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Angående remiss av förslag gällande sjukpenningsgrundande inkomst för företagare 

under företagets uppbyggnadsskede  

 

I det aktuella underlaget presenterar Socialdepartementet ett förslag till reviderat regelverk 

gällande sjudgomsgrundande inkomst (SGI) för personer startat upp näringsverksamhet i form 

av ett aktiebolag. Avsikten är att förslaget ska harmonisera reglerna mellan de som idag 

bedriver enskild näringsverksamhet och de som bedriver verksamhet i ett aktiebolag i fråga 

om grunderna för att beräkna SGI under det som benämns företagets uppbyggnadsskede. Den 

tidsfrist som benämns uppstartningsskede föreslås utvidgas från 24 till 36 mån. 

 

I Sverige är trygghetssystemet i allt väsentligt kopplat till att individen har en anställning och 

kan uppvisa vad den historiska inkomsten varit genom att kunna visa på vad SGI uppgår till. 

När personer går från anställning till att starta näringsverksamheten försämras således 

möjligheterna till att ta del av förmåner i motsvarande mån som gäller de med en anställning. 

NNR finner det synnerligen viktigt att även de som bedriver näringsverksamhet ska få 

motsvarande tillgång till ersättningar vid sjukdom. Det ligger i sakens natur att ingen vet vem 

som kommer drabbas av sjukdom och enligt den svenska likabehandlingsprincipen finns det 

således i grunden inga skäl att exkludera företagare från övriga kategorier. 

 

NNR finner att möjligheten att kunna får sjukersättning även för företagare är en viktig del för 

att skapa ett bättre företagsklimat och mot denna bakgrund välkomnar vi presentat förslag 

från regeringen. Vi ställer oss således positiva till förslaget kopplat till att SGI även ska gälla 

de som bedriver företag i form av ett aktiebolag och vi stödjer även förslaget till 

förlängningen av fristen från 24 till 36 mån.   
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En aspekt som bör tas med i den fortsatta bredningen är den omständighet att 

näringsverksamhet i form av ett aktiebolag kan startas på andra sätt än att enbart ny 

registrering hos Bolagsverket, vilket enligt framställningen i promemorian inte till fullo tycks 

vara en del av utgångspunkten (stycke 4.1). Eftersom det finns det kopplingar till 7 kap 2 § 

skatteförfarandelagen vad avser registrering av ett bolag, vilket skulle kunna exkludera 

gruppen som startar näringsverksamhet genom förvärv av ett aktiebolag att kunna utnyttja 

fristen på 36 mån. NNR finner att regeringen bör överväga annan lösning för de som startar 

upp näringsverksamhet genom förvärv så även dessa kan få del av fristen på 36 månader i 

varje enskilt fall.    

 

Näringslivets Regelnämnd NNR 

 

 

 

Tomas Lööv  

 

 

 

 


