
 

_______________________________________________________________________________________ 

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: Internet: 

Box 55695 Storgatan 19 08-762 70 90 info@nnr.se www.nnr.se 

102 15  STOCKHOLM       

      

    

 

 

 

 

 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten i Malmö 

Att: Jenny Levander Bergh 

 

 

 

Stockholm   Ert dnr  Vårt dnr  

2017-12-04   051512-2017  2017/207 

 

 

 

 

Remissvar angående beredning av förslag till procentsatser för beräkning av 

egenavgifter till sjukförsäkringen för år 2018 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss 

och anför följande; 

 

Bakgrund 

Försäkringskassan erhåller varje år en procentsats på sjukförsäkringsavgiften för 

egenföretagare, genom Regeringens budget (för år 2018, 4,44 %). Försäkringskassan gör 

sedan med utgångspunkt i denna procentsats beräkningar för att fastställa en differentierad 

sjukförsäkringsavgift för egenföretagare beroende på vilken karenstid som företagarna har 

valt (1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar). 

 

Konsekvenser 

När det gäller konsekvensutredningen till förslaget menar NNR att det saknas viktiga data för 

att kunna bedöma om de föreslagna sjukförsäkringsavgifterna för olika karensdagar är väl 

avvägda och korrekta. NNR menar att denna behövs för att bedöma hur väl finansierad varje 

karenstidsgrupp egenföretagare är. Det behövs alltså en redovisning av intäkter från 

sjukförsäkringsavgiften för varje grupp samt redovisning av det totala beloppet utbetalningar 

för varje grupp. Detta behövs för att kunna bilda sig en uppfattning om hur väl finansierad 

hela gruppen egenföretagare är, och hur väl siffran 4,44 % stämmer överens med 

finansieringsgraden. 

 

Av SOU 2008:89 Trygghetssystemen framgår att exempelvis sjukförsäkringsavgiften ska tas 

ut så att över- respektive underskott undviks. Beslutsfattare behöver en redovisning av 

beräkningsunderlagen för att kunna bedöma förslagets överensstämmelse med detta 

förarbetsuttalande. 

 



 

 

Försäkringskassan skriver i konsekvensutredningen att inga särskilda hänsyn behöver tas till 

små företag vid regleringens utformning. NNR menar tvärtom att stor hänsyn till 

egenföretagare, som nästan uteslutande är små företagare, måste tas. Ett sådant övervägande 

är vilken karenstid som bör utgöra grundkarens. Valet av en grundkarens på en (1) dag 

respektive sju (7) dagar kan påverka egenföretagare i stor utsträckning. Småföretagarnas 

Riksförbund har i en rapport nyligen beskrivit situationen för egenföretagare när det gäller att 

aktivt välja karenstid. (Rapport från Småföretagarnas Riksförbund: Otryggare kan ingen vara 

– så drabbas småföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen). 

 

Slutsats 

NNR finner att underlaget saknar intäkts- och kostnadsberäkningar som skulle bidra till att 

göra underlaget väl avpassat för att fatta väl avvägda beslut i det aktuella ärendet. En 

bedömning av hur grundkarensens utformning påverkar egenföretagares villkor saknas också 

enligt NNRs mening. 
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