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SOU 1997: 142

statsrådetTill Maj-Inger Klingvall

utgångspunkt från regeringens direktivMed den 26 juniav
dir startade AGRA-utredningen sitt1997 1997:90 arbete i

augusti 1997. Utredningens uppgift har varit undersökaatt om
försäkringen sjuklönekostnader arbetsgivamasmot motsvarar

och alternativ till denna för-behov försäkringen presenteraav
säkring. Vidare har utredningen haft till uppgift kartläggaatt
privata försäkringsalternativ.

Särskild utredare VD Ingvar Söderström. Sakkunnigaär är
departementssekreteraren Dina Brdarski Jacobson, Social-
departementet, jur. kand. Alf Eckerhall, Svenska Arbetsgivare-
föreningen, ombudsmannen Anna-Stina Elfving, Tjänstemän-

Centralorganisation, avdelningschefen Anders Englund,nens
Arbetarskyddsstyrelsen, förhandlingssekreteraren Hans
Granqvist, Svenska Kommunförbundet, departementssekretera-

Anders Arbetsmarknadsdepartementet, jur. kand.Jeppson,ren
Jens Karlsson, Riksorganisation, direktören RolfFöretagarnas

Försäkringskasseförbundet,Lindberg, kammarrättsassessom
Linder, Socialdepartementet, departementssekreterarenAnita

handelsdepartementet, utredarenKarin Lindgren, Närings- och
Landsorganisationen i Sverige, enhetschefenCarina Nilsson,

Maria Riksförsäkringsverket, förhandlings-Eva Magnusson,
Arbetsgivarverket,direktören Sjöberg, ombudsman-Margareta

Sveriges Akademikers Centralor-Marie-Louise Strömgren,nen
ganisation förhandlaren Svensson, Landstingsförbun-och Jan

utredningen direktören Wext ochdet. Experter i Larsär
försäk-controllern Lisbeth Schagerlöv, Hallands läns allmänna

förhandlingsdirektörenringskassa. Utredningens sekreterare är
planeringssekreteraren Carin Hultin.Gun-Britt ochHolmberg
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sjuklön infördes den januari 1992.Lag 1991:1047 1om
Syftet de bland öka arbetsgivar-med reglerna attannatnya var

för de anställdas arbetsmiljö och hälsa och tillför-attnas ansvar
säkra de anställda rättvis kompensation till följden mer av
sjukdom. med införandet sjuklöneperioden infördesI och av
också försäkring kostnader för sjuklön för företag medmoten

anställda. Försäkringskassan erhöll administ-uppdraget att
försäkringen. Försäkringen hade det antalet företagstörstarera

Dåanslutna i juni 1992. drygt 13 300 företag anslutna. An-var
årligendärefter förtalet anslutna företag har minskat och är

närvarande cirka den bakgrunden jag7 800. Mot attanser
sjukfrån-denna form skydd höga kostnader till följdmotav av

anställda i de mindre företagen inte tillfreds-bland ärvaro
småställande. Avsikten med skydd för företag bör, förett att

såväleffektivt, innefatta skydd höga kostnader tillett motvara
sjuklöneperioden förebyggandeföljd stimulans tillsom enav

ocksåinsatser för arbetsmiljön, möjligheter till kontaktermen
försäkringskassan och andra lokala hälsobefrämjandemed

organ.
föreslår därför den försäkringen upphörJag nuvarandeatt

högkostnadsskydd införs. bärande tanken bakomoch Denatt ett
små företag inte ska behöva bära kostna-förslaget är störreatt

erhållsför sjuklön vad det riksvärdeder än motsom svarar som
samtliga arbetsgivares totala sjuklönekostnader ställs i rela-när

årslönesumman. Högkostnads-tion till deras sammanlagda
små utgångspunktföretag sin i den genomsnitt-skyddet för tar

sjukfrånvaronivån denhos samtliga arbetsgivare och sjuk-liga
överstiger riksandelen. litet företaglönekostnad Ettsom som

drabbats höga sjuklönekostnader ska kunna ansöka om er-av
försäkringskassan.sättning för viss del kostnaden hos För-av

i och ansökan ersättning informa-säkringskassan medges om
sjukfrånvaron företaget överstiger genomsnittet.tion attom

uppstår försäkringskassanDärmed naturligt relation mellanen
möjlighetoch det lilla företaget och kassan enkelt sättettges

högkostnads-stödja företag där det finns hälsoproblem. Ettatt
småföre-förskydd detta slag bör medföra minskade hinderav
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nyanställa utveckla företagen ochoch arbetsmiljön.tagen att
åligga Riksförsäkringsverketbör i samarbete med SCBDet att

sjukfrånvaronskontinuerligt följa utveckling för dels fast-att
ställa beräkningsgrunder för högkostnadsskyddet, dels ge
signaler till insatser för befrämja arbetstagarkollektivetsatt
hälsa.

Förslaget har, jag det, småföretagarnastagit fastasom ser
önskemålofta upprepade enkla och stabila regler. Högkost-om

få några påtagliganadsskyddet torde inte effekter företagens
möjligheter konkurrera lika villkor. Förslaget utarbe-haratt

med beaktande varken kostnader eller administrationtats attav
får sig för inom socialförsäkringsadministrationen.växa stora

fårUtredaren härmed överlämna delbetänkande SOU
1997:142 H ögkostnadsskydd sjuklönekostnader.mot

Stockholm i oktober 1997

Ingvar Söderström

/Gun-Britt Holmberg
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Sammanfattning

förordar reformering sjuklönelagen innebärUtredaren en av som
små fåde företagen kan kompensation för viss del sjuk-att en av

årslönekostnadenlönekostnaden. Om sjuklönekostnadens andel av
hos motsvarandeföretag överstiger andel för alla arbetsgivare iett

fåriket bör företaget ersättning för den delsammantaget som
ocksåöverstiger riksandelen. Företaget bör för social-ersättas

avgifter, alternativt särskild löneskatt, hänföra till denär attsom
sjuklönen. Ersättning ska kunna till företagdelenersatta utgesav

årslönesumma inte överstiger basbelopp,med 160 docken som
Ändringarnaskall lägre ersättning företagetstörre är.utges av

sjuklönelagen bör träda i kraft den 1 april 1998 samtidigt som
återgårsjuklöneperioden till omfatta de fjorton första dagarna iatt

sjukperioden. Högkostnadsskyddet ska fungera skydd förettsom
årdet mindre företaget drabbas höga sjuklönekostnader.ettsom av

småföretagensEnligt uppfattning kostnader för sjuklönäregen
verksamhetende belastningar bidrar till företagenatten somav

små-vågar Under de första kvartalen harinte nyanställa. 1997tre
företagarna upplevt den förlängda sjuklöneperioden hotettsom

sjuklöne-verksamheten. Den aviserade förkortningenmot av
ändockperioden mottagits positivt företagen dehar av men anser

Ävenundanröjda. fjortondagarsperioder kanproblemen inte äratt
konstaterades redanbörda för litet företag, vilketetttungvara en

1981:22. Erfar-i sjukpenningkomrnitténs betänkande SOU1981
del företagens kostnader kanindikerarenheterna att storen av

framstårsjuklöneperiodens första dagar.hänföras till Det som
småföretagens sådan storlektillangeläget reducera attatt oro en

regel-leva med eventuella konsekvenserde sig kunna avanser
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avstå från nyanställningsystemet ellerutan selekteringatt göra av
arbetssökande.

Utredarens uppfattning framtidaär skydd olägen-att ett mot
heter till följd sjuklöneperioden ska utformat såav att ettvara
reellt skydd höga sjuklönekostnader erhålles ochmot därmedatt

hinder för arbetsgivarna nyanställaett och utveckla sina verk-att
samheter reduceras. Ett kostnadsskydd får dock inte medföra att
företagens motivation i fråga skapa goda arbetsmiljöerattom
minskar. småDe företagen bör därför inte helt befrias från kostna-
der för sjuklön, i synnerhet inte de anställda måste bekostasom en
del sjukfrånvaron med karensdagar.systemetav genom

Trots försäkringskassans försäkring sjuklönekostnaderatt mot
under rad år haft premienivå på 1,5 1,7 har mångaen en procent-
företag lämnat försäkringen. Företagen försäkringen ärattanser
för dyr. De privata försäkringarna sjuklönekostnader har intemot
heller de uppfattats attraktiva företagen. Det förefallersom av
mindre lämpligt tillskapa offentligt administrerad försäkringatt en

tanken de små företagenär åtnjutaskaatt tämligen långtgå-om ett
ende skydd sjuklönekostnader. sådantI fallmot högkost-är ett
nadsskydd inom den allmänna försäkringen föredra. långtEttatt
gående skydd sjuklönekostnader kan idagmot motiverat motanses
bakgrund rådandeden arbetslösheten och den ökade risk förav
selektering vid nyanställning finns i sådan situation. Enligtsom en

mångavad små företag själva fästs allt vikt vid destörreuppger
arbetssökandes hälsa. Ett skydd höga sjuklönekostnader börmot
ha enkel utforrrming, så berörda företagare lätt kanatten avgöra
vilka kostnader företaget måste bära, den ersättningutan att som
utbetalas blir alltför schabloniserad.

Om till exempel sjuklönekostnaden hos litet företag uppgårett
till 5,0 den årslönekostnadentotala kanprocent företagetav er-
hålla kompensation för kostnaden mellan det RFV fastställdaav
genomsnittliga riksvärdet och 5,0 Den överskjutandeprocent.
delen sjuklönekostnaden kan arbetsgivaren få ersättning förav

gång år ansöka dettaatt hos försäkringskassan.genom en per om
Ersättning skall endast utbetalas för sådan sjuklön arbets-som
givaren enligt lag skyldigär Det torde krävas ansökanatt utge. att
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dess totalaregistreringsnummer,innehåller uppgift företagetsom
aktuellaför detårslönekostnad totala sjuklönekostnadoch den

från verksamhetensåret. erfordras kan hämtasuppgifterDe som
från Ansökanårsredovisning åtföljas intyg revisor.och bör omav

blanketti uppgifternafyllerersättning förutsätter företagetatt
ordningtillhandahålls Enligt nuvarandeförsäkringskassan.som av

utformningenslutliga förRiksförsäkringsverket dethar ansvaret
förutsätter RFVUtredarenförsäkringskassans blanketter. attav

småtill detillbörlig hänsynblankettutformningenvid tar
skalltydlighet. Självfalletönskemål enkelhet ochföretagens om

utbetalasfrån inte kunnaförsäkringskassanersättning om
Såledestillämplig.intehuvudsjuklönelagen äräröver taget

arbetstagaresåväl arbetsgivareförekomsten ensom enav en
ersättning.förutsättning för tillrätt

sjuklönekostnadema förförberäkningar riksvärdetRFVs av
året utgå från nationella genomsnittetkommande detdet bör

årligen.fastställas Utredaren villbörarbetsmarknaden. Riksvärdet
sig alltför högtskulle visariksvärdeunderstryka dettaatt varaom

utnyttja riksvärdesikt i ställetbör överväga ettatt somman
företagensmindre sjuklöne-på genomsnittet för debaserar sig

underlagårslönekostnad. Statistisktförhållande till deraskostnad i
sikt tillskapas.idag kanför detta finns inte men

små ersättning förföretag tillEn ordning över-rättsom ger
det,medför utredarensjuklönekostnaderskjutande även, sersom

får information vilkaenkeltförsäkringskassan, sätt,ettatt om
sjukfrånvaro genomsnittet.drabbats högreföretag änsom av

bättre förutsätt-med föreslagen ordningFörsäkringskassan ges
finns hälsoproblem.stödja arbetsplatser där detaktivtningar att

sjuklönekostnader kan fungeraförAnsökan ersättning som enom
ochberörd arbetsgivareförsäkringskassan kontaktasignal till taatt

åtgärderoch vilkaproblem finnstill dialog deinitiativ somen om
sådan förväntade sig lagstiftarendialogbefogade. Enkan varasom

försäkringennuvarandeuppstå och med införandet denskulle i av
vadförväntningarnasmå kan konstateraför företag. Man attnu

någonåstadkomma inte hadeförsäkring skullefrivillig mot-en
socialförsäkringsadministrationensföretagens ochsvarighet i var-
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dag. Sannolikheten för den önskade dialogen ska komma tillatt
stånd småtorde väsentligt högre företagens sjuklöne-devara om

medkostnadsproblem löses högkostnadsskydd inom den all-ett
försäkringen. Samarbetet försäkringskassornamellan ochmänna

arbetsgivarna torde förbättras ytterligare försäkringskassornaom
möjlighet inom sin verksamhet ha bestämd kontaktper-attges en

varje arbetsgivare i försäkringskassansför upptagningsom-son
råde. skulle kunna bidra förtroendefullt för-Detta till skapaatt ett
hållande mellan företagen och försäkringskassorna.

Utredaren har möjligheten ställa villkor för tillövervägt rättatt
såersättning för sjuklönekostnader. självfallet utbetal-Det är att

lång årning ersättning under rad till företag där detettenav av
arbetsmiljö och ohälsauppenbart finns samband mellan skulle

stötande. skullekunna Visserligen uppsättandeanses vara av
frånför företagets till ersättning försäkringskassan ivillkor rätt ett

påskyndasådant arbetsgivarens insatser för bättrefall kunna en
framstår dock mindre lämpligt medarbetsmiljö. Det som en

utbetalningordning där försäkringskassan kangenerell vägra av
dålighänvisning till arbetsmiljö hos företaget, iersättning med

sjukfrånvaron ofta har andra orsakersynnerhet den kortare änsom
Förutsättningar för arbetsmiljöarbetet regleras i arbets-arbetet.

författningar Arbetarskyddsstyrelsenmiljölagen och de som
åliggerför brister i arbetsmiljön idagutfärdar. Tillsynsansvaret

och det finns inget hindrar försäkrings-Yrkesinspektionen attsom
inspektionen.påtalar arbetsmiljöbrister för Utvecklingenkassan

samverkan mellan olikagår ökad regleraddessutom mot myn-en
digheter.

försäkrings-finns överenskommelser mellande flesta länI
syfte effektivisera samarbetet.och Yrkesinspektionen ikassan att

för samarbete möjligt hanterabör inom dettaDet attvararamen
åtsidosättergradenskilda företag i högproblemet med som ar-

bådeYrkesinspektionen harUtredaren förutsätterbetsmiljön. att
för fullgöra sina skyldig-redskap krävsde och attsomresurser

upprätthålla tillsyn. införa tillgod Genomheter och rättatt enen
sjuklönekostnaderna kan detför viss delersättning synasen av

incitamentet för förebyggande arbets-det ekonomiskaattsom
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miljöarbete bortfaller. Incitamentet finns dock Arbetsgivarenkvar.
kommer fortfarande bära del sjuklönekostnaderna ochatt en av
precis tidigare kommer olägenheter i form produk-som av
tionsbortfall, leveransförseningar och intäktsbortfall kvarståatt

incitament för förebygga ohälsa arbetsplatsen.attsom
Enligt övergångsbestämmelsemade föreslagna möjlighetges

för företag bundna den nuvarande försäkringenär sägaattsom av
den i förtid. Uppsägning försäkringskassans försäkring kanupp av

till det kvartalsskifte följer efter uppsägningen.göras närmastsom
innebärDetta företag bundet försäkrings-äratt ett som av en

överenskommelse den aprill 1998 kan bli frånbefriad denna
tidigast den ljuli 1998.

skyddEtt höga sjuklönekostnader småför företag kommermot
enligt det underlag utredaren inhämtat uppgå till kostnadatt en
understigande år.300 miljoner kronor Utredaren behöverper en-
ligt direktiven inte förslag till finansiering. Utredaren vill ige
detta sammanhang sjukfrånvaronunderstryka hos de mindreatt
företagen lägre hos de företagen småsamtidigtär än större desom
företagen i princip bidrar till finasieringen socialförsäkrings-av

i lika hög grad de företagen. Förslagetsystemet storasom om
småkostnadsskydd för företag bygger småtanken de före-att

ska i dåförsättas situation de bär så väl avvägd deltagen en en av
företagets sjuklönekostnader de utveckla verksamheten ochtörsatt
nyanställa. Finansieringen eventuell reformering sjuk-av en av

sålönelagen bör lämpligen utformas detta syfte inte motverkas.att
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Författningsförslag

tillFörslag -
ändring i lagen 1991:1047 sjuklönLag omom

Skydd sjuklönkostnader förmot

17 §

sammanlagda lönekostnader under kalen-En arbetsgivare ettvars
åretderår gånger det för gällande basbeloppetinte 160överstiger

allmän försäkring, kan be-enligt kap 6 § lagen 1962:381l om
för kostnader för sjuklön enligt beräk-1 7 Vidersättninggära a

lönekostnadema bortses från avgifterningen de sammanlagdaav
socialavgifter och lagenenligt lagen 1981:691 1994:1920om

frånlöneavgift skatt enligt lagen 1990:659allmän samtom om
löneskatt vissa förvärvsinkomster.särskild

l7a§

kostnaderför sjuklön denarbetsgivareEn överstiger procen-vars
tuellt beräknade genomsnittliga sjuklönekostnaden för samtliga
arbetsgivare erhåller, efter ansökan hos försäkringskassan, ersätt-

överskjutande del sjuklönekostnaden.förning av
föreskriver villkor för tillRegeringen ersättningnärmare rätt

från försäkringskassan.
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26§

frågaI försäkringskassans handläggning ärenden enligt 10,om av
11, 13, 14, 16, 17, 17a och 20 §§ 24 § andra stycket och 27 §samt
andra stycket tillämpas följande föreskrifter i lagen 1962:381 om
allmän försäkring:

kap.18 2 § riksförsäkringsverkets tillsyn,om
20 kap. 2 § provisoriskt beslut,a om
20 kap återbetalningsskyldighet,4 § om
20 kap. 5 § preskription,om
20 kap. 6 § förbud utmätning överlåtelse,ochmotom om
20 kap. 8 och 9 §§ uppgiftsskyldighet,om
20 kap. 9 § undantag från sekretess.a om

Denna lag träder i kraft den aprill 1998.
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Förslag till

Förordning 1998: xx ersättning förom

sjuklönekostnader enligt 17 § lagen 1991:1047a

sjuklönom

Ansökan m.m.

1§

Ersättning enligt 17 § lagen 1991:1047 sjuklön utbetalas,a om
frånefter skriftlig ansökan arbetsgivare, den allmänna för-en av

säkringskassa i 25 § andra stycket lag.som anges samma
Ansökan blankett fastställs Riksförsäkrings-görs som av

verket.

2§

Vid beräkning arbetsgivares sammanlagda lönekostnaderav en
skall, vad i 17 § lagen 1991:1047 sjuklön,utöver som anges om

frånbortses arbetsgivarens lönekostnader för arbetstagare för vilka
beslut enligt 13 § lag gäller arbetstagare med omfattandesamma
kontidsfrånvaro.

3§

Den ansöker ersättning skall styrka sin till ersättning.rättsom om

Ersättning

4§

Försäkringskassan arbetsgivarens kostnader för sjuklönersätter
enligt 6 § lagen 1991:1047 sjuklön. Kostnaderna tillersättsom

delden de överstiger den procentuellt beräknade genomsnittskost-
naden för sjuklön för samtliga arbetsgivare. Försäkringskassan er-
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arbetsgivarens avgifter enligt lagen 1981:691sätter även om
socialavgifter och lagen 1994:1920 allmän löneavgift samtom
skatt enligt lagen på1990:659 särskild löneskatt vissaom
förvärvsinkomster, till den del avgifterna och skatten hänförligaär
till den utbetalda sjuklön ersätts.som

Arbetsgivarens kostnader för sjuklön till arbetstagare för vilka
beslut enligt 13 § lagen 1991:1047 sjuklön gäller ersättsom en-
ligt den lagen.

Ersättning gångutbetalas årligen. får,Försäkringskassanen om
särskilda skäl föreligger, besluta ersättning i enskilt fall skaatt ett
utbetalas enligt ordning.annan

Riksförsäkringsverket får föreskriva hur kostnader för sjuklön
och ersättning för kostnaderna ska beräknas.

5§

arbetsgivareEn sammanlagda lönekostnader under kalen-ettvars
derår inte överstiger erhåller100 basbelopp ersättning mot-som

100 de sjuklönekostnader överstiger denprocentsvarar av som
procentuellt beräknade genomsnittliga sjuklönekostnaden för
samtliga arbetsgivare överskjutande sjuklönekostnad.

arbetsgivareEn sammanlagda lönekostnader under ettvars
kalenderår överstiger 100 basbelopp inte 130 basbeloppmen er-
håller ersättning 75 den överskjutandemotsvarar procentsom av
sjuklönekostnaden.

arbetsgivareEn sammanlagda lönekostnader under ettvars
kalenderår överstiger inte130 basbelopp 160 basbeloppmen er-
håller ersättning 50 den överskjutandemotsvarar procentsom av
sjuklönekostnaden.

Denna förordning dåträder i kraft den april 1998 förord-l
ningen 1991:1395 försäkring kostnader för sjuklönmotom en-

lagenligt 17 § 1991:1047 sjuklön upphör gälla.attom
försäkringFör före gällertecknats denna tidpunkt docksom

Ävenförordningen till åroch utgången efter dennamed 1998.av
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fråga för sjuklöne-ersättningtidpunkt gäller förordningen i om
påbörjats innan försäkringensjuklöneperioderkostnader för som

gälla.upphör att
försäkringen upphöravillFörsäkringstagare säga attsom upp

upphörafår försäkringenföre december 1998den 31 säga attupp
uppsägningen.från efterdet kvartalsskifte följer närmastsom
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Inledning1

direktivUtredningens

för-undersöka denutredarendirektiv skallregeringensEnligt om
hos försäk-idag kan tecknassjuklönekostnadersäkring mot som
intresse förbehov ocharbetsgivamasringskassan motsvarar av

skallförsäkringslösningarBefintliga privataförsäkring.denna
skallnuvarande försäkringentill denalternativochkartläggas pre-
sjuklöne-den förlängdakonsekvensernaskallVidaresenteras. av

Syftet medbedömas.mindre företagenallt deframförperioden för
förbättra den.direktivetenligtförsäkringen är attöversynen av
förbättrad lös-tillförslagdettauppfattatUtredaren har att ensom

sjuklönekostnader skamedproblemetning presenteras.av

arbeteUtredningens

utredningsuppdragetgäller förtidsramartill deMed hänsyn som
någonutredarenförvarit möjligt görahar det inte att om-mer

föroch intressebehovarbetsgivamasundersökningfattande avav
sjuklönekostnader. harDetförsäkringförsäkringskassans mot

under-genomförtsutredningentillsattadenoberoendedock nuav
åren 1996intresseorganisationer undersökningar företagensav

med inter-kompletteratutredarenharenkäter1997. Dessaoch en
19med lutvalda företagslumpvistillvjuundersökning riktad -

intervjuundersökningen hän-ianställda i Hallands län. Företagen
verkstadsindustri-, bygg-,branscher;sig till olika transport-,för

Intervjuerna harservicebranschen.ochryckeri-, handel-, tjänste-
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bland omfattat frågor den förlängda sjuklöneperiodensannat om
konsekvenser för företaget och behovet försäkring sjuk-motav
lönekostnader.

Som tidigare ska utredaren enligtnämnts direktiven bedöma
konsekvenserna den förlängda sjuklöneperioden för framför alltav
de mindre företagen. Underlaget för bedöma konsekvensernaatt är
inte så omfattande efter endast nio månaders erfarenhet denav
förlängda sjuklöneperioden. Frågeställningen har tagits dels iupp
intervjuundersökningen i Halland under augusti 1997, dels i
undersökningar genomförda uppdrag Företagarnas Riks-av
organisation respektive SAF i Skaraborg våren 1997. De slutsatser

kan dras dessa undersökningar redovisas i avsnitt Re-som av
sultatet undersökningarna måste värderas bakgrund denav mot av
korta tid den förlängda sjuklöneperioden varit i kraft. Frågan om
den förlängda sjukperiodens konsekvenser torde dock numera
sakna relevans i och med regeringen återgångaviserat tillatt en
fjorton dagars arbetsgivarperiod i sjukförsäkrin gen.

Under arbetets gång har utredaren sökt samråd med Småföre-
tagsdelegationen. Utredaren har därutöver haft enskilda samtal
med Riksförsäkringsverket, Stockholms läns allmänna försäk-
ringskassa, Försäkringsförbundet och Försäkringskasseförbundet.

Bakgrund

Det ekonomiska läget i lågSverige till grund för antal politiskaett
krisuppgörelser under första hälften 1990-talet. Dessaav upp-
görelser fick konsekvenser för socialförsäkringssystemet.även
Problem med sjukfrånvarons utveckling och ökande förtidspen-en
sionering resulterade i rad förändringar inom socialförsäkrings-en
området. För komma till med den höga sjukfrånvaronrättaatt och
den ökande förtidspensioneringen infördes arbetsgivarperiod i
sjukförsäkringen, rehabiliteringsansvar för arbetsgivarna och
skärpta krav för förtidspensionering. Därtill infördes karensdag
och minskad sjukersättning för de anställda.

Flera skäl ligger således till grund för den totala sjukfrån-att
i Sverige kraftigt har minskat under 1990-talet. 1990varon var
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nivån densjukfrånvaron 1996 hade halverats. Förcirka 6 procent.
privata sektorn den 3,9 procent.var

sjukfrånvaronskandinavisk jämförelse den svenskaVid ären
sjukfrånvaronlåg. har ökat undergrannlandet DanmarkInumera

4,5åren låg den privata sektornde allra och inomsenaste
Även sjukfrånvaron allra1996. har ökat dei Norgeprocent

åren inom privataoch 1996 till 5,8 denuppmättes procentsenaste
sjukfrånvaro den privata sektornsektorn. Finlands har inom

från 1980-talet till 5,6sjunkit drygt 6 i slutet procentprocent
beräknings-följd skiljer sig i och1996. Till länderna mät-attav

sjukfrånvaron svårt direktahänseende beträffande det göraär att
sjukfrånvaronivå. Ländernajämförelse mellan de olika ländernas

socialför-arbetsmarknadsläge ochskiljer sig beträffandeäven
sjukfrånvaronviktigt beakta enbartsäkringssystem. Det är att att

något måttinte ohälsan i land.är ett
sjukfrånvaron i Sverige mindre del denkortaDen utgör aven

sjukfrånvaron statsfinansiellt perspektiv hartotala i landet. Ur ett
sjukfrånvaronden förlorat del sin betydelsekorta en av genom

arbetsgivarperioden. betyder emellertid inte den korta sjuk-Det att
frånvaron kan den ha betydelseointressant. Tvärtomär stor ur
produktionssynpunkt. sjukfall vecka kan medföraEtt oväntat en

åtagitför företaget hinna med det arbete detproblemstor att som
vikariersig. längre sjukfallen kan lättare med hjälpDe pareras av

kostnader för företaget efter de förstainnebär mindre direktaoch
tjugoåtta dagarna.

års sjuklön1992 lag om

påerhöll arbetstagare grund sjukdom drabbadesTidigare som av
arbetsförmåga frånnedsatt sjukpenning försäkringskassan. Ar-av

hade i princip någon författningsreglerad skyldig-betsgivarna inte
kompensera sjuklediga arbetstagare för inkomstbortfall.het att

ordningen korn efter tid innebära arbetsgivareDen att atten anses
sjukfrånvaro dåligavlastades kostnader för kunde berosom

arbetsmiljö. Ersättningssystemet kunde medföra arbetsgivamasatt
åtgärderintresse vidta arbetsmiljöbefrämjande minskade.attav
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1992 infördes därför lag 1991:1047 sjuklöngenom om en ar-
betsgivarperiod i sjukförsäkringen, vilket innebar arbetsgivarnaatt
skulle betala sjuklön till de anställda. Arbetstagarna skulle i

erhållanormalfallet inte längre sjukpenning från försäkringskassan
under den första delen sjukperioden. främsta tillDe skälen in-av
förandet sjuklönelagen dels stimulera arbetsgivarna tillattav var
insatser bland kunde förbättra arbetsmiljö och arbets-annatsom
organisation i syfte minska sjukfrånvaron, dels uppnå ad-att att
ministrativa förenklingar och därmed minska socialförsäkrings-
administrationens kostnader för sjukpenning. Arbetsgivarperioden
ansågs incitament för arbetsgivarna reducera kort-utgöra ett att
tidsfrånvarons orsaker.

Enligt sjuklönelagen har behållaanställda lön och andrarätt att
anställningsförmåner frånvarovid från arbetet grund sjuk-av

sådom, kallad sjuklön. Den period under vilken den anställde är
berättigad till sjuklön enligt sjuklönelagen omfattar den första dag

arbetsförmågaarbetstagarens nedsatt grund sjukdom ochär av
de därpå följande tjugosju kalenderdagarna. Vid införandet av
sjuklönelagen sjuklöneperioden begränsad till de fjorton förstavar

Fråndagarna i sjukperioden. och med den l april 1993 inteutges
sjuklön den första dagen i sjukperioden och för följande dagar ut-

frånsjuklönen och med den l januari 1996 75gör procent av an-
ställningsförmånema. Kompletterande förmåner kan medutges
stöd kollektivavtal.av

Redan vid införandet sjuklönelagen konstaterades arbets-attav
givarperioden ansåginte problemfri. Lagstiftaren det fannsattvar
behov eliminera vissa effekter kundeattav ogynnsamma som

på fåuppkomma företag med anställda. litet företag har sällanEtt
de ekonomiska marginaler krävs för kunna bäraattsom mer om-

småfattande kostnader för sjuklön. Utredarens uppfattning är att
också känslighetföretag har för avbrott i produktionenstörreen

sjukfrånvaro ofta innebär. Möjligheten omfördela arbets-attsom
sjukfrånvarouppgifter i samband med mindre litet före-är ett

faktorer riskerar i fall företagetsDessa existenstag. ogynsamma
frånkan bortsett faktiskt inträffade ekonomiska händel-även,men

verka styrande företaget vid rekrytering arbetskraft. Omser, av
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alltför be-anställda uppfattassjukdom hos deföransvaret som
arbetsgivarennaturligtarbetsgivaren dettungande är att an-av

uppvisaoch kan förväntassådan har uppvisatpersonalställer som
l990/91:181propositionlåg sjukfrånvaro. slogs fast iDet atten

frånstängdesmåste med hälsaförhindra uteatt svagpersonerman
arbetsmarknaden.

småför de företagenFörsäkringsskyddet

förkostnadersmå företag högaskyddaI syfte oväntatmotatt
sådana företagmöjlighet försjuklönelageninfördes isjuklön en

måste möjlig-små haansågs de företagenförsäkra sig. Det attatt
uppstår påsjuklönekostnaderhögaförsäkra sighet motatt som

områdestår den enskilde arbets-utanför detfaktorergrund somav
försäkringtecknapåverka. Möjlighetenkangivaren motatt en

enligtskulle dessutom,försäkringkassansjuklönekostnader hos
småsjukfrånvaron före-god bildkassanförarbetena, avenge
med före-utnyttja kunskapen för dialogkundeoch kassantag, en

arbetsmiljö ochåtgärder för förbättrabehovet atttaget ar-avom
sådanaskulle erbjudas skyddbetsorganisation. Företagen mot

det lillakunde hotpåfrestningarekonomiska utgöra motettsom
överlevnad.företagets

arbetsgivar-för införandetbakgrund motivenMot av enav
möj-skulleför vilka företagperiod gränssnävsattes gessomen

Försäkringenförsäkringskassan.försäkring hostecknalighet att
till lagen, till företagförarbetenariktade sig, enligt vars samman-

kalenderår basbelopp,inte 60underlönekostnadlagda överstegett
Med basbeloppheltidsanställda.cirka 10skullevilket motsvara

allmän6 lagen 1962:381avsågs enligt l kap. §basbelopp om
belopps-januariinfördes l 1992försäkringenförsäkring. När var

ändrad till 90Socialförsäkringsutskottetiefter behandlinggränsen
heltidsanställda.cirka 15vilket motsvaradebasbelopp

höga sjuklönekost-täcka oförutsetttänktFörsäkringen attvar
viss delskulle bäravarför företagetför det lilla företaget,nader en

diskuteradessammanhangdettasjuklön. Isina kostnaderna förav
modellförsäkringen. Envillkorsmodeller förtvå olika attvar
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företaget skulle stå för sjuklönekostnader för visst begränsatett
antal dagar i varje sjuklöneperiod och modell atten annan var
företaget ståskulle för sjuklönekostnader intill visst beloppett
under tolvmånadersperiod. Det förstnämnda förslaget föreslogsen
med motivering denna modell skulle stimulera företagen tillatt
förbättringar i arbetsmiljö och arbetsorganisation. Den valda
modellen dåbedömdes lagstiftaren innebära väl avvägdav en
självrisk.

småMed företag enligt sjuklönelagen arbets-avses numera
givare med beräknade lönekostnader högst 130 basbelopp per
år vilket helårsanställda.cirka år23 För 1997 omfattasmotsvarar
arbetsgivare med lönekostnader till 4 719 000 kronor rättenupp av

teckna försäkring. Vid beräkningen arbetsgivarensatt av sam-
manlagda lönekostnader undantas kostnader enligt lagen om
socialavgifter och lagen allmän löneavgift lagen sär-samtom om

påskild löneskatt vissa förvärvsinkomster. Försäkringen tecknas
hos försäkringskassan och gäller årsskifte.fram till Omnärmaste
försäkringen inte årsskiftettill förlängs den automatisktsägs upp

kalenderår.med Företaget betalar avgift kvartalsvis i för-ett en
skott för försäkringen. Avgiften för 1997 bestämd till 2,5är pro-

de beräknade sammanlagda lönekostnadema för företaget.cent av
Avgiften för försäkringen relaterad till lönekostnadema hosär ar-
betsgivaren oberoende sjukdomshistorik och sjukdomsrisker iav
verksamheten. Försäkringen har sedan sin tillkomst påbyggt själv-
finansieringsprincipen vilket medför högre premie färre företag

tecknar försäkringen. Lagstiftaren ansåg 1991 det inled-attsom
ningsvis inte motiverat utveckla med individuelltatt ett systemvar

avgifter speglade förhållandena i det företaget.enskildasatta som
Avgiften beräknad för såvältäcka frånersättning försäk-är att
ringen administrationen densamma.som av

Försäkringen sjuklönekostnader och till dessa hänför-ersätter
liga socialavgifter, löneavgifter och frånsärskild löneskatt och
med den fjärde dagen i sjukperioden, dock endast sjuklönekostna-
der arbetsgivaren enligt lag skyldig utbetala. Ersättningär attsom
erhålls efter ansökan hos försäkringskassan. Ersättningen betalas
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be-de kostnadermånadsvis efterskott och beräknasiut som
arbetsgivaren.uppburit sjuklön hoslöper sig varje individ som

försäkringenbeträffande utnyttjandetVad vi idagvet av

från denutgick lagstiftarenVid försäkringens tillkomst 1992 att
försäk-målgruppen skulle visa intresse föraktuella spontant ett

då sammanlagdariktade sig till företagringen. Försäkringen vars
kalenderår basbelopp. Anslut-lönekostnad för inte 90översteg

halvår försäk-efterningen till försäkringen högst ettvar som
anslutna. Därefter har in-dåringens tillkomst 13 325 företag var

för försäkringenstadigt sjunkit. Premienför försäkringentresset
året lönekostnad. Pre-till 1,6 företagetsförsta procentsattes av

sjuk-den förlängdahar därefter höjts och vid införandetmien av
2,5den januari 1997 fastställdes premien tilllöneperioden 1 pro-

mångaföretag anslutna och dessaIjuni 1997 7 871cent. avvar
premien intehögriskverksarnheter. Trotsföretag kan attanses vara

någon åren 1996 minskade antalethögre grad 1992förändrades i -
under perioden.försäkrade stadigt

försäkring motsjuklönekostnader.Tabell Försäkringskassans
försäkringstagaremälla: RFVUtveckling premie och antalav

Premie iAntal BeloppsgränsTidpunkt pro-an-
års-anslutningslutna för cent av

lönesummanföretag
13 325 90 basbelopp 1,6Juni 1992

basbelopp 1,51l 876 90Juni 1993
90 basbelopp 1,710694Juni 1994

9 592 90 basbelopp 1,71995Juni
1,68 360 90 basbelopp1996Juni
2,5871 130 basbelopp1997 7Juni
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Under sexmånadersperiod 1996 har RFV genomförten en upp-
följning hur försäkringen har utnyttjats. Den visar 54av att pro-

företagen, vilket erhållit4 066 företag, intecent motsvararav
någon helst frånersättning försäkringen. 63 före-som procent av

med lönesumma under 500 000 kr, det vill myckettagen sägaen
små företag, ingick i den andel företag inte utnyttjat tecknadsom
försäkring. årligaDen avgiften för försäkringen under 1996 för
företag denna storlek 8 000 kronor. Cirka 25av procentvar av
dessa företag har fått högre frånersättning försäkringenut änen
vad de betalt in i avgift, det vill variationen i försäkrings-säga
utnyttjandet har varit inom den här storleksgruppen före-stor av
tag.

företagFör med lönesumma mellan 500 000 kr ochen
procent000 kr1 000 har cirka 20 erhållit högre ersättning änen

vad avgiften. Ungefär andel gäller förmotsvararsom samma
företag med högre lönesumma 1 000 000. Tanken bakomänen
varje form försäkring åstadkomma acceptabel risk-är attav en

På såspridning. kan motivera olika utfall för olika försäk-sätt man
ringstagare vilket själva grundidén detta förutsattär det inteatt-
insmyger sig systematiska skillnader i spridningsmönster inom

premiegrupp.samma
frånErsättning sjuklönekostnadsförsälcringen utbetalas inte för

sjuklön utgivits till arbetstagare har särskilt högrisk-som som
skydd. Sjuklönekostnaden för dessa arbetstagare iersätts annan
ordning. För närvarande har 6 646 försäkringstagare beviljats
högriskskydd. Kostnaden för det särskilda högriskskyddet uppgår
under 1997 till cirka 6 miljoner kronor månad. Från och medper
den 1 januari 1998 införs ytterligare form högriskskydden av
vilket riktar sig till med återkom-eller flera längrepersoner en
mande sjukdomsfall prop. 1996/97:63.

RFV har småföretagsförsäkringenkonstaterat gåtthar medatt
mycket överskott under 1996 till följd den kraftigaett stort av

nedgången korttidssjukfrånvaroni småi de företagen. Detta för-
hållande tycks förgälla 1997. En premiesätt-även översyn av

pågårningen till följd härav inom RFV. RFV räknar med att en
kraftig sänkning premieuttaget bör kunna ske 1998, för-trotsav
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kompensationsnivån förtill följdväntade kostnadsökningar attav
från till den januarisjuklön kommer höjas 75 80 lprocentatt

1998.

Några för försäkringenmöjliga orsaker till det svala intresset

ovanståendeframgårförsäkring harför tecknaIntresset att som av
förmodligen flera.tabell stadigt avtagit. Anledningarna till detta är

få anställda bedömer sannolikt sjukkostnads-Många företag med
jäm-låg förhållande till kostnaden för försäkringen. Irisken isom

småföretagen lägrehar mycketförelse med de företagenstörre en
något alltid har haft. Särskiltsjukfrånvaro de historiskt settsom-

sjukfrånvaron smålåga i de riktigt företagen. Före-uttalad denär
låg sjukfrånvaro sannolikt inget skäl till tecknamed atttag enser

premienivå närvarande.gäller förförsäkring med den som
kan dendelförklaring 70En överatt procent avvaraannan

Sverige 1996 fanns inom tjänstesektom,sysselsättningen itotala
sjukfrånvaro industrisektom. Alltflerlägrehar änsom en

inom sektorsmåföretag tjänstesektom. Det dennatillhör är som en
närvarande sker. 80nyetableringen företag fördelstörre avav

dåtjänstesektom ochnyföretagandet 1996 skedde inomprocent av
ochföretagsornrådena företagstjänster 33 procentfrämst inom

reparationer 29 procent.varuhandel, hotell, samtrestauranger
blir alltmer kunskapsintensiva har, kanTjänsteföretag mansom

för kortaresvårare sjukersättareförmoda, sättaatt
har sannoliktTjänsteföretagenarbetsinsatser. även stora

kostnadersamband med sjukdom, vilketoverheadkostnader i är
också itäcker. servicesektorn,försäkringen inte Inom ärsomsom

sådantsmåföretagen,bland sannoliktstark tillväxt är ett
vikarier lika uttalat.förhållningssätt till nyttjande inteav
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Tabell Sjukfrånvaroutvecklingen2. efter påantalet anställda företaget inom
privat sektor.

sjukfrånvarandeAndelen antalet anställda. 1 kvartal 2 kvartalav
SCBsKälla: kortperiodiska sysselsättningsstatistik. Materialet baseratär upp-

frångifter urval 12 000 arbetsställen hela den privataett representerarav som
arbetsmarknaden

Kvartal/ Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
år an- an- an- an- an- an- an-

ställda ställda ställda ställda ställda ställda ställda
1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-

1 1990 2,8 3,5 3.9 5,8 7,2 8,1 8.6
1 1991 2,6 3,2 4,5 5,3 7,3 7,9 8,0

1992 1,7 4,61 3,0 3,7 6,0 6,7 6,8
19931 2,0 2,8 3,5 4,4 - - -

1 1994 1,8 2,2 2,7 3,8 4,6 5,2 4.9
1 1995 1,7 2,0 3.1 3,6 4,5 5,2 5,0

1996 1,51 2,2 2,7 3,1 3,9 4,7 4,5
1997 1,31 2,0 2.6 3,4 3,9 4,5 4,4

2 1990 2,4 2,8 3,7 5,1 6,8 7.1 7,9
2 1991 2,1 2,5 3,6 4,4 6,0 6,8 6,8
2 1992 1,6 2,2 2,8 3,8 5,1 6,0 6,1
2 1993 2,0 2,2 2,7 3,3 4,8 5,3 5,0
2 1994 2,0 1,8 2,7 3,2 4,3 4,9 4,7
2 1995 1,5 1,7 2,6 3,0 4,1 4.2 4,4

19962 1,1 1,5 3,61,9 2,4 3,4 3,7
2 1997 1,4 2,1 1,9 2,6 3,5 3,63,2

Närmare 95 de drygt halv miljon privata företagprocent av en som
1996 fanns registrerade i mycket små, villSverige det harär säga
färre anställda.10 helt dessa såDen övervägande delenän ärav
kallade familjeföretag. Antalet företag inom privat sektor med
färre tjugo anställda, exklusive företag anställda, uppgickän utan
1996 till cirka 175 000. Sveriges dominerasföretagsstruktur ettav



Inledning 33142SOU 1997:

förhållandevisochfå medelstorasmå företag,antalextremt stort
industri-efteranställdadeStrukturerarföretag.många stora man
småföre-blandtjänstesektomdominerartjänstesektorrespektive

anställda, ärvill företagdetEgenföretagen, säga utan entagen.
ökaroch densmåföretagen mestärbetydande grupp somgrupp av

År 000 företag. Dessacirka 320de till1996 uppgicki antal. egen-
hosförsäkringentecknaanställda kan intesaknarföretagare som

från för-utestängdadefinitionsmässigtförsäkringskassan. De är
från denersättningtillegenföretagamahar rättsäkringen. Däremot
däremotanställd kanmedaktiebolagförsäkringen. Ettallmänna en

försäkring.försäkringskassansteckna
. utmärkerförhållandenandraochkan dessaSammantaget som

ochförsäkringenförintressetsvalaförklara detsmåde företagen
sigalltid lämparutforrrming intenuvarandei sinförsäkringenatt

företagen.för de minsta
in-uteblivnaorsak till detbidragandemöjligenochEn annan

begränsadeförsäkringskassomaskanförsäkringenförtresset vara
dettaförsäkringmarknadsföraochhandhamöjligheter avatt en

försäkring förutsätterutvecklingbibehållande ochslag. Ett av en
förnödvändigaoch harbereddförsäkringsgivaren är resurseratt

försäkrings-saknadeSådanaprodukten.marknadsföra resurseratt
varitfunnits harförsäkringentidhela denunderkassoma som

all-förvaltandet dentillsinakoncentrera avtvungna att resurser
sjuklönekostnader in-Försäkringsocialförsäkringen. motmänna

ochandra nyhetermed radtillsammansjanuari 1992fördes l en
delarna;främstasjuklön. Delagendendel omnyaavsom en

försäkringskassanssjuklön för arbetstagare,tilllagstadgad rätt nya
rehabilite-arbetsgivamasrehabilitering,samordnareroll avsom

medarbetstagareför vissasärreglersjuklönegaranti,ringsansvar,
för-innebarsjukfrånvaro medomfattandesärskilt storaenmera

social-tillmedverkadeförsäkringskassoma. Dettaför attändring
någratillinte hade störreförsäkringsadministrationen resurser

små-förförsäkringenmarknadsföring denpåsatsningar nyaav
iutbildninginternfrämstdärförutgjordesföretag. Insatsema av

med densambandinformation iförsäkringsteknik samt gene-ren
sjuklön.med nyhetensambandiinformationrella omsom gavs
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Det förefaller mindre troligt försäkringskassoma inomatt över-en
skådlig tid omfördelning eller tillskott skullegenom av resurser
kunna arbeta offensivt med frivillig företagsförsäkring.mer en

Utvecklingen försäkring sjuklönekostnader i Hallandmotav

I samband med införandet sjuklöneperiod fjorton dagar denav om
1 januari 1992 och det halvåret såldenärmaste därefter för-
säkringskassan sina flesta försäkringar. Försäljningsinsatsen ut-
gjordes främst den generella information lämnades tillav som
företag med anledning införandet sjuklön viss riktadsamtav av
information till mindre företag. Någon intensivare marknadsföring

försäkringen för små företag med exempelvis telefonkontakterav
kundbesökoch gjordes inte. Begreppet "kund" 1992 dessutomvar
någotinte vedertaget begrepp inom försäkringskassevärlden och

"att sälja" heller inte något direkt bejakade inomvar man
organisationen. Försäljningsinsatsema således i flertalet fallvar
engångsinsatser i form skriftlig information. Endast fåtalettav
försäkringskassor har genomfört särskilda informationskampanjer
i syfte väcka de mindre företagens intresse för sjuklöne-att
kostnadsförsäkringen. årenUnder 1993-1996 informerades i
Hallands län regelmässigt endast nystartade företag om
försäkringen och då enbart skriftligt.

pågåendeAntalet försäkringar i Hallands län störstvar som
under andra halvåret 1992. Lagen sjuklön hade då nyligen in-om
förts småoch företag tecknade försäkring för minimera sinaatt
eventuella kostnader. Efter bara år med sjuklön vändeettnya an-
talet försäkringstagare nedåt. Denna utveckling har fortsatt och
antalet försäkringstagare har halverats fram tillän decembermer
1996.
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vid kassansförsäkringaravslutadePågående och
Halmstadikontor

vid detförsäkringarpågåenderespektiveavslutadeGenomgång av
följande.visarHalmstadskontoreti länetkontoretstörsta -

försäkringarAvslutade

försäkringstagarensådana därantingenförsäkringarAvslutade är
tid och för-premien ibetaltinteförsäkring ellersinsjälv sagt upp

försäkringar55det sigTotaltupphört.därför rörharsäkringen om
företagen361992-1996.årenunderavslutats procent somavsom
resterandebyggbranschen,iförsäkringen är/varmedupphört var

jordbruk.ochdetaljhandel,Verkstadsindustri,i transportföretag
särkiltförsäkringenutnyttjabehövthade inteföretagenMånga av

sin för-sadetillanledningenoftadetfrekvent och att uppmanvar
försäkringsbolag.övergått till privathadeNågot företagsäkring.

försäkringarPågående

tecknade7040försäkringarnapågående är procentBland de st
understigerlönekostnadsammanlagdmedföretag somenav

miljoner3lönekostnadmed överföretagIngetkronor.000500
före-antaletDäremellanförsäkringstagarna.bland avtaråterfinns

Drygt 20lönekostnad.fallandetakt mediförsäkringmed pro-tag
därefterbyggbranschen, äriförsäkringmed ärföretagencent av

försäk-detaljhandelsföretag ärochkonsultföretagdet främst som
hänför sigförsäkringenSjuklönekostnaderrade. ersatts avsom

detaljhandel.ochbyggbranscheniföretagtillfrämst
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Anslutning till företagshälsovård

Anslutning till företagshälsovård inte särskilt frekvent, varkenär
bland företag avslutat sin försäkring eller bland de företagsom

aktuella försäkringstagare.ärsom
frågaI anslutning småföretag till företagshälsovårdom av mer

generellt i Halmstad kommun varierar detta kraftigt beroende
bland bransch. Till mångaexempel byggföretag ochärannat
lantbruk anslutna till företagshälsovård "Bygghälsor" och "Lant-
brukshälsor". småföretagAndra har relativt hög anslutnings-som
frekvens sådana självständiga enheter/företag ingårär i störresom
bolag/organisationer till exempel bankkontor, apotek, affärer och
fackföreningsavdelningar. företagshälsovårdcentralerBland som
inte frånsamlar företag viss bransch förekomstenären av
småföretag lägre. Småföretag med mindre 10 anställdaän utgör
mellan 5-10 anslutna företag hos dessa hälsovård-procent av

småföretagcentraler och med mindre 50 anställda mellanän utgör
20-40 procent.

Kassans förstärkta information

Med hänsyn till försäkringens utveckling under de åren,senaste
med stadigt sjunkande pågåendeantal försäkringar,ett samt att
sjuklöneperioden den januaril 1997 förlängdes med dubbelt da-
gantal beslöt Hallands läns allmänna försäkringskassa förstärkaatt
informationen och marknadsförandet försäkringen underom av
vintern och våren 1997 lokalkontoret i PåHalmstad. övriga
kontor gjordes ingen satsning den normala, det villän sägaannan
information försäkringen till alla nystartade företag.om

Satsningen utgjordes följande:av

Utskick 200 informationsblad till småföretag med isäteav-
Halmstad kommun med anställda.l-9 Informationsbladen in-
nehöll generell information försäkringen, sjuklöneperioden om

exempel sjuklönekostnader, försäkringsavgift för-samt samt
säkringsersättning för företag tvåi storleken anställda.ett
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infomra-skriftligaföljdes denadressatemafjärdedelFör aven-
tjänstemantelefonkontaktpersonligmedtionen avupp

Övriga uppmanadesföretagdagar. attfjortoninomkassan
försäkringen.intresseradedekontakta kassan avvarom

försäk-ingentecknadessjuklöneperiodenförlängdadenTrots ny
informationsatsningutökadekassansanledningmedring av

uppfatt-företagensanledningenfrämstaDenförsäkringen. varom
hög,försjälvriskförsäkringspremiesåvälning varsomattom

dessasjukfrånvarolågarelativtdentankei medspeciellt som
hade.faktisktföretag





SOU 1997: 142 39

Befintliga privata försäkringar

l utredarens uppdrag ingår kartlägga de olika privata försäk-att
ringsalternatix erbjuds arbetsgivarna i fråga sjuklönekost-som om
nader. Försäkringarna erbjuds oftast komplement till andraettsom
försäkringar företagen tecknar för sin verksamhet. för-Vissasom
säkringsbolag har valt inte ha sjuklönekostnadsförsäkringatt i sitt
produktsortiment. Utredaren har det inte möjligtäransett att att
inom angiven tidsram för utredningsarbetet kartlägga samtliga för-
säkringslösningar kan finnas marknaden. Det torde docksom

tillräckligt kartlägga de försäkringslösningaratt erbjudsvara som
de försäkringsbolagenstörsta då sjuklönekostnadsförsäkringarav

inte hos dessa bolag någonär produkt. De försäkringarstörreens
utredaren har studerat erbjuds Trygg Hansa, Skandia,som av

Länsförsäkringsbolagen och Wasa. I det följande översikt-ges en
lig beskrivning dessa bolags sjuklönekostnadsförsäkringarav utan
angivande vilket bolagen erbjuder viss försäkringslös-av av som
ning. Beskrivningen bygger till övervägande del försäkrings-
bolagens skriftliga produktinformation. Den bärande tanken
bakom samtliga försäkringar ingått i studien erbjudaär attsom
arbetsgivarna skydd höga sjuklönekostnader.oväntatmot Försäk-
ringarna gäller således för arbetsgivaren i dennes egenskap be-av
talningsansvarig för sjuklön.

Premien baserar sig hos alla försäkringsbolag arbetsgivarens
årslönekostnad. årslönekostnadenI ingår inte sociala avgifter vid
premieberäkningen. Premien kan i övrigt beroende själv-vara av
riskens storlek och arbetsgivarens verksamhet. Ett bolag har valt

beräkna premien lönesumman åretatt innan försäkring tecknas
och indexerar lönesumman inför varje försäkringsår. Ettnytt annat
bolag har valt bestämma preliminäratt premie vid försäk-en
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defini-försäkringsårets slutberäknar vidochringsårets början en
visspremien utgörförekommer procent-premie. Det äventiv att

beroendevarierarbeloppfastlönesummanandel samt ett somav
årslönekostnaden.

sker.skaderegleringår varefterförtecknasFörsäkringama ett
skade-varjeefterdock skadorreglerarförsäkringsbolagEtt

detförsäkringsbolagnågra ärHosarbetsgivaren gör.anmälan som
arbets-sjuklönekostnadsförsäkringtecknamöjligtinte att om

fårArbetsgivarenanställda.arbetstagarehar färregivaren än tre
Er-självrisken.överstigersjuklönekostnaderförersättning som

medsambandhararbetsgivaravgifterförsättning ävenutges som
arbetstagaretillhänför sigSjuklönekostnadutbetald sjuklön. som

deinteomfattashögriskskyddsärskiltså kallatomfattas avavsom
innebärhögriskskyddetsärskildaDet attförsäkringama.privata

tillharförsäkringskassan rättsärskilt beslutefterarbetstagaren av
sjuklönelagenEnligtsjukperioden.ikarensdagförsjuklön även

från denkostnaddennakompensation förtillarbetsgivarenhar rätt
sjukförsäkringen.allmänna

beloppslösaingår studieni ärförsäkringarnaprivataDe som
möjligt bestämmadetbolag ärhos attatt enettutom angersom

beloppslösförsäkring ärförsäkringsbeloppet. Attförgränsövre en
Ettersättning.förnågoninte finns annatinnebär det övre gränsatt

beloppslösförsäkringen är attförsäkringsbolag enatt menanger
ersättnings-högstamedi ochändock finnsbegränsningviss att

ersättningtill görsRättenbasbelopp.7,5grundande lön är av en
deredovisararbetsgivarenberoendeförsäkringsbolagdel attav

skyldigsjuklönelagen§ ärenligt 12arbetsgivarenuppgifter som
Riksförsäkringsverket.ellerförsäkringskassantilllämnaatt

försäkringsbolagflestahos deberäknasSjälvrisken som
självriskberäknarbolagårslönesumman. Ettprocentandel av

antaletochsjuklönedagarantaletmellanförhållandetattgenom
försäk-åren föredeochförårsarbetsdagar tresenasteettvart av
multip-värdenaberäknadedelägstaberäknas. Detringstiden av

socialavgift,inklusivelönekostnadförsäkringstidensmedliceras
självriskförbeloppvarvidsärskild löneskattlöneavgift ochallmän

alltidförsäkringsbolagethos detsjälvriskenerhålles. Dock utgör
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visst lägsta krontalsbelopp. Liknandeett beräkningsmodeller
tillämpas andra försäkringsbolag. Ett försäkringsbolag för-av ger
säkringstagaren möjlighet välja mellan hög eller låg självrisk.att
Ett bolag har konstruerat självriskenannat för-sättsamma som
säkringskasseförsäkringen vilket innebär arbetsgivaren självatt

måstealltid bekosta sjuklönen för visst antal dagar i varje sjuk-ett
Ävenperiod. hos detta bolag kan arbetsgivaren välja mellan hög

lågeller självrisk vilket innebär sju eller fjorton dagars kost-eget
nadsansvar.
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3 Försäkring mot

sjuklönekostnader

Som tidigare framgått nuvarande försäkring hos försäkrings-utgör
kassan inte företagensvaraktig lösning de mindre problemen av
med sjuklönekostnader. Försäkringen har dessutom tenderat bliatt

skydd för högriskföretag för vilka premierna måste såett sättas
högt försäkringen därmed upplevs låg-alltför kostsamatt som av
och medelriskföretag. Det önskvärda hete-störreattvore en grupp

arbetsgivare ansluter sig till försäkringen för möjliggörarogena att
riskspridning, vilket i sin kan medföra lägre premienivå. Etttur en

uppnå detta isätt likhet med trafikförsäkringenär lagstiftaatt att
privat obligatorisk försäkring sjuklönekostnader. Ettmotom

sådant förslag torde dock lätt uppfattas främmande inslag iettsom
rättsordningen. Dylika lösningar torde förbehållna förhållan-vara
den kan sådanmedföra fara för och egendomsom attperson
statsmakten finner skäl drabbad starkt ersättnings-att extrage
skydd. Med hänsyn till vad försäkring i detta sammanhang taren

på,sikte nämligen arbetsgivamas kostnader för sjuklön, faller det
sig naturligt lösa problemet med privat frivillig försäkring.attmer
Utredaren hyser dock tvivel det möjligt för försäkrings-ärattom
branchen tillskapa för småföretag ekonomiskt acceptabelatt en
försäkring, i synnerhet sjuklöneperioden kan förväntas blisom
förkortad till fjorton fråndagar och med den l april 1998. Privat
försäkring sjuklönekostnader i dagsläget någonintemot utgör stor
produkt hos försäkringsbolagen det i dessa organisationertrots att

såvälfinns ekonomiska personella för marknads-som resurser
föring. alternativEtt till privat försäkring kan bibehållaattvara
försäkringskassans försäkring i förändrad fonn.
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Riksförsäkringsverkettillsattes hadeutredningeninnanRedan
sjuklönekost-försäkringförsäkringskassanskonstaterat motatt
sådan försäk-kan ställasde kravinte uppfyllernader ensom

försäk-påbörja1996föranledde RFV översynring. Detta att aven
skulle bibe-försäkringsformeninriktningenmedringsvillkoren att

Översynsarbetet utred-och med dennaavbröts dock ihållas. att
Översynsarbetet reglernaförändringsiktetillsattes.ning tog av

så långt Översynsarbetetberörde,premiefastställandeför menav
tankegångarför självrisk. Deinte ordningenbedrivas,hann som

kortfattat.redovisasinom RFVfanns
premiearbetsgivare ska erläggavarjeUtgångspunkten attvar

måsteIngångspremiensjukdomshistorik.utifrån verksamhetens
sjukdomshistoriken eftersombeaktandebestämmasdock utan av

försttillgängligadenna kommeruppgiftertillförlitliga att varaom
års tillanslutningexempelnågra års anslutning. Efter tillefter tre

beräknarfrån sjukdomshistoriken ochutgårförsäkringen man
förlönesummautbetalningar och företagetsmellankvoten vart

år högst,från det kvotenbortseåren. Dock bör äroch ett manav
på-skadärför interepresentativt ochsådant år inteeftersom är

årtvåför dekvotenavgiftsnivån. Medelvärdetverka somav
framräknadeutgångspunkt för premien. Detlägstkvoten är är

administrationskostnaderförsäkringenstäckahöjs förvärdet att
sjukfrånvaro. fall deFör detår mycket högmedkostnader föroch

kostnaderså arbetsgivarnasreglerna ändrasunderliggande att
bestämmandetvidmåste beaktasdettagenerellt minskar pre-av

åretdetgälla underfastställs skaPremien närmasterniema. som
avgiftdock ha lägstaskallårligen. Försäkringenoch omprövas en

innebärmodellbli noll.aldrig kan Dennapremienvarför att ar-
Arbets-subventioneras.frånvaro intehögmed konstantbetsgivare

år iflerafrån försäkringenhöga ersättningaruppburitgivare som
Arbetsgivareavgift.få mycket högbetalakommerföljd att somen

få kostna-däremotersättning kommerår uppburit högenstaka att
påverkas.premienförsäkringskollektivetheladen utan attersatt av

risk förmedföraden kanmodellenbedömningRFVs attvarav
nyanställning.vidselektering
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Som alternativ till denna modell fanns tankegångarett om en
försäkring med bonus för försäkringstagare låguppvisar sjuk-som
frånvaro. sådanEn försäkring skulle dock innebära högre premie
för försäkringstagarna.

Utredarens bedömning försäkringskassans försäkringär att
förändringar kan förbättras vissa nackdelar ändåattgenom men

kommer kvarstå. En nackdel samhällets synvinkelatt ärsett ur
risken för selektering vid nyanställning. En nackdel är attannan
premien förmodligen inte kommer kunna så lågt desättasatt att
små företagen uppfattar försäkringen attraktiv. Trots attsom nu-
varande försäkring under rad år haft premienivå 1,5 1,7en en -

har många företag lämnat försäkringen.procent
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4 Kostnadsskydd inom den
allmänna försäkringen

småföretagensEnligt uppfattning kostnader sjuklönföräregen en
bidrarde belastningar verksamheten till företagenattav som

inte vågar nyanställa. Trots vissa företag lågaendast haft sjuk-att
lönekostnader eller inga sjuklönekostnader alls uttrycker de oro
för siuationen någon gång kommer uppstå med de allvarligaatt att
ekonomiska följder dådet kommer få för verksamheten.attsom
Under de första kvartalen småföretagama1997 har upplevt dentre
förlängda sjuklöneperioden hot verksamheten. Dettaett motsom
förhållande kommer dock med sannolikhet denändrasstor att

dål april 1998 sjuklöneperioden ånyo blir fjorton dagar. Pro-
blemen dock enligt företagens förmenande inteär helt undanröjda

Äveni och med detta. fjortondagarsperioder kan tungvara en
börda för litet företag vilket konstaterades i sjuk-ävenett
penningkommitténs betänkande 1981 SOU Erfar-1981:22.
enheten indikerar del företagens kostnader föratt storen av
sjukfrånvaro kan hänföras till sjuklöneperiodens första dagar. Ett

påtalasytterligare problem regeln sjukperiodär attsom om ny som
påbörjas inom frånfem dagar det tidigare sjukperiod avslutatsatt

fortsättning den tidigare sjukperioden.anses som en
Arbetstagaren behöver alltså inte drabbas någon karensdagav ny

frånvarför arbete till sjukfrånvaro såinte blirsteget stort att ta.
Historiskt har det visat sig borttagande karensdagarsett att av
påverkar sjukskrivningsbeteendet frågai de kortare sjukfallen.om

mån såI vad den kallade femdagarsregeln medför motsvarande
effekter emellertid inte fallerär Det heller inte inomutrett. ramen
för föreliggande utredningsuppdrag påtaladestudera detatt
problemet det tillräckligt konstatera flertal reglerärutan att att ett
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småföretagarna.skapar hossocialförsäkringssystemetinom oro
angivna tillangeläget reducera dennaförefaller därförDet att oro

sådan småföretagen kunna leva medstorlek sigatt anseren
konsekvenser regelsystemet.eventuella av

småförradikalt lösa sjuklönekostnadsproblemetEtt sätt attmer
omfördelahänvisa till försäkringsmodeller,företag, ärän attatt

mellan små och den allmännakostnaderna för sjuklön de företagen
enkel modell för detta undanta arbets-sjukförsäkringen. En är att

från sjuklönelagensviss storlekhos verksamhetertagare av
tillämpningsområde. uppbäraIstället skall berörda arbetstagare

från förekommande fall skallsjukpenning försäkringskassan. I ar-
förmåner.kollektivavtalsreglerade Enbetsgivaren endast betala

några ekonomiska inci-nackdelen dedylik lösning har den att av
arbetsmiljöarbetet bort-för det förebyggande hälso- ochtamenten

kvarstår faktorer i normalfallet med-faller. Visserligen andra som
åtgärder i arbetsmiljöhän-arbetsgivaren vidtar de krävsför att som

uppfattningen viss gradseende. Utredaren dockär att en avav
komplement till deincitament bör finnas kvarekonomiska som

något högrearbetsrniljöbefrämjande faktorerna.andra Trots en
finnas skäl vidför företagen kan detgrad administration att ettav

sjuklönekostnaderhögkostnadsskydd föreventuellt införande av
får bära vissarbetsgivaren framdelesvälja modell där även enen

kostnader för sjuklön.del verksamhetensav
åtanke innebärhögkostnadsskydd utredaren har iDet attsom

få be-arbetsgivare med anställda alltid skulle tvungen attvaraen
månsjuklönekostnader. denviss andel företagets Ikosta aven

årslönekostnadenandel överstigersjuklönekostnadens mot-av
fåföretagetför alla arbetsgivare i riket kansvarande andel ersätt-

Sjuklönekostnaderöverstiger riksvärdet.ning för den del som
nationella genomsnittetföretaget bekosta.under riksvärdet ska Det

årligenfastställassjuklönekostnader ska RFVför attgenomav
På så skullerelation till utbetald lön.utbetald sjuklön ställs i sätt

erhålla sjuklönekost-skydd högadet lilla företaget oväntatett mot
naden

andel litet före-exempel sjuklönekostnademasOm till ettav
årslönekostnad uppgår och dettill 5,0 RFVtotala procenttagets av
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fastställda nationella genomsnittet för sjuklönekostnader uppgår
till 2,0 kan företaget ansöka ersättning för sjuklöne-procent om
kostnaden ligger mellan 2,0 och 5,0 Om företagetsprocent.som
årslönekostnad 700 000 kronor och sjuklönekostnadär uppgår till
35 000 kronor kan ersättning för sjuklön med 21 000 kronor.utges
I exemplet inte arbetsgivaravgiftemaär beaktade.

Den överskjutande delen sjuklönekostnaden kan arbets-av
givaren få ersättning för gång år ansöka dettaattgenom en per om
hos försäkringskassan. Ersättning skall endast sådanutbetalas för
sjuklön arbetsgivaren enligt lag skyldig Omär sär-attsom utge.
skilda skäl föreligger ska försäkringskassan kunna besluta attom
ersättning för sjuklön ska betalas före verksamhetsårets utgång. Ett
sådant särskilt skäl skulle kunna sjuklönekostnademaattvara upp-
gått såtill högt belopp företaget inte kommer bestå fram tillatt att
den ordinarie tidpunkten för utbetalning ersättning. Har ersätt-av
ning betalats i måsteförskott slutlig reglering dåske årets totala
utfall föreligger.

Det torde krävas ansökan innehåller uppgift företagetsatt om
registreringsnummer, årslönekostnad och den sjuklön blivitsom
utbetald år.aktuellt Därutöver krävs företaget lämnar uppgiftatt

vilka anställda varit sjukfrånvarande och under vilkenom som
period frånvaron infallit. Arbetsgivama redan enligt gällandeär nu
lag skyldiga sjukfall till försäkringskassan. Vid in-att rapportera
förande högkostnadsskydd det nödvändigt försäkrings-är attav
kassoma har tillgång till uppgift sjukfrånvaro individnivåom
för möjliggöra kontroll kostnadsskyddet inte missbrukas.att attav
Flertalet de uppgifter erfordras kan hämtas från verksam-av som

årsredovisninghetens och bör åtföljaslämpligen intyg frånav re-
visor.

Ansökan ersättning förutsätter företaget fyller iattom upp-
gifterna blankett tillhandahålls försäkringskassan. En-som av
ligt nuvarande ordning har RFV det slutliga för utform-ansvaret
ningen försäkringskassans blanketter. Utredaren förutsätter attav
RFV vid blankettutforrrmingen tillbörlig småhänsyn till detar
företagens önskemål enkelhet och tydlighet.om
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tillbakaerhålla längre tidförmöjligErsättning ska inte attvara
allmän1962:381enligt lagersättningvad fallet förärän omsom

sjuklönekostnaderförersättningförsäkring. innebärDetta att som
detår då harbeloppetåret efterutgången andralyfts föreinte av

enligtErsättningförverkad.betalning skallförfallit till reg-vara
tillha förfallitskallhögkostnadsskydd för företaglema ansesom

erhåller sjuklön. Dettadå anställdetidpunkt denbetalning vid den
exempel i januariuppstår tillsjuklönekostnaderinnebär att som
ersättningsåväl ansökanmåste föremål för1999 ut-somomvara

årutgången 2001. Själv-från försäkringskassan förebetalning av
utbetalasinte kunnafrån försäkringskassanersättningfallet skall

Såledestillämplig.huvud intesjuklönelagen äräröver tagetom
förut-arbetstagaresåväl arbetsgivareförekomsten ensom enav en

till ersättning.sättning för rätt
sjuklönekostna-genomsnittligaarbetsgivamasBeräkningen av

Riksförsäkringsverketutförashela riket bör kunnader i somav
denårligen tillhandahåller försäkringskassomadärefter procent-

utgå från deberäkningen kan RFVVidska tillämpas. tresats som
undersjuklönekostnaderårens genomsnittligaföregåendenärmast

måste grunda sigBeräkningenfjorton dagar.sjukperiodens första
och dekommunernasjukfallden inrapponering staten,somav

riksvärdet skaberäknadeprocentuelltföretagen Detgör.större
alltförvisa sigårligen. riksvärde skulledettajusteras Om vara

riks-beräkningarnabaserabör sikthögt överväga att avman
små företagen.desjuklönekostnader hosvärdet uppgifter om

frånuppgifterriksvärdet baseratövergång till beräkningEn av
för socialför-fåsmå konsekvenserföretag kommer dockendast att

sådan beräkningtroligtsäkringsadministrationen. Det är att geren
till ersättningnågot fler företaglägre riksvärde, vilket rättett ger

ersättningsfalltillströmningfrån försäkringskassan. En större av
administrationen.tillställa på ytterligarekommer kravatt resurser

sjuk-sjukfrånvaro undersmå genomsnittligaföretagensDe
medVad be-fram.löneperioden i dagsläget inte lättär att ta man

företagsmå ochsjukfrånvaron istämdhet kan säga är storaatt
små SCBföretagen.skiljer så sjukfrånvaron lägre i deärsätt att

sjukfrånvaroårligen ocharbetad tidmätningar blandgör annatav
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redovisaroch uppgifterna uppdelade små och företag sestora
tabell 2. SCB har inte i dagsläget någon sjuk-särredovisning av
frånvaron de fjorton sjuk-första dagarna i sjukperioden. RFVs
löneaviseringsregister, det så heltkallade SLAV-registret, inteär
tillförlitligt småvad de företagen, lagstadgad skyldighettrotsavser

lämna uppgifter. utvecklingsarbete mellan RFVEtt SCB,att
och ASS har bland denna bakgrund inletts för för-annat mot att
bättra det statistiska underlaget.

småEn ordning företag till ersättning förrätt över-som ger
skjutande sjuklönekostnader medför försäkringskassan,att ett

fårenkelt information vilka verksamheter drabbatssätt, som avom
sjukfrånvaro svårthögre genomsnittet. idag detDetän ärattanses

för småförsäkringskassan kontakt de arbetsgivarna.medatt
Problemet kan till viss del förklaras med försäkringskassomaatt
idag i hög grad riktar arbetsgivaresin verksamhet större samtmot
enskilda medförsäkrade, vilket i det fallet innebär kontaktsenare
arbetstagarna arbetsplats.oavsett

Försäkringskassan med föreslagen ordning bättre förutsätt-ges
ningar aktivt stödja arbetsplatser där det finns hälsoproblem.att
Ansökan för sjuklönekostnaderersättning kan fungeraom som en
signal till försäkringskassan kontakta berörd arbetsgivare ochatt ta
initiativ till dialog de problem åtgärderfinns och vilkaen om som

sådankan befogade. dialog förväntadeEn sig lagstiftarensom vara
skulle uppstå i och med införandet den nuvarande försäkringenav

småför företag. Man kan konstatera förväntningarna vadattnu
frivillig försäkring skulle åstadkomma någoninte hade mot-en

svarighet i företagens och socialförsäkringsadministrationens var-
dag. Sannolikheten för den önskade dialogen ska komma tillatt
stånd torde väsentlig småhögre de företagens sjuklöne-vara om
kostnadsproblem löses med högkostnadsskydd all-inom denett

försäkringen. Samarbetet mellan försäkringskassoma ochmänna
arbetsgivarna förbättrastorde ytterligare försäkringskassomaom

möjlighet inom sin verksamhet ha bestämd kontakt-attges en
för varje arbetsgivare i försäkringskassans upptagningsom-person

råde. skulle kunna bidra tillDetta skapa förtroendefullt för-att ett
hållande mellan företagen och försäkringskassoma.
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En ordning för kostnadsskydd för sjuklönekostnader finns även
i Tyskland där företag högstmed 20 anställda har möjlighet att

Ävenåterförsäkra sig hos sjukkassan avgift. i Tyskland ärmot
fåsituationen den företag har tecknat försäkringen. Det haratt

visat sig gränsdragning småmellan och företagatt stora genom
angivande visst antal anställda kan såtröskeleffekter sättav ge

små företag saknar potential för expansion stundomstörreatt som
tvekar anställa sådanden 21:e arbetstagaren. En tröskeleffektatt

månunviks i viss smådra mellan ochgränsenatt storagenom ar-
betsgivare så viss högsta årslönesumma bestämssätt att en som
villkor för fråntill ersättning försäkringskassan.rätt

Tröskeleffekten kan minimeras differentiering dengenom av
erhållasersättning kan från försäkringskassan och kopplingsom

ersättningens storlek till storleken års-verksamheten imättav
Såledeslönekostnad. skulle till exempel arbetsgivare meden en

årslönekostnad högst få100 basbelopp sina överskjutandeom
sjuklönekostnader årslöne-fullt arbetsgivareEnersatta ut. vars
kostnad överstiger basbelopp inte basbelopp100 130 skullemen
få sin överskjutande sjuklönekostnad till 75 Slut-ersatt procent.

årslönekostnadligen skulle arbetsgivare överstiger 130en vars
basbelopp inte 160 basbelopp få den överskjutande sjuklöne-men
kostnaden till hälften.ersatt



SOU 1997: 142 53

5 Utredningens förslag

småFör företag risken för produktionsstömingarär till följd av
sjuklöneperioden vanligtvis för företagstörre än blandstora annat
beroende små företag saknar den flexibilitetatt störresom
företag vanligtvis har. Verksamheten kan till följd längre sjuk-av
frånvaro generellt belastas kostnader för ökatsett ersättare,av
övertidsuttag, produktionsbortfall, leveransförseningar och in-
täktsbortfall. Sjukfrånvaron olägenhetär för arbetsgivarnastoren
eftersom påverkarden verksamhetens kvalité, utveckling och
överlevnadsmöjligheter. Detta gäller inte minst underleverantörs-
företag produktsortiment ofta kan begränsat till fåtalvars ettvara
produkter och leveranssäkerheten visavi beställaren är strängt
reglerad.

Konsekvenserna den förlängda sjuklöneperioden för småav
företag efter bara nio månaderär inte så framträdande, i fallvart
inte för de företag ingår i de undersökningar utredarensom som
har tagit del Enligt Hallandsundersökningen har mindre änav. en
fjärdedel företagen haft högre sjuklönekostnader medanav
resterande företag främst känt betydande risk drabbasatten av
högre kostnader. Genomgående för alla företag de redovisarär att

osäkerhetskänsla vad förlängningenöver kan medföra för derasen
företag i form ökade kostnader. En allmän inteöverav attoro
kunna planera för eller påverka dessa kostnader för företaget gör

"håller igen.att man
Att ha försäkring, den privat eller offentlig,äroavsetten om

kompenserar företaget för höga sjuklönekostnader uppleversom
flertalet företag inte alternativ eftersom försäkringarnaett ärsom
relativt dyra och därför för faktisk kostnad för företaget.storen
Åtgärder påverkaför sjukfrånvaroeventuell har de flestaatt av
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Endast enstakanödvändiga.möjliga ellerföretagen inte bedömt
företagshälsovård. företagenFlertalettillföretag anslutnaär av

dockfinnssärskild försäkring. Detsig inte ha behov av enanser
formnågon iförsäkringvisst intresse för änsortsett annanmen en

försäkringföretagen föredraFramförallt skullede nuvarande. en
vilja hasigFlera företagenbestämt självriskbelopp.med sägerav

mednågot riskennågon enligt företagenform bonus, äravav men
arbetskraftenäldrelängre perspektiv, denbonus, i attsett ett

slås från arbetsmarknaden.kommer att ut
Riksorganisa-ochundersökningar SAF FöretagarnasI de som

undersuccesivtframkommit företagention genomfört har att
nyanställafått inställning tillrestriktiv1990-talet har atten mer

köpa tjänsterintresseradepersonal. har blivitFöretagen attavmer
ändå tillmätsanställerpersonal. företagenanställa Närän att egen

Vidhälsotillstånd betydelse tidigare.den arbetssökandes änstörre
iställetarbeteåtar regelsjukfall inom företaget sig ägaren som mer

för anlita vikarier.att
samtal medvidbibringats utredarenEnligt den uppfattning som
endastförsäkringskassomabland företrädare för ärannat en

sjukfrånvaron arbetsrelaterad. Demindre del den kortare van-av
vilka i depå faktorerberor andraligast förekommande orsakerna

Några sådanafall påverkbara arbetsgivaren.flesta inte ärär av
bak-fritidsskador. denoch Detinfektioner och trafik- är mot

till lindrahelhet bör bidragrunden rimligt samhället i sin attatt
iföretagen. Settför de mindrekonsekvenserna sjuklönereglemaav

framtidauppfattningdetta perspektiv det utredarensär ettatt
sjuklöneperioden skaskydd olägenheter till följd ut-mot varaav

erhållessjuklönekostnaderså högaformat reellt skyddatt ett mot
nyanställa ochså benägnaarbetsgivarna därmed blir attatt mer

vidsådant behövsskyddutveckla sina verksamheter. Att ävenett
tidigare konstaterat. Ettarbetsgivarperiod dagarfjorton ären om

motivation ifår medföra företagenskostnadsskydd dock inte att
små företagenfråga arbetsrniljöer minskar.skapa goda Deattom

i synnerhetfrån kostnader för sjuklön,bör därför inte helt befrias
sjukfrånvaronde måste bekosta delinte anställda en avsom

med karensdagar.systemetgenom
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I Sverige finns god tradition för samverkan i företagenen
rörande det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I företag med änmer
fem anställda ska enligt gällande lagstiftning finnas skyddsom-ett
bud och därmed samverkan mellan arbetsgivare och arbets-en

i arbetsmiljöfrågor. mångaI fall skertagare denna samverkan dels
lokalt i företaget, dels mellan arbetsgivaren och det regionala
skyddsombud den fackliga organisationen kan Förut-utse.som
sättningarna för arbetsmiljöarbetet regleras i arbetsmiljölagen och
de författningar Arbetarskyddsstyrelsen utfärdar. I Ar-som
betarskyddsstyrelsens författningssamling 1996:6 Intemkontroll av
arbetsmiljön förutsätts arbetsgivaren ska .bedriva före-att ett
byggande arbetsmiljöarbete byggt kungörelsen. Tillsynen av
arbetsmiljön åligger Yrkesinspektionen. Intemkontrollen utgör
idag det vilket arbetsmarknadens utvecklar sittrunt parternav ar-
betsmiljöarbete. Erfarenheterna visar emellertid tillämpningenatt

internkontrollen inte såkommit långt småi de företagen,av trots
gällande lagstiftning. framhåller småföretagarnaInte sällan deatt

lagstiftningen anpassad efter de företagensatt äranser storamer
förutsättningar det lilla företagets.än Föreskrifterna rörande in-
ternkontrollen har bland denna bakgrund förenklats ochannat mot
förtydligats för bättre de små företagens arbetssätt.att passa
Väsentligt för småföretagare alltid ha "flyt i produk-är atten
tionen" då detta grunden förutgör personalens trivsel och arbets-
glädje, vilket enligt småföretagarna deras främsta motiv tillär ar-
betsmiljöinsatser.

Utredaren har möjlighetenövervägt ställa villkor för tillrättatt
ersättning för sjuklönekostnader. självfallet såDet utbetal-är att
ning ersättning under lång årrad till företag där detettav en av
uppenbart finns samband mellan arbetsmiljö och ohälsa skulle
strida det allmänna rättsmedvetandet. Visserligen skullemot upp-
sättande villkor för företagets till ersättning från försäk-rättav
ringskassan i sådant fall kunna påskynda arbetsgivarens insat-ett

för bättre arbetsmiljö. framstårDet dock mindre lämp-ser en som
ligt med generell ordning där försäkringskassan kan vägra ut-en
betalning ersättning med hänvisning dåligtill arbetsmiljö hosav
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företaget, i synnerhet den kortare sjukfrånvaron ofta har andrasom
orsaker arbetet.än

Tillsynsansvaret för brister i åliggerarbetsmiljön idag Yrkes-
inspektionen och det finns inget försäkringskassanhindrar attsom
påtalar arbetsmiljöbrister för inspektionen. gårUtvecklingen dess-

ökad reglerad samverkan mellan olika myndigheter.utom mot en
ArbetarskyddsverketsFör del finns samverkan med myndigheter

inom socialförsäkringsadministrationen angivet verksam-ettsom
hetsmål i regleringsbrev för 1997. Arbetarskyddsstyrelsen skall i
sin årsredovisning redovisa denna samverkan och hur arbetet
utvecklas. I de flesta län finns överenskommelser mellan försäk-
ringskassan och Yrkesinspektionen i syfte effektiviseraatt sam-
arbetet. bör inom förDet detta samarbete möjligt attramen vara
hantera problemet med enskilda företag i åtsido-hög gradsom

arbetsmiljön. Utredaren förutsätter Yrkesinspektionensätter att
har både de och redskap krävs för fullgöra sinaattresurser som

upprätthållaskyldigheter och utgår frångod tillsyn. Utredarenen
samarbetet mellan Yrkesinspektionen och försäkringskassornaatt

på sikt kan medföra försäkringskassoma, i den dialog detatt som
önskvärt de för med företagen, ska kunna erbjuda stöd ochär att

råd frågahög kvalité i förebyggande arbetsmiljöarbete,av om
vilket bland kan leda till kunskaper värdet funge-annat att om av
rade intemkontroll ökar hos de mindre företagen.

småDet innebär viss del företags sjuk-synsätt attsom en av
lönekostnader bör bäras samhället i dess helhet, utredarenav anser
på stårintet i strid med det påarbete läggs ned stimu-sätt attsom
lera företagen och de anställda till utveckla huratt gemensamt man

arbetsmiljösynpunkt kan förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Detur
fastlagt arbetsplatsen erbjuder möjligheter nå tillär att att ut

och individer med kunskaper hur befrämjar godgrupper manom
Ävenhälsa förebyggeroch skador och sjukdomar. faktorer som

endast till viss del kan hänföras till arbetsplatsen, direktavilka är
eller bidragande faktorer till sjukdomsförloppen till exempel-
rökning, missbruk, kost och motion uppmärksammas alltmer i-
det förebyggande arbetet arbetsplatserna. Genom införaatt en

till ersättning för viss del sjuklönekostnadema kan deträtt en av
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det ekonomiska incitamentet för förebyggandeattsynas som ar-
betsmiljöarbete bortfaller. Incitamentet finns dock kvar. Arbets-
givaren kommer fortfarande bära del sjuklönekostnademaatt en av
och precis tidigare kommer olägenheter i formsom av
produktionsbortfall, leveransförseningar och intäktsbortfall att
kvarstå incitament för förebygga ohälsa arbetsplatsen.attsom

Trots arbetsgivarna ända sedan 1992 har haft föratt ansvar
sjuklönen de fjorton första dagarna i varje sjukperiod har frivillig
privat försäkring sjuklönekostnader inte kommitmot utgöraatt
någon produkt försäkringsmarknaden.större Försäkrings-
bolagen uppskattar cirka 15 alla företag har försäk-att procent av

sig sjuklönekostnader. Bland dessa företag har några valtrat mot
försäkringskassans försäkring. Det finns privata sjuklönekostnads-
försäkringar har lägre premier försäkringskassans försäk-änsom
ring. Detta innebär inte alltid de mindre kostsamma föräratt
företagen jämfört med kostnaderna för försäkringskassans försäk-
ring. De privata försäkringamas konstruktion för självrisk kan i
vissa fall innebära företaget drabbas väsentligt högre kost-att av
nad för sjukfrånvaro vad anslutning till försäkringskassansän en
försäkring skulle innebära. Det torde ligga i sakens natur att ett
litet företag inte villigt den ekonomiska kostnadär teck-att ta som
nande försäkring innebär, kostnaden uppträder ioavsettav om
form försäkringskasseförsäkringens premie och upprepadeav
självriskperioder gårinte förutse eller kostnadenattsom om upp-
träder i form de privata försäkringamas förutsägbaraav men
ändock relativt höga självrisker.

Det förefaller irrationellt tillskapa offentligt administre-att en
rad försäkring tanken de små företagen ska åtnjutaär att ettom
tämligen långtgående skydd sjuklönekostnader. sådant fallI ärmot

högkostnadsskydd inom den allmänna försäkringen föredra.ett att
långtEtt gående skydd sjuklönekostnader kan idagmot anses

motiverat bakgrund rådandeden arbetslösheten och denmot av
ökade risk för selektering vid nyanställning finns sådanisom en
situation. många småEnligt vad företag själva fästs alltuppger

vikt vid de arbetssökandes hälsa.större Ett skydd höga sjuk-mot
lönekostnader bör ha enkel utformning så berörda företagareatten
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lätt kan vilka kostnader företaget måste bära,avgöra denutan att
ersättning utbetalas blir alltför schabloniserad.som

Utredaren förordar reformering sjuklönelagen inne-en av som
bär småde företagen kan kompensation för den del sjuk-att av
lönekostnaden överstiger den procentuellt beräknadesom genom-
snittliga sjuklönekostnaden för samtliga arbetsgivare. Ersättning
ska kunna till årslönesummaföretag med inteutges över-en som
stiger 160 basbelopp, dock skall lägre ersättning till de störreutges

Ändringamaföretagen inom småföretag. sjuklönelagengruppen av
bör träda i kraft den april1 1998 samtidigt sjuklöneperiodensom
återgår till omfatta de fjorton första dagarna i sjukperioden.att
Enligt de föreslagna övergångsbestämmelsema möjlighet förges
företag bundna den nuvarande försäkringenär sägaattsom av upp
den i förtid. Uppsägning försäkringskassans försäkring kanav

till det kvartalsskifte följergöras efter uppsägningen.närmastsom
Detta innebär företag bundet försäkrings-äratt ett som av en
överenskommelse den 1 april 1998 kan frånbli befriad denna
tidigast den 1 juli 1998.

skyddEtt höga sjuklönekostnader småför företag kommermot
enligt det underlag utredaren inhämtat uppgå till kost-attsom en
nad understigande 300 miljoner kronor år. Enligt direktiven tillper
utredningen skall kostnaderna endast preciseras. Utredaren be-
höver inte förslag till finansiering. Utredaren vill i dettage sam-
manhang understryka sjukfrånvaron hos mindrede företagen äratt
lägre hos de företagen småän samtidigt de företagenstörre isom
princip bidrar till finasieringen socialförsäkringssystemet i likaav
hög grad de företagen. Förslaget kostnadsskydd förstorasom om
små företag bygger tanken de små företagen ska försättas iatt

situation då de bär så väl avvägd del företagets sjuklöne-en en av
kostnader de utveckla verksamheten och nyanställa.törs Finan-att
sieringen eventuell reformering sjuklönelagen bör lämp-av en av
ligen utformas så detta syfte inte motverkas.att

Den nuvarande försäkringen sjuklönekostnader uppvisarmot
hösten 1997 beräknat överskott cirka miljoner33 kronor.ett om

ankommerDet dock inte utredaren dessahur medel skaatt ange
disponeras.
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Utredaren ska redovisa utredningsförslagets jämställdhets- och
regionalpolitiska konsekvenser och hur förslaget kan förväntas
påverka brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet. Utreda-

skall vidare enligt direktiv 1994:23 det eventuellaprövaren
åtagandeoffentliga kan bli resultatet utredningsförslaget.som av

Utgångspunkt för utredarens analys skall situationantagenvara en
åtagande.offentligt dennaI del vill utredaren hänvisa tillutan ett

vad redan och konstatera i dagsläget,är offent-närsagt att ettsom
ligt åtagande saknas, förefaller det de små företagen för-som om
håller sig avvaktande till nyanställning och hälsan hos deatt ar-
betssökande tillmäts vikt tidigare. Avsaknadenstörre än ettav
offentligt åtagande i fråga sjuklönekostnader dock, kanärom man
förmoda, endast faktor bland flera påverkar småde före-en som

vilja och förmåga nyanställa. En bedömning sjuk-tagens att av
lönekostnadsfaktorns betydelse i sammanhanget låter sig inte

Sett jämställdhetsperspektivgöras. bedömer utredarenett attur
förslaget sannolikt kommer ha positiv effekt eftersomatt en
kvinnor genomgående sjukfrånvarohar högre Utredarenän män.
bedömer förslaget får någrainte direkta konsekvenser föratt
brottsligheten. Dock kan förslaget indirekt få betydelse för denna
fråga nämligen för det fall förslaget bidrar till minskning av ar-
betslösheten. ökningEn sysselsättningen långtorde siktav
bidra till brottsligheten minskar. Införande förmånertillatt rättav
medför alltid viss risk bedrägeribrott.för Denna risk torde docken
inte så i fråga ersättning för överskjutande sjuklöne-storvara om
kostnader. tillRätten ersättning förutsätter intyg från revisoratt
inges till försäkringskassan. Dessutom ställs krav individrelate-
rade uppgifter sjukfrånvaro, vilket försäkringskassan möj-om ger
lighet kontrollera berört företag har till den ersättningrättatt att

företaget begär.som
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Kommittédirektiv

åtgärds- och kostnadsansvarArbetsgivarens
utformningenrehabiliteringvid samt av

för sjuklönkostnaderförsäkringen mot

Dir. 1997:90

den 26 juni 1997.regeringssammanträdeBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

arbets-utredauppgifttillkallas medsärskild utredareEn att
Utredarenrehabilitering.vidkostnadsansvaråtgärds- ochgivarens

skallarbetsgivarenstidpunktföreslå vilkenvidskall bl.a. ansvar
skallUtredarensträcka sig.skalllångthurinträda och ansvaret

fullgöraförutsättningarolikaarbetsgivaresvidare belysa ettatt
skildasmå arbetsgivaresochbl.a.rehabiliteringsansvar, stora

övervägandenomfattaskallFörslagenförutsättningar. även om
uppfyller sittintearbetsgivaresanktionsmöjligheter mot somen

skallutredas hurskall detSlutligen gränsenrehabiliteringsansvar.
arbetsgivarenåliggerrehabiliteringsansvarmellan detdras som

försäkringskassanhandi förstaankommeroch det mensom
aktörer.övriga berördaäven

försäk-nuvarandehuruvida denundersökaskallUtredaren
behovarbetsgivamassjuklönekostnaderringen motsvarar avmot
alternativmöjligaVidare skallförsäkring.för dennaoch intresse
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skallDessutomförsäkringennuvarandetill den presenteras. en
genomföras.försäkringsaltemativprivatakartläggning av

Bakgrund

kostnadsansvarochåtgärds-Arbetsgivarens

verk-tydligarbetsanpassning, ingeninklusive ärRehabilitering,
förinomolika aktörernågoni formbedrivssamhet ramenutan av

arbets-socialtjänsten,ansvarsområden;myndighetersolika
ochförsäkringskassanArbetsmarknadsinstitutet,förmedlingen,

formerolikaVanligtvis behöversjukvården.ochhälso- personen
flyterinsatserrehabiliterandeslagOlikarehabilitering. avav

samspelaochmåste fungeradelarvarandra och allaidärför ofta
resultat.lyckatför ett

syftetviktigadetbl.a.sjukförsäkringen har attallmännaDen
reha-samordnadeaktiva ochstånd tidiga,få tillbidra till att

arbetsgivaretillbidrasyftebiliteringsåtgärder. Ett är attattannat
arbetsmiljöarbete.förebyggandeeffektivtbidriver ett

sjukförsäk-utgångspunkt förviktigdärmedArbetsplatserna är en
betydelseharroll ochArbetsgivamasverksamhet.ringens ansvar

nås.syfte kanförsäkringensför hur
genomförtsmånga förändringar1990-talet harSedan början av

rehabiliteringsreformen,rehabiliteringsornrådet. s.k.Deninom
bl.a.innebärjanuari 1992,kraft denträdde i l attsom

uppmärksammaförfått förstahandsansvaretarbetsgivaren har att
dehosrehabiliteringarbetslivsinriktadutreda behovoch av

finansierastånd ochtillåtgärderna kommertillanställda, attatt se
åtgärdertilldockfinansiering begränsasfördem. Ansvaret som

ellerverksamhetentill deneller anslutninginom ikan vidtas egna
verksamheten.kvar inomanställde skall kunnadenför att vara

åtgärderfrågaarbetsgivaren irimligt krävaVad är att omavsom
enskildai detomständigheternafår efter prövningavgöras aven

förutsättningararbetsgivamassåväldär den anställdesfallet som
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in. Försäkringskassanvägs har bl.a. fått för samordnaattansvar
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Viktiga inslag i rehabiliteringsreformen öka arbets-attvar
givarens för arbetsmiljön och rehabiliteringsinsatser ochansvar att

försäkringskassoma tydligare och offensiv roll vidge en mer
samverkan med arbetsgivare och andra aktörer för finnaatt
möjligheter för individen återgå i arbete. Reformen syftade tillatt

arbetslinjen skulle tillämpas ocksåatt inom socialförsäkringen så
aktiva arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatseratt skulle kunna

passiv sjukskrivning.ersätta Arbetsplatsen fick därmed en
nyckelroll i rehabiliteringsarbetet.

Oklar fördelning rehabiliteringsansvaretav

Enligt den kritik har framförts från flera hållolika påsom senare
tid har rehabiliteringsreformens intentioner fått alltför litet
genomslag. Trots rehabiliteringsarbetet länge inriktatsatt mot att

ståndtill rehabiliteringsinsatser så tidigt möjligt, har dettasom
inte skett i praktiken. En bidragande orsak till detta är att
arbetsgivaransvaret inte tillräckligt preciserat.är Vidare är
ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och försäkringskassa
oklar, inte minst frågai kostnadema. Det finns inte någon klarom

förgräns arbetsgivarenär skall ha fullgjort sinaen anses
skyldigheter. Det har så skett arbetsgivarensnäransetts att re-

bedöms uttömda, dvs. arbetsgivaren intenär kan vidtasurser vara
åtgärder.ytterligare Arbetsgivaransvaret, såsom det formulerat,är

således olika tolkningsmöjligheter och tolkas i praktikenrymmer
också olika.

Den oklara ansvarsfördelningen vållar problem och intresse-
konflikter frågai långthur arbetsgivaransvaret skall sträcka sigom
och vilka arbetsgivaren rimligen skall ställa tillresurser som
förfogande. kanDet heller inte uteslutas oklart kanatt ett ansvar
motverka rehabiliteringsinsatserna kommer till stånd iatt tidigtett
skede.
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och .småföretagOlika förutsättningar för stora

hararbetsgivarehar uppmärksammatsEtt problem är attannat som
uppfylla rehabiliteringsansvar.skilda förutsättningar att ett

underverkaroch heterogenGruppen arbetsgivare är stor samt
till ellerförhållanden. samhällets stödolika diskussionerI rörsom

små olikaoch företagsarbetsgivare oftakrav poängteras stora
förutsättningar uppfylla rehabiliteringsansvaret.behov och att t.ex.

förutsättningar,små i allmänhetföretagen har närDe sämre t.ex.
åtgärder kompetenserarbetsplatsen,det gäller bekosta attatt

skyldigheter isinarehabiliteringsutredningar, kunskapergöra om
omplaceringar ocholika avseenden, möjligheter göraatt

personalekonomiska kunskaper.
åtgärds- kostnadsansvarocharbetsgivarensEtt förtydligande av

samordnad rehabiliteringtidig, aktiv ochförutsättning förär enen
i fortsättningen.även

sjuklönkostnader förFörsäkring mot

januari 1992. Syftetinfördes den lsjuklön1991:1047Lagen om
de anställdasarbetsgivarens förökamed reglerna att ansvarvar

anställdatillförsäkra dehälsa ocharbetsmiljö och att en mer
följd sjukdom.inkomstförluster tillförrättvis kompensation av

administrera den kortaeffektivtskapadesDessutom sätt attett mer
sjukfrånvaron.

sjuk-införandettyderuppföljningar gjortsDe att avsom
såväl den enskildefördelar förinneburitlöneperioden har stora

inteEmellertid verkarförsäkringskassan.och arbetsgivaren som
arbetsmiljöarbetet ochdet förebyggandearbetsgivarens föransvar

Riksdagenpå detha förstärktsrehabiliteringen sätt avsett.som var
förlängningbeslutatdettasyfte stärkahar, bl.a. i att om enansvar,

1995/96209, bet.från till 28 dagar prop.sjuklöneperioden 14av
1996/9722.1996/97:SfU4, rskr.

ocksåsjuklöneperioden infördesmed införandetsambandI av
avsedd för företagför sjuklönkostnaderförsäkring ärmot somen

beräknadharfå närvarande kan företaganställda.med För som en
ochallmän löneavgiftsocialavgifter,exklusivelönekostnad
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särskild löneskatt vissa förvärvsinkomster inte överstigersom
130 basbelopp år, dvs. 4,7 miljoner kronor, försäkraper sig hosca
försäkringskassan kostnader för sjuklön.mot Bestämmelserna
finns i 17 § lagen sjuklön. Försäkringsvillkoren framgårom av
förordningen 1991:1395 försäkring kostnader förom mot
sjuklön enligt 17 § lagen sjuklön.om

Problem med den nuvarande försäkringen

Avgiften för försäkringen utgörs viss procentandelav en av ar-
betsgivarens beräknade sammanlagda lönekostnader. Under
perioden 1992 1996 har avgiften varierat mellan 1,5 och 1,7-

Avgiften för år 1997procent. 2,5är Avgiften skall be-procent.
räknas så denatt täcker de utgiftersammantaget försäkringen får
och försäkringens administrationskostnader.

Antalet företag tecknat försäkringen har minskat frånsom ca
13 300 ijuni 1992 till 8 400 i juni 1996. Ijuni 1997 hadeca
antalet minskat ytterligare till 7 465 anslutna företag. Den genom-
snittliga lönesumman för de försäkrade arbetsgivarna har under
perioden juni 1992 till juni 1996 sjunkit från 530 000 kr tillca ca
450 000 kr, dvs. det de mindreär företagen tecknarsom
försäkringen. Uppgift den genomsnittliga lönesumman för juniom
1997 kan inteännu erhållas det kan den sjunkandemen antas att
trenden håller i sig.

Avgiften för försäkringen likaär för alla företagstor oavsett
vilken nivå sjukfrånvaron normalt ligger på. Försäkringens nu-
varande omfattning tyder på det främst företagatt är harsom en
förhållandevis hög sjukfrånvaro bedömer sig ha behovsom av
försäkringen och avgiften måste således tämligensättas högt. Det

möjligtär många företag i dagatt avgiften alltför hög.att äranser
Om trenden fortsätter och antalet anslutna företag kontinuerligt

minskar kommer troligtvis endast de företag har mycketsom en
hög frånvaro teckna försäkringen.att Avgiften måste då successivt
höjas vilket kan medföra fler företagän lämnaratt försäkringen.
En sådan utveckling riskerar leda till underlagetatt slutligenatt är
för litet för det skall möjligtatt fortsätta erbjudaattvara att
försäkringen.
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i syftesjuklönkostnader förförsäkringenEn attöversyn motav
förlängdadenpåkallad. Konsekvensernadärförförbättra den är av

ocksåbörmindre företagenframför allt desjuklöneperioden för
sammanhang.bedömas i detta

Uppdraget

åt-arbetsgivarensutredai uppdragsärskild utredareEn attges
skallUtredarenrehabilitering.kostnadsansvar vidgärds- och

och hurskall inträdaföreslå arbetsgivarensdärvid bl.a. när ansvar
frågatidsmässigt isåvälgällerlångt det skall sträcka sig. Det som
skallUtredarenkostnader.åtgärdemas inriktning ochart,om

rehabi-fullgöraförutsättningararbetsgivaresbelysa ettatt
förut-skildasmå arbetsgivaresochliteringsansvar, bl.a. stora
sank-frågansättningar. Utredaren skall även överväga om

uppfyller sittintetionsmöjligheter arbetsgivaremot re-somen
skall drasutredas hurSlutligen skallhabiliteringsansvar. gränsen

detarbetsgivaren ochåliggermellan det rehabiliteringsansvar som
försäkringskassanförsta hand ävenankommer i mensom

övriga berörda aktörer.
ochaktivtidig,utgå från inriktningUtredaren skall dels en
detförsäkrad ienskilderehabilitering, dels densamordnad äratt

tillstånd hon befinner sighan ellersom
nuvarandedenundersöka huruvidaUtredaren skall vidare

arbetsgivarenssjuklönekostnaderförsäkringen motsvararmot
alternativskallförsäkring. Vidareförbehov och intresse dennaav

Konsekvensernatill den nuvarande försäkringen presenteras. av
de mindreframför alltförlängda sjuklöneperioden förden

skallockså sammanhang. Dessutomföretagen bör bedömas i detta
genomföras.försäkringsaltemativkartläggning privataen av

motive-sådana åtgärderFörslagen skall innehålla som anses
Omåtgärder skall preciseras.rade. Kostnaderna för dessa ut-

ellerändraslagstiftning behöverredaren finner nuvarandeatt
kompletteras sådana förslag.skall utredaren lämna

Utredningensamråd medUtredaren iskall bedriva sitt arbete
arbetsförmåga,långvarigt nedsattS 1997:03 ersättning vidom
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Utredningen dir. 1997:91 översyn arbetsskade-om av
försäkringen och Småföretagsdelegationen N 1996:04.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaatt
dir. 1994:23, redovisa regionalpolitiska konsekvenseratt dir.
1992:50, redovisa jämställdhetspolitiskaatt konsekvenser dir.
1994: 124 och redovisa konsekvenser för brottslighetenatt och det
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Utredarens förslag skall redovisas den 30 januari 1998. Isenast
de delar förslagen försäkringen kostnader försom motavser
sjuklön skall utredaren den 30 septemberl997 redovisa sittsenast
uppdrag.

Socialdepartementet
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