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Utredningsuppdraget1

Bakgrund1.1

arbetslöshetsförsäk-1973:370i lagenBestämmelserna om
arbetsmarknadsstödkontant1973:371och lagenring om

förgrundvillkoroch företagare. Ettanställdabåde förgäller
denarbetslös. Försökandeersättningtill ärär atträtt an-
haskallanställningenregelinnebär detställde att upp-som
hennesellerarbetslös hansföretagarehört. En näranses

till-har upphörtrörelsenverksamhet i änpersonliga annat
fälligt.

företagarei principinnebärbestämmelse attDenna en
tillfåfördefinitivtrörelsesin rättavvecklatskall ha att

kontantellerarbetslöshetsförsäkringenfrånersättning
arbetsmarknadsstöd.

skallarbetslösförföretagareKravet attatt somansesen
skall hahanallmänhetinnebär irörelseavvecklat sinha att

innehavrörelsetillgångar. Fortsattochfast egendomsålt av
ivärde harbetydanderörelsetillgångarochegendomfast av

bedömtsinstansematillämpandefall deflertalet varaav
verksam-personligaifrågasätta företagarensförskäl att om

upphört.harverkligenhet i rörelsen
skälsärskildakan,AMSArbetsmarknadsstyrelsen om

skallföretagareföreskriftermeddelaföreligger, att enom
ellerdå hennesfalli andraarbetslös änävenvaraanses

upphörtrörelsen harverksamhet i änpersonligahans annat
skalllagstiftningnuvarandetillEnligt förarbetenatillfälligt.

majeureliknande situa-i forceföreliggasärskilda skäl anses
sigutsträckningbegränsadAMS har itioner. använt av

vissaförmeddelat undantagochmöjlighetnämndaovan
företagareoch vissayrkesfiskareyrkesgrupper t.ex.som

transportnäringen.inom
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I kompletteringspropositionen för budgetåret 199394
prop. 1992932150 bil. föreslogs8 regeringen skulleatt

bemyndigande meddela föreskrifter undantagattges om
från det gällande kravet rörelsen skall ha upphörtattannars

tillfälligt för ersättningän skall kunnaannat lämnas.att
Riksdagen beslutade rskr. l99293z43l i enlighet medatt
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 199293:AU20
Arbetslöshetsersättning dels avslå regeringens förslag,m.m.
dels regeringen i uppdrag skyndsamt återkomma iattge
denna fråga.

I Arbetsmarknadsutskottets nämnda betänkandeovan
anfördes utredningen arbetslöshetsförsäkringatt om en ny
fått i uppdrag frågan hur skydd föröverväga företa-att ett

borde konstrueras, å sidan ekonomiskt ochärgare som ena
socialt acceptabelt, å andra sidan inte snedvrider kon-men
kurrensen. Därefter anförde utskottet följande: Utskottet
instämmer i och för sig med vad i propositionensägssom

vikten skaparåstadkomma förhållandenattom av som nya
företag och tillväxt i små och medelstora företag. Frånger
den synpunkten kan ifrågasätta regelsystemettman som
kan innebära arbetslös måste sig med sittatt göraen av
företag för ha till ersättning försäkringen. Före-rättatt ur

ärju ofta den möjlighet åter fåtaget fotfäste påattsom ges
arbetsmarknaden. Som anförs i propositionen kan detta
knappast heller stå i överensstämmelse med arbets-anses
marknadspolitikens målsättningar. Denna aspekt måste dock

bl.a. risken för konkurrenssnedvridning.vägas Utskottetmot
därför frågan ifall arbetslöshetsersättning skall kun-attanser

i samband med tillfälliga uppehåll så-ävenutges ärna av
dan den bör beredas sedan den nyssnämnda utred-art att
ningen framlagt sitt betänkande, bl.a. då det inte kan uteslu-

lagstiftning blir erforderlig. Utskottet således intetas att är
berett medge regeringen föreskriva undantagatt rätt attnu
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från förutsätter skyndsamt åter-regeln, regeringenattmen
kommer i frågan.

Utredningen1.2 om en ny
arbetslöshetsförsäkring

Betänkandet från utredningen arbetslöshetsförsäk-om en ny
ring Ersättning vid arbetslöshet SOU 1993:52, avläm-

,
nades i betänkandetjuni 1993. I föreslås omfattande föränd-
ringar i såväl arbetslöshetsförsäkringslagen lagensom om
kontant arbetsmarknadsstöd.

När det gäller arbetslöshetsbegreppet för företagare in-
nebär förslaget i betänkandet i huvudsak det för företa-att

vid sidan det gällande arbetslöshetsbegreppet, in-gare, av
förs altemativt arbetslöshetsbegrepp. företagare skallEnett

arbetslös, förutom hans eller hennes personli-näranses som
verksamhet i rörelsen har upphört tillfälligt, näränannatga

någon verksamhet inte bedrivs i rörelsen och det kan antas
sådan verksamhet inte inomkommer återupptas tolvatt att

månader från det företagaren anmält sig arbets-att som
sökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. karenstidEn
på dagar bör enligt betänkandet gälla for60 den ärsom
arbetslös på arbetslöshetsbegreppet.grund det alternativaav

påEn karenstid dagar bör, till skillnad från nuvarande20 5
för företagare arbetslöshetsbe-dagar, gälla uppfylleren som

på bestämmelser. Slutligenredan grund gällandegreppet av
föreslås lämnad arbetslöshetsersättning skall återbetalasatt

kommersiella verksamheten tidigareden återupptas änom
beräknat, det vill inom tolvmånadersperioden. Be-säga
tänkandet remissbehandlades Flerta-under 1993.sommaren
let remissinstanser yttrade berörda frå-sig denöversom nu

i huvudsak positiva till förslagutredningsmannensgan var
företagarna.beträffande



8 U tredningsuppdraget I 994.-129

Regeringens1.3 proposition 199394:209

I regeringens proposition 199394:209 föreslogs omfattande
förändringar i såväl arbetslöshetsförsäkringslagen lagensom

kontant arbetsmarknadsstöd. När det gällde fråganom om
arbetslöshetsbegreppet för företagare lades dock inte fram
något förslag. Beträffande denna fråga framhölls dock i
propositionen prop. 199394:209 72 följande:s.

Reglema för stöden skall utformade så de bi-attvara
drar till fungerandeväl arbetsmarknad och motiveraren
den enskilde bryta sin arbetslöshet och snabbt återgåatt
till produktivt arbete.

Reglerna for arbetslöshetsersättning till företagare måste
också reformeras i denna riktning och därmed främja
nyföretagande. betänkandetI Ersättning vid arbetslöshet
SOU 1993:52, har anförts nuvarande regler iblandatt
medför företag någotpå längre sikt skulle kunnaatt som
utvecklas, tvingas i stället lägga heltned vidatt t.ex. en
tillfällig efterfrågeminskning.

Frågan företagares till arbetslöshetsersättningrättom
måste emellertid också bedömas utifrån konkurrensut-
gångspunkter. Arbetslöshetsersättningen får inte bli en
subvention till icke livskraftiga företag. Risken för detta
måste beaktas vid omprövning reglerna i syfte atten av
skapa arbetslöshetsersättning främjar utveckling-en som

vårt näringsliv.en av

Regeringen lägger inget förslag i denna fråga utannu
den vidare. Regeringenöverväger under höstenattavser

1994 återkomma med proposition vissa frågor kringom
arbetslöshetsförsäkringen, i samband därmed kommer
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Förslagenöverväganden redovisas.dessaresultaten attav
ikraft-med sikte påpropositionen läggskommandei den

1995.januariträdande den 1

Direktiven1.4

chefen för Ar-bemyndigade den juni23 1994Regeringen
utredaretillkalla särskildbetsmarknadsdepartementet att en

till arbetslöshetser-företagaresmed uppdrag rättöveratt se
tillkalla-ArbetsmarknadsdepartementetChefen försättning.

Kenneryd särskild utredare.Rolfde den augusti 19948 som
utredarenutredningsuppdraget dir. 1994:85 skallEnligt

företagare, underförutsättningarna föranalysera ensom
få likartatverksam i sin rörelse,begränsad tid inte är ettatt

med-har. får inteanställda Förslagenförsäkringsskydd som
Verksam-mellan företagen snedvrids.föra konkurrensenatt

så tidvilande under långheten företaget skalli sä-attvara
till kontant-automatiskt blir berättigadesongsföretagare inte

proble-skall vidare belysalågsäsong. Utredarenstöd under
igångönskan åter kommamatiken kring företagarens att
skallverksamhetenverksamheten och kravet påmed att

skall ocksåviss minsta tid. Utredarenvilande under envara
idag ochkontrollmöjligheter finnsredovisa de övervä-som

denkontrollformer. i syfte säkerställaandra Allt att attga
verk-samtidigtarbetslöshetsersättning inteuppbär ärsom

i sitt företag.sam
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bestämmelser2 Nuvarande

Motiven2.1

företagares arbetslöshetursprungliga bestämmelsenDen om
på arbetslös-byggde, liksom nuvarande bestämmelse, att

personliga verksamheten i rörel-heten inträder den dag den
motiven prop. 175upphör. I 1973:56 attangavssen s.

frågan personliga verksamheten i rörelsen upphört idenom
får på förklaring från företagarenförsta hand grundas en

skriftligen kan lämpligen ingå isjälv. bör ske ochDen en
försäkringsersättning eller kontant arbetsmark-ansökan om

gälla företagare, liksom arbets-nadsstöd. Principiellt bör att
förvärvsverksamhetskall ha lämnat sin tidigaretagare, av

Arbetslösheten får inte självförvålladgiltig anledning. vara
och får skäl kunna den arbetslösedet inte med antas att

det huvudsakligaupphört med den tidigare verksamheten i
Avvecklingen rörel-syftet få arbetslöshetsersättning.att av

inte rimligmåste motiverad rörelsenattsen av gervara
försörjning.

företagarepropositionen framhölls vidare kravetI att att
i all-arbetslös skall ha sin rörelseför lämnatatt anses som

skall ha sålthan, tidigaremänhet innebär nämnts,att som
allmän regel börfast och rörelsetillgångar. Somegendom en

tidigareönskemål från sökanden fortsättagälla att att en
godtas.förvärvsverksamhet bisysslahuvudsaklig som

upphörtverksamhet i rörelsen skall haHans personliga utan
reservationer.

uppmjukning arbetslöshets-2.2 En av

begreppet

medförde praxis vadmotivuttalandenaDe nämnda attovan
restrik-företagares arbetslöshet blevgäller bedömningen av



12 Nuvarande bestämmelser 1994:1 29

tiv. Frågan arbetslöshetsbegreppet för företagare ochom
dess tillämpning på regeringentogs inyttupp av en senare
proposition prop. l98384:l26. I propositionen 17-18
anförde föredragande departementschefen: I ett par avseen-
den jag dock bereddär förorda uppmjukningatt gäl-en av
lande praxis. Således bör enligt min mening personer som

faktiskt inte deltar i driftenrent företagett utanav som av
formella skäl registreradeär delägare kunna fåt.ex.som
ersättning i samband med arbetslöshet i arbete liggersom
utanför företaget. Vidare bör den omständigheten denatt
arbetslöse har inregistrerat företag inteett ovillkorligen
utesluta vederbörande från till arbetslöshetsersättning.rätt
Om det kan visas det inte bedrivs någon verksamhetatt i
företaget och detta inte tillfälligt, bör ersättningär kunna

Slutligen vill jagutges. ansluta mig till arbetsmark-
nadsutskottets tidigare återgivna uttalande angående möjlig-
heten till ersättning för dem kombinerar deltidsan-som en
ställning med begränsat i företag.ett Dessaettengagemang

bör ha till ersättning förrätt det inkomstbortfallpersoner
uppstår anställningen upphör.när Detta förutsättersom na-

turligtvis verksamheten i företaget inte utökasatt i samband
med arbetslösheten.

Arbetsm arknadsutskottet biträdde de i propositionen före-
slagna förändringarna. Utskottets betänkande med anledning

propositionen godtogs riksdagen bet. 198384:AU18,av av
rskr.l98384:323.

2.3 Nytt företagarbegrepp

Tidigare gällde enligt praxis anhörig till företagareatt som
aktivt såsom anställd kommit delta i företagets driftatt
jämställdes med företagare. Detta kom gällaatt även om
vederbörande inte ägde någon andel i företaget. Denne var
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således berättigad till arbetslöshetsersättning förrän deninte
personliga verksamheten i rörelsen upphörde till-änannat
fälligt. praxis innebar i sin konsekvensDenna attyttersta

eller familjemedlemden arbetat sin maket.ex.som annan
diskvalificeradesredan på grund släktskapsförhållandetav

ifrån arbetslöshetsersättningen så länge verksamhet bedrevs
företaget.

Genom julilagändring trädde i kraft den 5 1993en som
SFS skedde förändring i detta avseende.1993:656 dock en
Företagarbegreppet kom arbetslöshetsför-ändras i såvälatt
säkringslagen i lagen kontant arbetsmarknadsstöd.som om
Nu gäller endast någon näringsverk-den delägeratt som av
samhet han eller hon verksam i och dessutomärsom som
har väsentligt inflytande verksamheten skall betrak-överett

Ändringenföretagare. medförde möjligheternatas attsom
till arbetslöshetsersättning närståendeför utvidgades.

ställning2.4 Uppdragstagares

Vid gränsdragningen mellan skall före-vem som anses som
och skall anställd i arbetslös-tagare vem som anses som

hetsförsäkringens mening kan vägledning arbetstagar-om
begreppet hämtas från arbetsrätten, från associationsrätten
eller från socialförsäkrings- och skatterätten.

När det gäller arbetslöshetsföräkringen har AMS också
utarbetat anvisningar för bestämma företaga-äratt somvem

med utgångspunkt i försäkringens syfte och de uttalandenre
i förarbeten gjorts beträffande företagare. Dettam.m. som

enligt AMS företagarbegrepp förspecifiktärettger som
arbetslöshetsförsäkringen.

Att dra mellan anställd och självständiggränsen en en
företagare har ofta förorsakat de tillämpande myndigheterna
svårigheter. Problematiken har belysts i betänkandet Ersätt-
ning vid arbetslöshet SOU 1993:52. Frågan gränsdrag-om
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ningen har också tagits i Arbetsrättskommitténs delbe-upp
tänkande Ny anställningsskyddslag SOU 1993:32.

Jag har på grund bristande tid inte haft möjlighet attav
gå in på denna fråga,närmare betydelsen inomutöversom
arbetslöshetsförsäkringen har arbetsrättsligaäven och skatte-
rättsliga aspekter. Jag uppdragstagamas ställning,attanser
på grund problemets omfattning, bör bli föremål forav en
samlad översyn.

Fiskare2.5 och inomföretagare
transportnäringen

AMS beslutade 1963 godkänna Sveriges Fiskares Ar-att
betslöshetskassa. I sin föreskrift AMSFS 1991:15 görs
följande definition begreppet arbetslös fiskare. Medlemav
i Fiskarnas arbetslöshetskassa bedriver yrkesfiskesom som

företagare betraktas arbetslös vid sådana tillfälligaegen som
avbrott i verksamheten då fiske omöjliggörs på grund aav
ishinder, b andra väderleks- eller miljöforhållanden, c maskin-
eller båthaveri, d och vinschbyte eller, e drivme-motor-

delsbrist till följd importsvårigheter. Ersättning underav
tillfälligt avbrott på grund ishinder dock begränsad tillärav
högst 175 dagar under period på varandra följandetreen av
kalenderår och därutöver till högst 65 dagar kalenderår.per

Regeringen beslutade den maj11 1994 uppdraatt
Statskontoret fomiema för statlig ersättningöver föratt se
inkomstförlust och administration sådan ersättning inomav
fiskerinäringen. Uppdraget skall redovisas den 1senast no-
vember 1995. harJag därför inte funnit anledning attnu
lägga förslag i denna del.

Enligt föreskrift betraktas också medlemmar isamma
regionala åkeriföreningar, grävmaskinsföreningar och lik-
nande organisationer transportfordonsägare kollek-av som
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Småföretagarnas arbetslöshetskassativt anslutits till som
vid tillfälliga i verksamheten under tidenarbetslösa avbrott

oktober maj under två förutsättningar. delsDessa är att-
upphört under avbrottet ochverksamheten i rörelsen helt har

själv arbetat föraredels medlemmenatt eget trans-som av
portfordon före arbetslösheten.närmast

korta tid stått till mitt förfogande har detPå den som
inte funnits tid eller tillräckligt in iträngaattresurser pro-
blemet för föreslå ordning. principielltRentatt en annan
finner jag det dock tveksamt med den särbehandling som

har arbetslöshetsförsäkringen.denna idag inom Jaggrupp
föreslår därför i likhet med den föröversyn görsen som nu
fiskarna.

2.6 Problem med nuvarande bestämmelser

bestämmelser personligaNuvarande företagarensattom
verksamhet i företaget definitivt skall ha upphört betinga-är
de arbetslöshetsersättningen inte avseddäratt att vara enav
inkomstutfyllnad i olönsamma företag. Bestämmelserna le-
der emellertid till den i praktiken har upphörtävenatt som

driften, tillgångar-med väljer behålla företaget ochattmen
för återuppta verksamheten, enligt nuvarandeattna senare

regler inte kan få arbetslöshetsersättning.
Många företagare drabbas lågkonjunktur kraf-vid t ex av

tig nedgång i sysselsättningen i företaget. få arbets-För att
rörelsenlöshetsersättning måste företagaren helt avveckla

vilket till måste säljas tilli sin ofta leder tillgångarnatur att
underpris kapitalförstöring i vissamed följd. Detta ärsom
fall återhållande faktor etablering företag och för-viden av
hindrar nyföretagande. Genom kravet helt avveckla rö-att
relsen också arbetslöses möjlighetminskar den näratt,
konjunkuren vänder, återgå i sin verksamhet företagare.som

eller hon står då de förutsättningar för företa-Han utan
gande, tidigare funnits.som
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De nuvarande reglerna kan också medföra denatt egna
företagaren, inte driva verksamhet underattsom avser en
tid ändå vill behålla företaget för eventuellt kommandemen
behov, olikaprövar för ha lämnatattarrangemang anses
företaget definitivt. Exempelvis överlåts företaget till make
eller bam dessa har för avsikt drivautan att verk-att egen
samhet i företaget.

En ytterligare aspekt olikaär företagareatt grupper av
inte behandlas på Genom medgivande frånsätt.samma
AMS har, skapats undantag frånnämnts, huvud-som ovan
regeln beträffande vissa yrkesgrupper, åkare ocht.ex
fiskare. Kritiken har gått på arbetslöshetsersättning tillut att
yrkesverksamma i dessa i praktiken har kommit attgrupper
fungera branschstöd.ettsom
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Överväganden3

alternativt arbetslöshetsbegrepp3.1 Ett

altemativt arbetslöshetsbegreppMitt förslag: Ett för
komplementföretagare införs till huvud-ettsom

företagare arbetslösregeln dennäratt en anses per-
sonliga verksamheten i rörelsen har upphört annat

tillfälligt. altemativa arbetslöshetsbegreppetDetän
innebär företagare, inte bedrivaattatt en som avser
någon egentlig verksamhet i rörelsen, skall anses som

arbetslöshetsförsäkringenarbetslös i och det kontan-
arbetsmarknadsstödets mening under förutsättningta
uppehållet i rörelsen inte till någon del är sä-att av

songskaraktär.

Mina motiv: denJag nuvarande bestämmelsenattanser
innebär anställda och företagare inte får likvärdigatt en
behandling. framstår olämpligt ersättningssys-Det som om

får effekt många företagare vidtill uteblivenatttemet or-
deringång helt avveckla rörelser, på sikt kantvingas som

möjlighet åter få fotfäste på reguljäradenatt ettenvara
alternativt arbetslöshetsbegrepp förarbetsmarknaden. För ett

målsättningentalar dessutom förbättra förut-företagare att
nyföretagande. måsteför småföretagare och Dettasättningar

kontanta bi-risken för de understödendock vägas mot att
till snedvrida konkurrensen mellan företag. De kon-drar att

inkomstutfyllnadfår inte bli i företagunderstödentanta en
med säsongsmässigabristande lönsamhet eller ellermed

variationer i verksamheten.normala
utformning syftarAltemativregeln bör därför ges en som

mellan de båda, delvis svår-uppnå rimlig balanstill att en
förstaförenliga målen. det ställs kravet det inte fårFör att

verksamhet i rörelsen.förekomma någon I princip skall det
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således inte förekomma någon egentlig verksamhet i rörel-
denna skall vilande.utansen, vara

Förutsättningar för verksamheten skallatt anses vara
vilande bör först och främst ingen produktionattvara av

och tjänster sker och inte heller någon förberedelsevaror av
sådan produktion. Vidare bör krävas inga inköp ochatt görs

ingen försäljningatt omsättningstillgångar, lager,t.exav
sker. Någon anbudsgivning, ackvisition eller marknadsföring
eller liknande får inte heller förekomma.

De skyddsinsatser företagaren kan behöva vidta försom
hindra förstörelse egendom liksomatt lagstadgad redo-av

visning och andra liknande åtgärder skall inte diskvali-vara
ñcerande för arbetslöshetsersättning. En förutsättning är
naturligtvis verksamhet inte har sådanatt sagtssom nu en
omfattning den hindrar företagaren från åta sig för-att att
värvsarbete på heltid.

I företag kan förekomma variationer beträffande tillgång-
på uppdrag eller order. I konsultverksamhet kanen en ex-

empelvis perioder med verksamhet i mycket liten skala väx-
la med perioder med hög aktivitet. Under förutsättning att
det sig normalarör variationer i verksamheten skallom.
dock inte perioder minskad aktivitet kunna likställas medav

iföretaget vilande.att är
För förebygga risken för missbruk och tillatt ledning för
bedöma till ersättningatt bör deträtten krävas företaga-att
skriftligen lämnar uppgifter de faktiska förhållande-ren om

i företaget företagaren har begärt återkallandesamt attna av
F-skattesedel och avregistrering mervärdesskatt. Företa-av

bör på heder och intyga de lämnadegaren samvete att upp-
gifterna riktiga. Om godkänd ellerär auktoriserad revisor
redan finns i företaget bör från denne krävas intyg attom
den egentliga verksamheten har upphört. Jag utgår ifrån att
det från kassomas sida utförs kontinuerlig kontroll attav
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företaget också under den tid ersättning utbetalas uppfyller
kriterierna för vilandeförklaring.

Arbetslösheten skall uppstå tidigast från detanses att
företagarens egentliga verksamhet i företaget har upphört
och efter det han eller hon hos berördaatt myndigheter be-

avregistreringgärt mervärdesskatt och återkallande F-av av
skattesedel.

En helt vilande verksamhet har inte någon negativ inver-
kan på konkurrenssituationen samtidigt företagarensom ges

möjlighet åter kunna verksamatt företagareen vara som
behöva helt frånutan att grunden.starta En genomgående

princip för de kontanta understöden har varit dessa skallatt
ekonomiskt skydd iett samband med arbetslöshetvara och

inte någon inkomstutfyllnad. För den företagareärsom
skall fortfarande gälla han eller hon skallatt heltvara ar-
betslös. Vidmakthållandet denna princip kräver särskildav
uppmärksamhet det gällernär rörelser säsongsmässigav
karaktär, också för rörelser normalt har variationermen som
i tillgången på arbetsuppgifter.

Företagande innebär ofta risktagande där frågorett om
lönsamhet och tillgången på uppdrag eller order centrala.är
Många småföretag Ävenhar säsongskaraktär. andra företag
kan säsongsföretagutan haatt ojämnt inflödevara ett av
arbetsuppgifter där perioder med hög sysselsättningsgrad
växlar med perioder då inkomstbringande uppdrag helt eller
delvis saknas. Detta ofta naturligär del företagandetsen av
villkor. Tidvis kan emellertid andra omständigheter,yttre

inte har säsongsinslag, leda till uppdrag eller ordersom att
helt saknas under tid. Genom skapa möjlighet föratten
företagare verksamhet upphört andra skälvars änav
säsongsmåssiga variationer eller andra normala variationer

behålla sitt företag vilandeatt och få arbetslöshetersättning
under tid då han eller hon sigägnar söka för-att annat
värvsarbete förhindras kapitalförstöring och företagaren ges
möjlighet i skede återupptaatt ett verksamheten.senare
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flera rörelser.driverinte ovanligt företagareDet är att
sidanoch vidföretag Aheltid ikanske arbetarFöretagaren

bi-företag s.k.verksamhet i B,viss mindrehardettaav
finns detidagföreslår reglersyssla. Jag näratt samma som

bisyssla tillföretag kanhuruvidagäller ett annatett ses som
altemativadetvid tillämpningenockså skall gällaföretag av

arbetslöshetsbegreppet.
på konkurrens-eventuell påverkanbeträffandeharJag

Företrädaresamrått medolika företagneutraliteten mellan
framkommit någrainteKonkurrensverket. Härvid harför

i hänseende.mina förslag dettaerinringar mot

Tid företagare3.2 som

arbetslöshetsbegreppetalternativaMitt förslag: Det
arbetssökandekunna omfattaföreslås endast som

månadersammanhängande tid minst 12under aven
ersättning hareller hon ansökerföre det hanatt om

verksamhet företagare.bedrivit som

har varitföreslår endast denmotiv:Mina Jag att som
sammanhängande tidunderaktiv företagare avensom

det alternativakunna omfattasminst månader skall12 av
Något villkorför företagare.arbetslöshetsbegreppet att om-

varit jämnt fördelathafattningen arbetet i företaget skallav
intekan detåret inte uppställas, däremotböröver anses

några enstaka tim-tillräckligt endast ha företagetägnatatt
året.månad under del avenmar per

förslagetföretagaren fårhelt nyetableradeDen genom
jagvilande,till ersättning då företagetinte ärrätt ansermen
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det viktigt företagetär haftatt viss stabilitetatt innanen
företagaren kan få ersättning företaget vilande.när är

I betänkandet från utredningen arbetslös-om en ny
hetsförsäkring, Ersättning vid arbetslöshet SOU 1993:52,
föreslog utredaren villkor för arbetslöshetsersättningettsom

företaget vilandenär vilandetidenär skulle uppgå tillatt
minst 12 månader. Jag det inte lämpligtatt är attanser upp-
ställa krav på viss vilandetid. Dels inte företagarenveten
hur framtiden kommer dels kan arbetslöshetstidenatt utse
därigenom komma förlängas. En sådanatt regel skulle såle-
des motverka syftet företagaren såatt möjligtsnart som
skall komma i arbete igen.

3.3 Begränsning antalet ersättningstill-av

fallen

Mitt förslag: Den tidigare har fått arbetslöshets-som
ersättning under tid då han eller hon har haft företag
vilande skall kunna omfattas det alternativaav
arbetslöshetsbegreppet för företagare endast hanom
eller hon på bedrivit egentlig verksamhetnytt som
företagare under sammanhängande tid minst 24en av
månader.

Mina motiv: Genom det föreslagna alternativa arbetslös-
hetsbegreppet för företagare uppnås likabehandlingstörreen

tidigareän anställda och företagare. En anställd fårav som
regel ersättning varje gång anställning upphör och arbets-en
löshet uppstår. En motsvarande möjlighet för företagare -

hur många gånger helstatt lägga sitt företag vilandesom -
skulle dock föra alltför långt. En sådan obegränsad rätt
skulle kunna leda till företagaren ersättningsperiodenatt när
gått till kanända gå tillbaka till sitt företag under fem må-
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arbetsvillkortid upparbetanader och under ett nyttsamma
ersättningsperiod.tillskulle kvalificera en nysom

vidersättningenunderstryka karaktärenFör attatt av
ovanlig situationskydd ispecielltvilande företag är ett en

regeln föreslår jagförhindra missbrukoch för rät-attatt av
i de fallvilande begränsasföretagettill ersättning när ärten

företagareverksamheten.återupptar Dendå företagaren som
mås-varit vilandetid då företagetersättning underuppburit

år in-under minst tvåföretagaresåledes aktivte vara som
hänvisning tillersättning medhon åter kan fåhan ellernan

gällaföreslåsBegränsningenföretaget vilande. oavsettäratt
i för-företag,återupptas iverksamheten ett annat annanom
ersättnings-inriktning eftersomeller medetagsform annan

sådant.till företagetpersonlig och inte knutenrätten är som

Karenstid3.4

ifråga förkommerdenMitt förslag: För ersätt-som
arbetslöshetsbegrep-alternativapå grund detning av

dagar.karenstiden 25företagare skallförpet vara

i arbetslös-i dag finnskarenstidMina motiv: Den som
femarbetslöshetsstödetoch det kontantahetsförsäkringen är

såväl anställdafördensammaKarenstidenarbetsdagar. är
verksamhet.med sinupphörthelt harföretagare somsom

skall hahan eller honprincipkrävs iAv företagaren att
avregi-och låtitrörelsenhar medallt göraattavyttrat som
förslagbörjar löpa. Mittkarenstideninnanföretagetstrera
innebärvilandearbetslöshetsersättning då företaget ärom
det blirstå stilla innanskallegentliga verksamhetendenatt

emel-finnsi företagetTillgångarnamed ersättning.aktuellt
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lertid kvar och vissa ekonomiska transaktioner kan därefter
förekomma. Genom krav på viss tids karens vid vilandeen
företag tydliggörs arbetslöshetsförhållandet samtidigt som
karensen blir företagarens självrisk.

Dagpenningen3.5

Min bedömning: En särskild regel för beräkning av
dagsförtjänst bör införas för företagare drivitsom
rörelse i aktiebolagsform och inkomst rörel-vars av

har varit markant högre under året förenärmastsen
arbetslösheten jämfört med tidigare år. För dessa för-

bör beräkning dagsförtjänst medetagare görasav
utgångspunkt i genomsnitt inkomstenett av som
företagare under de åren.tre senaste

Mina motiv: Enligt 20 lagen§ arbetslöshetsförsäk-om
ring dagpenningen 80 den försäkradesutgör procent av
dagsförtjänst. Med dagsförtjänst 15 den veckoin-avses av
komst eller i fråga försäkrad med månadslön l22om en av
den månadsinkomst den försäkrade före arbetslöshetenssom
inträde vanligen fick under arbetstid förnormalsom var
henne eller honom.

Enligt AMS tillämpningsföreskrifter AMSFS 1991:15
beräknas företagares dagförtjänst till 1260 årsinkomsten.av
Denna den högsta de till taxering för kommunalutgör av
inkomstskatt redovisade inkomsterna verksamhetenav som
företagare de åren.senaste tre

harJag under utredningen uppmärksammat det före-att
kommer företagare driver sin verksamhet i aktiebo-att som
lagsform markant högre lön innan företaget läggs nedtar ut
jämfört med vad tidigare tagits företagareDenut.som som
på detta markant ökar sin inkomst kan,sätt dags-attgenom
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förtjänsten påberäknas det bästa det årenssenastetreav
inkomst, höja sin dagpenning från arbetslöshetskassan.

Jag finner detta stötande och dagsför-därför attanser
tjänsten i dessa fall borde beräknas med utgångspunkt i ett
genomsnitt företagarens inkomster rörelsen under deav av

åren. Samma beräkning bör ske såväl för dentre senaste
företagare helt lägger försin rörelse densom ner som som
har sitt aktiebolag vilande.

Jag initiativ bör till ändring i enlighetatt tasanser en
den jag förespråkat.med ordning nu

Anhöriga i familjeföretag3.6 verksamma

Min bedömning: familjemedlemFör att som om-
fattas anställningsskyddet enligt lagen 1982:230av
om anställningsskydd skall betraktas arbetslössom
bör krävas skriftlig uppsägning företetts för kas-att

minst månad dessförinnan.san en

arbetslöshetsförsäk-Mina motiv: Företagarbegreppet i
ringslagen och lagen kontant arbetsmarknadsstöd var ur-om

företageresprungligen vittomfattande begrepp. Somett
räknades företagaren själv också de familje-inte bara utan
medlemmar verksamma i företaget.som var

Genom i kraft julilagändring trädde den l 1993somen
förändrats.har företagarbegreppet, tidigare nämnts,som

Endast den någon del näringsverksamhetäger somsom av
han hareller hon verksam i och dessutom väsent-är ettsom
ligt inflytande verksamheten skall betraktas före-över som

Genom anhöriga kommit betraktasdetagare. att att som
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anställda har deras möjlighet till arbetslöshetsersättning ut-
vidgats.

För anställda gäller huvudregel då anställningenattsom
upphör börjar uppsägningstid löpa. Enligt anställ-atten
ningsskyddslagen uppsägningstidensär längd beroende av
hur lång anställningstid haft och hur gammalman man
Även kollektivavtal kan innehålla bestämmelser uppsäg-om
ningstid. Då uppsägningstid löper erhåller den anställde
uppsägningslön. Han eller hon då inte arbetslösanses som
och följdaktligen inte hellerär berättigad till arbetslöshetser-
sättning.

Familjemedlemmar verksamma i familjeföre-är ettsom
omfattas emellertid intetag anställningsskyddslagensav

regler och arbetsgivaren således oförhindradär sägaatt upp
anställd familjemedlem någon uppsägningstid.utanen
Det har under utredningens gång framkommit att an-

ställda i familjeföretag fått sluta sin anställning i familjeföre-
med omedelbar verkan förtaget därefter omedelbart,att

med undantag för den obligatoriska karenstiden, lyfta
arbetslöshetsersättning. Det har vidare framkommit dettaatt
på sina håll i så anställda vandratsatts system ochatt ut
i företaget

Jag därför det bör införas ordningatt in-anser en som
nebär familjemedlemmar till företagareatt skall förete
skriftlig uppsägning for kassan minst månad före det hanen
eller hon kan betraktas arbetslös.som

4 Kostnader

På tidigare beskrivitssätt innebär nuvarande lagstift-som
ning företagare berättigad tillatt arbetslöshetsersätt-ären
ning enbart han eller hon helt skilt sig från sitt företag.om
Konsekvensen detta företagaren kraftigtär beskäratt sinaav
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vilketFöretagare,åter försörja sigmöjligheter att somsenare
arbetslöshetsperioder.långaonödigtsin innebäri tur

arbetslöshetsbegreppalternativtMitt förslag med ett
kostnadsbesparingarbetydandesåledes innebäraskulle ge-

Å kommer mittandra sidanersättningsperioder.kortarenom
antalfalliförslag innebära störremomentant ettvartatt --

arbetslöshetsersättning.tillmöjlighetföretagare gessom
svårttill varandraförhåller sigstorheterdessaHur är att att

säkerhet bedöma.gradmed någon större av
till stöd föruppgifterinhämtat vissahar tidsskälJag av

arbetslös-aktuellafrån deenbartbedömningdenna en av
Uppgifter-arbetslöshetskassa.Småföretagamashetskassorna,

rele-grunder kunnapå godakaraktär torde anses varanas
Småföretagamasberoende pådelshelheten,för attvanta

kas-medlemmartill antaletarbetslöshetskassa den störstaär
kanallt väsentligtförhållandena iberoende pådels attsan,

arbetslöshetskassor.likartade i övrigaantas vara
ansökningar165beviljade kassan 11Under 1993 om

kassantid avslogUnderarbetslöshetsersättning. samma
huvudsakligen på grund%ansökningar ca 9drygt 000l

verksamhet i enlighetsininte lagtföretagarenatt nerav
alternativtinförandeVidlagstiftning.nuvarandemed ettav

beviljade ansökningarantaletkommerarbetslöshetsbegrepp
Ökningen år.till cirka 500kassanuppskattasöka.att perav

företagare åralltså cirka 500Uppskattningsvis kan l per
arbetslöshetsbegrep-alternativaaktuella för dettänkas vara

snittarbetslöshetskassa. ISmåföretagamasinom ersattespet
Medelersättningenersättningsberättigad.dagar123 perper

Bruttokostnadenkr.halvåret 1994 439under förstadag var
alltså inomskullearbetslöshetsbegreppetalternativaför det

miljoner.till drygt 80beräknaskunnakassan
ersättningstidställas den kortareskalldenna kostnadMot

%går mindre 2Erfarenhetsmässigtkan förväntas. änsom
personerdet 182ersättning 1993uppbärdem varsomav
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till utförsäkring. Av resterande återupptog ungefär hälften
verksamhet företagare medan den andra hälften över-som
gick till löneanställning.

Under 1992 och 1993 företags inom kassan undersök-en
ning, framgår arbetslösa företagare, återupp-attvarav som

sin verksamhet, gjorde detta efter i medeltaltog 66 ersätt-
ningsdagar. Företagare återupptar sin verksamhet harsom
således väsentligt lägre antal ersättningsdagar de företa-än

avvaktar anställning eller arbetsmark-gare som en en
nadsåtgärd.

Hur mycket kortare ersättningstid det alternativa arbets-
löshetsbegreppet kan medföra givetvis svårt bedöma.är att
Rent matematiskt kan konstateras antalet ersättnings-att om
berättigade ökar med minst 13 % l 50011 165 måste er-
sättningsperioden minska med minst motsvarande %-andel
för bibehålla eller minska kostnadsnivån. Ersättningspe-att
rioden måste alltså minska med minst 12316 0,13x er-
sättningsdagar.

Jag finner det högst sannolikt det alternativa arbets-att
löshetsbegreppet kommer medföra Förkortningatt en av er-
sättningsperiodema minst den erforderliga omfattningen.av
Därtill kommer de på längre sikt uppkommande effekter-att

det alternativa arbetslöshetsbegreppet, består iattna av som
det något minskade risktagandet för företagande, kan för-

öka nyföretagandet.väntas
Sammantaget bedömer jag det totala ekonomiska utfallet

för statsbudgeten mina förslag neutralt i förhållandeav vara
till nuläget.
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insiderfrágor,[68]Otillbörligkurspáverkanochvissa Mästarbrevförhantverkare.[53]

utjämning.[70] Utvärdering praxisi asylärenden.[54]lnomkommunal av
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