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SVENSKA ILO-KOMMITTl::N

Socialdepartementet

Promemoria Sjukpenninggrundande inkomst m.m. för
egenföretagare
Genom remiss den 15 december 2009 (S2009hoo66/SF) har ILO
kommitten anmodats att yttra sig över departementspromemorian
Sjukpenninggrundade inkomst, karenstider och egenavgifter för
egenföretagare.
Promemorian innehåller vissa kompletterande förslag till de förslag som
lämnats i betänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU
2008:89), över vilket ILO-kommitten yttrande sig den 22 december 2009
(yttrande 21/2009). ILO-kommitten ansåg att förslagen inte kunde anses
stå i strid med någon av Sverige ratificerad !LO-konvention.
Förslagen i promemorian rör ändringar av de bestämmelser i framför
allt lagen (1962:381) om allmän försäkring som rör
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och karenstider för den som har
inkomst av annat förvärvsarbete, dvs. främst egenföretagare som
bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma eller handelsbolag.
Förslagen innebär att en egenföretagare får möjlighet att välja att utöka
sin karens i sjukförsäkringen mot att betala en lägre avgift. Samtidigt
föreslås sänkta egenavgifter till följd av ändrade karenstider. Slutligen
föreslås en mer förmånlig beräkning av företagares
sjukpenninggrundade inkomst (SGI). Förslagen föreslås träda i kraft
den I juli 2010.
Förslagens förhållande till !LO-konventioner

Förslaget i promemorian att det ska införas ett s.k. SGI-skydd för
egenföretagare i form av ett generellt uppbyggnadsskede under 24
månader innebär att SGI ska beräknas till minst vad som motsvarar
skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning. Förslaget
förväntas enligt promemorian inte ha några konsekvenser som påverkar
Sveriges åtaganden enligt ILO.
Förslagen rörande utökad karenstid på sju dagar för egenföretagare samt
möjligheten att kunna välja längre karenstid, kombineras med sänkta
egenavgifter. Dessa förslag bedöms enligt promemorian inte heller ha
några konsekvenser på Sveriges åtaganden enligt ILO.
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Det finns ett antal ILO konventioner som berör sjuk- och
arbetslöshetsförmåner, bl.a. konvention nr (130) om läkarvård och
kontanta sjukförmåner, nr (121) om förmåner vid yrkesskada samt
konvention (168) om främjande av sysselsättning och skydd vid
arbetslöshet. I den utsträckning en företagare kan anses omfattas av
dessa konventioner anser inte ILO-kommitten att något av förslagen
kan anses strida mot konventionerna.
ILO-kommittens slutsats

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, Middelman, Kovar, Beckman, Söderlöf, Nygren,
Thapper och Bengtsson. Närvarande har varit Eriksson, Frank, Roström,
Jonsson, Engblom, Grahl samt sekreteraren Hiljemark.
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