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Remissvar angående Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)
Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss
och anför följande;
Förslaget handlar om att nuvarande bestämmelser om karensdag ska ersättas med ett
karensavdrag i sjuklönelagen. Förslaget innebär en förändring för anställda som har
regelbundna arbetstider genom att möjligheten för arbetstagaren att minimera sin självrisk i
sjukförsäkringen minskar. Samtidigt innebär förslaget en ökad förutsebarhet för både
företagare och anställda genom att anställda som arbetar med varierande arbetstid får ett mer
enhetligt avdrag, oberoende av om den anställde blir sjuk under en dag med lång arbetstid
eller en dag med kort arbetstid.
Den administrativa kostnaden för denna förändring beräknas i utredningens avsnitt 5.2
Administrativa konsekvenser. Utredningen menar att det handlar om 5 minuters administrativ
tid per beräkningstillfälle (sjuklönetillfälle) och att dessa minuter normalt skulle kosta 15
kronor (ekonomiassistent med lön på 28 800 kronor). NNR menar att denna beräkning har
relevans för de lite större företagen med ca 10 anställda, eller fler, och utrymme för
administrativ personal. De minsta företagen med 1-5 anställda har normalt sett inte någon
administrativ personal anställd. De alternativ som föreligger för en företagare i de minsta
företagen är att antingen göra beräkningen själva eller att lägga ut det på extern konsult.
I de minsta företagen kommer denna typ av beräkning att behöva göras någon eller några
gånger per år och kommer därför att ta mer än 5 minuter i anspråk per gång eftersom
företagaren behöver instuderingstid vid varje tillfälle. Dessutom är det enligt NNRs
uppfattning inte det mest samhällsekonomiskt effektiva att en småföretagare som exempelvis
är duktig på försäljning ska ägna tid åt relativt komplicerade administrativa beräkningar.
Det andra alternativet är att lägga ut uppdraget på ett konsultföretag inom löneadministration.
Ett konsultföretag som får ett sådant uppdrag någon eller några gånger per år kommer enligt
NNRs uppfattning inte att fakturera 5 minuter per tillfälle. Istället blir troligen 30 minuter à
700 kr/timme aktuellt. En engångskostnad på 350 kr ska alltså jämföra med utredningens
beräkning på 15 kr per tillfälle.
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NNR menar att denna typ av överväganden och beräkningar är helt nödvändiga i en utredning
för att väl övervägda beslut ska kunna fattas.
NNR finner att utredningens beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna behöver
kompletteras för att utgöra ett fullgott underlag för beslut.
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