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Socialförsäkringar
42. Samma karenstid för den som betalar egenavgift som för den som
har anställning
Regelverk
Socialförsäkringsbalken (2010:110) 27 kapitlet ”Allmänna bestämmelser om sjukpenning”, 29-31 §§
”Karenstid för den som betalar egenavgift”
Mottagare
Socialdepartementet
Påverkan på företag idag
För företagare som har enskild firma, handels-, eller kommanditbolag ser regelverket ut på följande
sätt. Företagaren har alltid en grundkarens på 7 dagar, men kan hos Försäkringskassan ändra sin
karens och därmed välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens. Detta gäller bara tills man fyller 55 år.
Därefter är man förbjuden att byta till en lägre karens. Visserligen blir de sociala avgifterna, de så
kallade egenavgifterna, lägre ju längre karens företagaren väljer, men i det ögonblicket företagaren
blir sjuk kan det vara av stor ekonomisk betydelse att få ersättning i form av sjukpenning så fort som
möjligt. I det här sammanhanget är det alltså mer fördelaktigt för en småföretagare att ha så få karensdagar som möjligt. Många småföretagare är inte medvetna om att de automatiskt placeras med en
grundkarens på 7 dagar och skulle vid en medvetenhet om frågan ha valt 1 karensdag.
Åtgärdsförslag
Alla personer i Sverige ska oberoende av hur man försörjer sig (som uppbär löneersättning) ha samma
antal karensdagar som utgångspunkt, d.v.s. 1 dags karens. Möjligheten att aktivt välja något av de
andra alternativen 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens bör kvarstå.
Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Ett genomförande av åtgärdsförslaget skulle innebära en ökad trygghet för de allra flesta företagare,
både de som är verksamma genom aktiebolag och de som är verksamma i andra verksamhetsformer.
Åtgärdsförslaget kommer att öka vissa företags kostnader för sociala avgifter, d.v.s. de företag som inte
aktivt har valt någon karenstid utan som skulle få ändrad grundkarens från 7 dagar till 1 dag.
Kontaktuppgifter
Småföretagarnas Riksförbund, Mattias Andersson
042-34 28 50
mattias.andersson@smaforetagarna.eu
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