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Sammanfattning  
 
Näringsdepartementet har genom Saco gett Akavia tillfälle att yttra sig över betänkandet Ett 
förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98). 
Utredningens syfte är att förbättra tryggheten för företagare genom förändrade regler om 
fastställande av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och karens för företagare. Akavia tillstyrker 
de förslag som lämnas i betänkandet.  
 
Utredningens förslag 
 
En trygg sjukförsäkring är en viktig pusselbit för att företagare ska våga starta och driva företag, 
vilket är en grundbult för tillväxt och välfärd. En ökad förutsebarhet i fastställande SGI är även 
viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv för att fler kvinnor ska välja att bli företagare, mot bakgrund 
av kvinnor fortfarande har ett större uttag av föräldraledighet än män.  
 
Akavia delar utredningens problembeskrivning att nuvarande regler upplevs som svårbegripliga, 
administrativt krävande och innebär brister i förutsebarhet. De innebär även långa 
handläggningstider. Detta får till konsekvens att vissa av Akavias företagarmedlemmar väljer att 
inte sjukskriva sig trots sjukdom, vilket kan få långsiktiga konsekvenser som innebär längre 
sjukskrivningar. 
 
Akavia anser att förslagen i betänkandet bör bidra till ökad trygghet för företagare genom 
förenkling, minskad administration för företagare, kortare handläggningstider och ökad 
förutsebarhet. Samtidigt bibehålls en viss valmöjlighet för företagaren, vilket är viktigt med 
anledning av att företagares inkomst kan variera relativt kraftigt mellan år. Akavia ser positivt på 
möjlighet till effektivisering i handläggningen, men vill betona fortsatt behov av resurser till 
informationsarbete och mer omfattande handläggning för de fall som inte huvudregeln väljs. En 
annan viktig aspekt är även att förslagen bedöms minska skillnaderna mellan att vara anställd 
och egenföretagare, samt att inga oskäliga skillnader bör finnas mellan olika 
associationsformer, såsom aktiebolag och enskild näringsverksamhet.  
 
Akavia tillstyrker förslagen i betänkandet.  
 
Akavia  
 
 
 
Patrik Nilsson 

 
Charlotte Tarschys 

chef Politik och Profession  chefsekonom 
 


