och
Bengtsson. Närvarande har varit ersättarna Ekenger, Kovar, Jonsson,
Grahl, Engblom samt sekreteraren Hiljemark.
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