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Till

statsrådet

Med

utgångspunkt

1997

dir

från

försäkringen

Klingvall

direktiv

regeringens

startade

1997:90

1997.

augusti

Maj-Inger

Utredningens

AGRA-utredningen
har varit

uppgift

sjuklönekostnader

mot

och presentera
av försäkringen
har utredningen
haft
säkring. Vidare

behov

privata

26 juni

sitt

arbete

att undersöka

Särskild

utredare

departementet,

är VD

till

uppgift

kand.

jur.

Alf

Centralorganisation,
Svenska

Brdarski

Sakkunniga

Linder,

Anita

Eckerhall,

Svenska

Arbetsgivare-

Elfving,

Tjänstemän-

Anders

Englund,

förhandlingssekreteraren
Kommunförbundet,

Hans

departementssekretera-

Närings-

Carina

Maria

direktören

Magnusson,
Margareta

nen Marie-Louise
och

Strömgren,
förhandlaren

ganisation

Experter

i

utredningen

controllern

Lisbeth

ringskassa.

Utredningens

Gun-Britt

i Sverige,

Holmberg

utredaren
enhetschefen

Riksförsäkringsverket,

Sjöberg,

Schagerlöv,

Rolf

departementssekreteraren

och handelsdepartementet,

Landsorganisationen

Nilsson,

kand.

kammarrättsassessom

Socialdepartementet,

Lindgren,

är

Social-

Anna-Stina

Försäkringskasseförbundet,

Lindberg,

det.

för-

att kartlägga

jur.
Jeppson, Arbetsmarknadsdepartementet,
ren Anders
Jens Karlsson,
direktören
Riksorganisation,
Företagarnas

Eva

om

denna

Jacobson,

avdelningschefen

Arbetarskyddsstyrelsen,
Granqvist,

Söderström.

Ingvar
Dina

ombudsmannen

föreningen,

Karin

i

arbetsgivamas

motsvarar
alternativ
till

den

försäkringsalternativ.

departementssekreteraren

nens

av

förhandlings-

Arbetsgivarverket,
Akademikers

Sveriges
Jan

Svensson,

är

direktören

Hallands

sekreterare

ombudsmanCentralor-

LandstingsförbunLars

Wext

läns allmänna

är förhandlingsdirektören

och planeringssekreteraren

Carin

och

försäkHultin.
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infördes
den 1 januari
1992.
1991:1047
om sjuklön
med de nya reglerna var bland annat att öka arbetsgivaroch hälsa och att tillförarbetsmiljö
nas ansvar för de anställdas
säkra de anställda
till följd
kompensation
en mer rättvis
av

Lag

Syftet

sjukdom.

med

I och

införandet

också

för

mot
en försäkring
anställda.
Försäkringskassan

infördes

sjuklöneperioden

av

kostnader

för företag

sjuklön

med

erhöll
uppdraget
att administhade
det
antalet
Försäkringen
företag
försäkringen.
största
rera
anslutna i juni 1992. Då var drygt 13 300 företag anslutna.
Anoch är för
årligen minskat
närvarande
cirka
den bakgrunden
7 800. Mot
anser jag att
denna form av skydd mot höga kostnader
till följd av sjukfråni de mindre
inte är tillfredsföretagen
varo bland anställda
ställande.
Avsikten
med ett skydd för små företag bör, för att
såväl ett skydd mot höga kostnader
effektivt,
innefatta
till
vara
stimulans
till
förebyggande
följd av sjuklöneperioden
som en
insatser för arbetsmiljön,
till kontakter
men också möjligheter
och
andra
lokala
med
försäkringskassan
hälsobefrämjande
talet

anslutna

har

företag

därefter

organ.
därför
försäkringen
upphör
Jag föreslår
att den nuvarande
införs. Den bärande tanken bakom
och att ett högkostnadsskydd
förslaget är att små företag inte ska behöva bära större kostnader för sjuklön
när samtliga
tion

till

än vad som svarar mot det riksvärde
totala sjuklönekostnader

arbetsgivares

deras

skyddet

riksandelen.

för

viss

säkringskassan

skydd

företaget

företag

av detta

som

erhos försäkringskassan.
Förav kostnaden
informages i och med ansökan
om ersättning

om att sjukfrånvaron
Därmed
uppstår naturligt
att stödja

företag

ansöka

om

del

tion

och det lilla

Ett litet
ska kunna

av höga sjuklönekostnader

sättning

Högkostnads-

i den genomsnitttar sin utgångspunkt
hos samtliga arbetsgivare
och den sjuk-

liga sjukfrånvaronivån
lönekostnad
som överstiger
drabbats

årslönesumman.

sammanlagda

för små företag

som erhålls
ställs i rela-

företaget

en relation
och kassan ges

där det finns

slag bör medföra

överstiger
mellan

genomsnittet.

försäkringskassan

ett enkelt sätt möjlighet
Ett högkostnadshälsoproblem.
minskade

hinder

för

småföre-
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och utveckla
tagen att nyanställa
Det bör åligga Riksförsäkringsverket

kontinuerligt
ställa

följa

sjukfrånvarons
för

beräkningsgrunder
till

signaler

insatser

för

att

företagen

Maj-Inger

och

Klingvall

arbetsmiljön.

med SCB
att i samarbete
för att dels fastutveckling

högkostnadsskyddet,
befrämja

dels

ge

arbetstagarkollektivets

hälsa.
har, som jag ser det, tagit fasta
småföretagarnas
ofta upprepade önskemål
om enkla och stabila regler. Högkostnadsskyddet torde inte få några påtagliga effekter
företagens

Förslaget

lika villkor.
Förslaget har utarbeatt konkurrera
med
beaktande
varken
kostnader
eller administration
tats
av att
får växa sig för stora inom socialförsäkringsadministrationen.

möjligheter

Utredaren

1997:142
Stockholm

Ingvar

får

härmed

H ögkostnadsskydd
i oktober

överlämna

delbetänkande

mot sjuklönekostnader.

1997

Söderström

/Gun-Britt

Holmberg

SOU
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Sammanfattning

förordar
en reformering
av sjuklönelagen
som innebär
små
få
de
kan
för
viss
del av sjukföretagen
kompensation
att
en
lönekostnaden.
Om sjuklönekostnadens
andel av årslönekostnaden
hos ett företag överstiger
motsvarande
andel för alla arbetsgivare
i
Utredaren

riket

bör
sammantaget
riksandelen.
överstiger

företaget

få ersättning

Företaget

bör

också

för

den

ersättas

del

för

som
social-

alternativt
särskild löneskatt,
som är att hänföra till den
ska kunna utges till företag
Ersättning
ersatta delen av sjuklönen.
med en årslönesumma
160 basbelopp,
dock
som inte överstiger
Ändringarna
skall lägre ersättning
företaget
större
är.
utges
av

avgifter,

bör

sjuklönelagen

sjuklöneperioden
sjukperioden.

träda i kraft den 1 april 1998 samtidigt
som
återgår till att omfatta de fjorton första dagarna i
ska fungera som ett skydd för
Högkostnadsskyddet

som ett år drabbas av höga sjuklönekostnader.
Enligt småföretagens
är kostnader för sjuklön
egen uppfattning
verksamheten
en av de belastningar
som bidrar till att företagen
Under de tre första kvartalen
inte vågar nyanställa.
1997 har smådet mindre

företaget

företagarna

upplevt

verksamheten.

mot
perioden

har mottagits

att problemen

den förlängda
Den

positivt

inte är undanröjda.

vara en tung börda för ett litet
1981 i sjukpenningkomrnitténs
enheterna
hänföras

angeläget
de anser

förkortningen

som ett hot
av sjuklöne-

av företagen men de anser ändock
Även fjortondagarsperioder
kan

företag,

vilket

betänkande

konstaterades

redan

1981:22.

Erfar-

SOU

kostnader
att en stor del av företagens
första dagar. Det framstår
sjuklöneperiodens

indikerar
till

sjuklöneperioden

aviserade

kan

som
sådan
storlek
till
att
att reducera småföretagens
oro
en
regelkonsekvenser
sig kunna leva med eventuella
av
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systemet utan att avstå från nyanställning
arbetssökande.
Utredarens
heter

till

reellt

skydd

eller

1997: 142

göra selektering

av

uppfattning

är att ett framtida
skydd mot olägensjuklöneperioden
ska
så att ett
av
vara utformat
erhålles och att därmed
mot höga sjuklönekostnader

följd

ett hinder för arbetsgivarna
och utveckla
sina verkatt nyanställa
samheter reduceras. Ett kostnadsskydd
får dock inte medföra att
företagens
motivation
i fråga om att skapa goda arbetsmiljöer
minskar.

De små företagen

der för sjuklön,

bör därför

inte helt befrias

från kostna-

i synnerhet

inte som de anställda måste bekosta en
del av sjukfrånvaron
genom systemet med karensdagar.
Trots att försäkringskassans
försäkring
mot sjuklönekostnader
under en rad år haft en premienivå
på 1,5
1,7 procent har många
företag lämnat försäkringen.
Företagen
är
anser att försäkringen
för dyr. De privata försäkringarna
sjuklönekostnader
har inte
mot
heller de uppfattats
Det förefaller
som attraktiva
av företagen.
mindre

lämpligt att tillskapa en offentligt
administrerad
försäkring
tanken
de
små
är
företagen
ska
åtnjuta
att
tämligen
långtgåom
ett
ende skydd mot sjuklönekostnader.
I sådant fall är ett högkostnadsskydd inom den allmänna försäkringen
att föredra. Ett långt
gående skydd mot sjuklönekostnader
kan idag anses motiverat
mot
bakgrund

och den ökade risk för
av den rådande arbetslösheten
vid nyanställning
finns
i
Enligt
som
en sådan situation.
vad många små företag själva uppger fästs allt större vikt vid de
arbetssökandes
hälsa. Ett skydd mot höga sjuklönekostnader
bör

selektering

ha en enkel utforrrming,
vilka kostnader företaget
utbetalas

blir alltför

så att berörda företagare
lätt kan avgöra
måste bära, utan att den ersättning
som
schabloniserad.

Om till

exempel sjuklönekostnaden
hos ett litet företag uppgår
5,0 procent av den totala årslönekostnaden
kan företaget
erhålla kompensation
för kostnaden
mellan det av RFV fastställda
genomsnittliga
riksvärdet
och 5,0 procent.
Den överskjutande
till

delen

kan arbetsgivaren
få ersättning
för
av sjuklönekostnaden
genom att en gång per år ansöka om detta hos försäkringskassan.
skall endast utbetalas
Ersättning
för sådan sjuklön
som arbets-

givaren

enligt

lag är skyldig

att utge. Det torde krävas

att ansökan

SOU
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innehåller

om företagets
och den totala

uppgift

årslönekostnad
året.

dess totala

registreringsnummer,
sjuklönekostnad

för

13

det

aktuella

kan hämtas från verksamhetens
som erfordras
och bör åtföljas av intyg från revisor. Ansökan om

De uppgifter

årsredovisning

blankett
förutsätter
att företaget fyller i uppgifterna
ordning
tillhandahålls
nuvarande
Enligt
försäkringskassan.
som
av
det slutliga ansvaret för utformningen
har Riksförsäkringsverket
förutsätter
Utredaren
blanketter.
att RFV
av försäkringskassans

ersättning

till
de små
hänsyn
tar tillbörlig
skall
tydlighet.
Självfallet
enkelhet
och
om
utbetalas
från
inte
kunna
försäkringskassan
ersättning
om
Således är
sjuklönelagen
över huvud
taget inte är tillämplig.

blankettutformningen

vid

företagens

önskemål

förutsättning
RFVs

en arbetstagare

en

för sjuklönekostnadema
av riksvärdet
året bör utgå från det nationella
genomsnittet

för

av såväl en arbetsgivare
för rätt till ersättning.

förekomsten

som

beräkningar

det kommande
arbetsmarknaden.

Riksvärdet

bör fastställas

årligen.

Utredaren

vill

understryka
att om detta riksvärde skulle visa sig vara alltför högt
sikt överväga att i stället utnyttja
bör man
ett riksvärde
som
företagens
sjuklöneför de mindre
baserar sig på genomsnittet
i förhållande

kostnad

till deras årslönekostnad.

Statistiskt

sikt tillskapas.
inte idag men kan
En ordning
som ger små företag rätt till ersättning

underlag

för detta finns
skjutande

att försäkringskassan,
företag som drabbats
Försäkringskassan
ningar
Ansökan

för

över-

även, som utredaren ser det,
ett enkelt sätt, får information
om vilka
genomsnittet.
sjukfrånvaro
högre
än
av
ordning bättre förutsättges med föreslagen

sjuklönekostnader

medför

där det finns hälsoproblem.
att aktivt stödja arbetsplatser
kan fungera som en
sjuklönekostnader
för
ersättning
om

och ta
att kontakta berörd arbetsgivare
och
vilka
åtgärder
finns
problem
till
dialog
de
initiativ
som
en
om
sig lagstiftaren
som kan vara befogade. En sådan dialog förväntade

signal till försäkringskassan

av den nuvarande försäkringen
vad
Man kan nu konstatera att förväntningarna
åstadkomma
någon
inte
hade
försäkring
skulle
frivillig
moten
och socialförsäkringsadministrationens
svarighet i företagens
varskulle

uppstå i och med införandet

för små företag.
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dag. Sannolikheten

för att den önskade dialogen
ska komma till
små
väsentligt
högre
företagens
sjuklönede
vara
om
med
löses
inom den allkostnadsproblem
ett högkostnadsskydd
Samarbetet
mellan försäkringskassorna
och
männa försäkringen.
stånd torde

torde förbättras
ytterligare
om försäkringskassorna
inom
sin
verksamhet
ha
möjlighet
att
ges
en bestämd kontaktperi försäkringskassans
upptagningsomson för varje arbetsgivare

arbetsgivarna

råde. Detta
hållande

skulle

mellan

Utredaren

kunna

bidra

företagen

till att skapa ett förtroendefullt
och försäkringskassorna.

har övervägt

för-

för rätt till
att ställa villkor
så att utbetalDet är självfallet
ning av ersättning under en lång rad av år till ett företag där det
och ohälsa skulle
arbetsmiljö
finns samband
mellan
uppenbart
för

ersättning

möjligheten

sjuklönekostnader.

villkor

skulle
uppsättande
Visserligen
anses vara stötande.
för företagets rätt till ersättning från försäkringskassan

sådant

fall

kunna

arbetsmiljö.

Det

ordning

generell
synnerhet
arbetet.

framstår

som
där försäkringskassan

dålig

till

insatser

mindre

för

lämpligt

utbetalning

kan vägra
arbetsmiljö

hos företaget,

av
i

ofta har andra orsaker än
som den kortare sjukfrånvaron
för arbetsmiljöarbetet
regleras
i arbetsFörutsättningar
och

miljölagen
utfärdar.

de

författningar
för

Tillsynsansvaret

arbetsmiljöbrister

påtalar

mot en ökad

går dessutom

som Arbetarskyddsstyrelsen
åligger
i arbetsmiljön
idag

brister

och det finns

Yrkesinspektionen
kassan

arbetsgivarens
dock

hänvisning

med

ersättning

påskynda

kunna

av
i ett
en bättre
med en

inget som hindrar
för inspektionen.

att försäkringsUtvecklingen

samverkan

olika

reglerad

mellan

myn-

digheter.
I de flesta

län

finns

överenskommelser

kassan och Yrkesinspektionen

betsmiljön.

med

ramen för detta
enskilda
företag

försäkringssamarbetet.

att hantera
som i hög grad åtsidosätter
arhar både
Utredaren
förutsätter
att Yrkesinspektionen
sina skyldigoch redskap som krävs för att fullgöra

Det bör inom

problemet

mellan

att effektivisera
samarbete vara möjligt

i syfte

de resurser
heter och upprätthålla

en god tillsyn. Genom att införa en rätt till
kan det synas
för en viss del av sjuklönekostnaderna
ersättning
incitamentet
för
förebyggande
arbetsdet
ekonomiska
att
som

SOU
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bortfaller.

miljöarbete
kommer

Incitamentet

finns

dock kvar.

Arbetsgivaren

fortfarande

och
att bära en del av sjuklönekostnaderna
kommer
tidigare
olägenheter
i form
av produkoch intäktsbortfall
leveransförseningar
att kvarstå

precis

som
tionsbortfall,

för att förebygga ohälsa
arbetsplatsen.
som incitament
Enligt
de föreslagna
övergångsbestämmelsema
ges möjlighet
för företag som är bundna av den nuvarande
försäkringen
att säga
kan
försäkring
upp den i förtid. Uppsägning
av försäkringskassans
göras till

det kvartalsskifte

som följer närmast
företag
att ett
som är bundet
överenskommelse
den l april 1998 kan bli
innebär

Detta

den ljuli

tidigast

mot höga sjuklönekostnader
det underlag
utredaren
inhämtat

understigande
ligt
detta

300 miljoner

direktiven

av en försäkringsfrån denna
befriad

1998.

Ett skydd

enligt

efter uppsägningen.

inte

sammanhang

kronor

ge förslag
understryka

till

för små företag

kommer

att uppgå till en kostnad
behöver enper år. Utredaren
finansiering.
Utredaren
vill i

företagen

hos de mindre
att sjukfrånvaron
lägre
är
än hos de större företagen samtidigt som de små

företagen

i princip

bidrar

till

finasieringen

i lika hög grad som de stora
systemet
kostnadsskydd
för små företag bygger

av socialförsäkringsföretagen.
Förslaget
om

tanken att de små föreska
i
då
försättas
situation
de
bär
tagen
en
en så väl avvägd del av
företagets sjuklönekostnader
och
att de törs utveckla verksamheten

nyanställa.
lönelagen

Finansieringen
bör lämpligen

reformering
av en eventuell
av sjukutformas så att detta syfte inte motverkas.
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Författningsförslag

Förslag

till

Lag om

ändring

Skydd

mot

-

i lagen

kostnader

1991:1047

om

sjuklön

för sjuklön

17 §
lönekostnader
under ett kalenvars sammanlagda
inte överstiger
160 gånger det för året gällande basbeloppet

En arbetsgivare
derår
gära

kan beom allmän försäkring,
sjuklön enligt 1 7 a
Vid beräklönekostnadema
bortses från avgifter

l kap 6 § lagen 1962:381

enligt

ersättning

för

kostnader

för

av de sammanlagda
och lagen 1994:1920
enligt lagen 1981:691
om socialavgifter
från
skatt
löneavgift
enligt
lagen 1990:659
allmän
samt
om
om
vissa förvärvsinkomster.
särskild löneskatt

ningen

l7a§
En arbetsgivare
tuellt

beräknade

arbetsgivare

vars kostnaderför
genomsnittliga

erhåller,

sjuklön

överstiger

sjuklönekostnaden

efter ansökan

hos försäkringskassan,

del av sjuklönekostnaden.
villkor för
föreskriver
Regeringen
närmare
från försäkringskassan.
ning för

den procenför samtliga
ersätt-

överskjutande

rätt

till

ersättning

18 F örfattningsförslag
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26§
I fråga om försäkringskassans
handläggning
av ärenden enligt 10,
11, 13, 14, 16, 17, 17a och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 §
andra stycket tillämpas följande föreskrifter
i lagen 1962:381
om
allmän försäkring:
18 kap. 2 § om riksförsäkringsverkets
20 kap. 2 a § om provisoriskt
beslut,

tillsyn,

20 kap 4 § om återbetalningsskyldighet,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,
20 kap. 8 och 9 §§ om uppgiftsskyldighet,
20 kap. 9 a § om undantag

Denna

lag träder i kraft

från sekretess.

den l april

1998.

SOU

1997: 142
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till

Förslag

Förordning

1998:

sjuklönekostnader

xx

om

enligt

för

ersättning
17 a §

lagen 1991:1047

sjuklön

om

Ansökan

m.m.

1§

Ersättning
efter

enligt

skriftlig

säkringskassa
Ansökan

17 a § lagen
1991:1047
ansökan från en arbetsgivare,

om sjuklön utbetalas,
förav den allmänna

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

verket.

2§
Vid

beräkning

lönekostnader
sammanlagda
av en arbetsgivares
utöver vad som anges i 17 § lagen 1991:1047
om sjuklön,
bortses från arbetsgivarens
lönekostnader
för arbetstagare för vilka
skall,

beslut

enligt

13 § samma

lag gäller

arbetstagare

med omfattande

kontidsfrånvaro.

3§
Den som ansöker

om ersättning

skall styrka

sin rätt till ersättning.

Ersättning

4§
Försäkringskassan
enligt

6 § lagen

ersätter

den del de överstiger
naden för sjuklön

arbetsgivarens

kostnader

för

sjuklön

1991:1047

ersätts till
om sjuklön. Kostnaderna
den procentuellt
beräknade genomsnittskost-

för samtliga

arbetsgivare.

Försäkringskassan

er-

20 F örfattningsförslag

sätter

arbetsgivarens

även

och lagen

socialavgifter
skatt

SOU

enligt

lagen

1994:1920

till den utbetalda

sjuklön

och skatten

som ersätts.
kostnader för sjuklön

Arbetsgivarens

1981:691

lagen

om

om allmän löneavgift
särskild
på
löneskatt

om
den del avgifterna

till

enligt

enligt

1990:659

förvärvsinkomster,

beslut

avgifter

1997: 142

13 § lagen 1991:1047

till

är hänförliga
för vilka

arbetstagare

om sjuklön

samt
vissa

gäller

ersätts

en-

ligt den lagen.

Ersättning
särskilda

utbetalas

skäl föreligger,

en gång årligen. Försäkringskassan
besluta att ersättning
i ett enskilt

får, om
ska

fall

utbetalas

enligt annan ordning.
får föreskriva
Riksförsäkringsverket

och ersättning

för kostnaderna

hur kostnader

för

sjuklön

ska beräknas.

5§
En arbetsgivare

lönekostnader
under ett kalenvars sammanlagda
inte överstiger
erhåller ersättning
100 basbelopp
som motden
svarar 100 procent av de sjuklönekostnader
som överstiger
beräknade
procentuellt
genomsnittliga
sjuklönekostnaden
för
derår

samtliga
En

arbetsgivare
arbetsgivare

kalenderår
håller

överskjutande

sjuklönekostnad.
lönekostnader

sammanlagda

ersättning

som motsvarar

under

ett
men inte 130 basbelopp
er75 procent av den överskjutande

vars
överstiger
100 basbelopp

sjuklönekostnaden.
En

arbetsgivare

kalenderår
håller

lönekostnader
under ett
vars sammanlagda
inte
130 basbelopp
160
basbelopp
men
er50 procent av den överskjutande
som motsvarar

överstiger

ersättning

sjuklönekostnaden.

Denna
ningen

ligt

förordning

träder

i kraft

den

l april

1998 då förord-

1991:1395

för sjuklön
mot kostnader
om försäkring
17 § lagen 1991:1047
sjuklön
upphör
gälla.
att
om
För försäkring

förordningen

till

som tecknats före denna tidpunkt
och med utgången av år 1998. Även

en-

gäller

dock

efter

denna

SOU

Fmfattningsförslag

1997:142

tidpunkt
kostnader

gäller

förordningen

för sjuklöneperioder

att gälla.
Försäkringstagare

för sjuklöneom ersättning
innan
försäkringen
påbörjats
som

i fråga

upphör

före den 31 december
från det kvartalsskifte

att upphöra
som vill säga upp försäkringen
1998 får säga upp försäkringen
att upphöra
som följer närmast efter uppsägningen.

21

SOU

23

1997:142

1

Inledning

direktiv

Utredningens

om den försäkring mot sjuklönekostnader
som idag kan tecknas hos försäkbehov av och intresse för
arbetsgivamas
ringskassan
motsvarar
skall
försäkringslösningar
privata
Befintliga
denna försäkring.

Enligt

direktiv

regeringens

senteras.
perioden

utredaren

undersöka

skall preförsäkringen
sjuklöneden
förlängda
av
företagen bedömas. Syftet med

den nuvarande

till

och alternativ

kartläggas

skall

skall konsekvenserna

Vidare

allt de mindre

för framför

är enligt direktivet
att förbättra
översynen
av försäkringen
Utredaren
har uppfattat detta som att förslag till en förbättrad
ska presenteras.
ning av problemet med sjuklönekostnader

den.
lös-

arbete

Utredningens

som gäller för utredningsuppdraget
utredaren
att göra någon mer ombehov
fattande undersökning
av och intresse för
av arbetsgivamas
Det har
försäkring
försäkringskassans
mot sjuklönekostnader.
genomförts underdock oberoende av den nu tillsatta utredningen
Med

hänsyn

har det inte

till

de tidsramar

varit

för

möjligt

under åren 1996
intresseorganisationer
med en interkompletterat

av företagens
och 1997. Dessa enkäter

sökningar

vjuundersökning
anställda
för

i Hallands

sig till

ryckeri-,

riktad

olika

handel-,

har utredaren
till

slumpvis

utvalda

företag

med

l

19
hän-

län. Företagen i intervjuundersökningen
verkstadsindustri-,
bygg-, transport-,

branscher;

tjänste-

och servicebranschen.

Intervjuerna

har

24 Inledning
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bland annat
konsekvenser

omfattat
för

frågor

1997: 142

sjuklöneperiodens
om den förlängda
och behovet av försäkring
mot sjuk-

företaget

lönekostnader.
Som

tidigare

ska utredaren

nämnts

enligt

direktiven

bedöma

konsekvenserna

för framför
av den förlängda sjuklöneperioden
företagen. Underlaget
för att bedöma konsekvenserna

de mindre
inte

så omfattande

förlängda

efter

endast

sjuklöneperioden.

intervjuundersökningen
undersökningar
organisation

nio

Frågeställningen
i

Halland

genomförda

respektive

månaders

har tagits

under

uppdrag

SAF i Skaraborg

erfarenhet

augusti

av
våren

allt
är

av den
upp dels i

1997,

dels

Företagarnas

Riks-

1997. De slutsatser
kan
dras
dessa
undersökningar
redovisas
i avsnitt
Resom
av
sultatet av undersökningarna
måste värderas mot bakgrund av den
korta tid den förlängda sjuklöneperioden
varit i kraft. Frågan om
den

förlängda

sjukperiodens
konsekvenser
torde dock numera
i och med att regeringen
aviserat en återgång till
dagars arbetsgivarperiod
i sjukförsäkrin
gen.

sakna relevans

fjorton

Under

arbetets

gång har utredaren

tagsdelegationen.
med

Utredaren

har

Riksförsäkringsverket,

ringskassa,

sökt samråd

därutöver

Stockholms

Försäkringsförbundet

haft
läns

med Småföreenskilda

samtal

allmänna

försäk-

och Försäkringskasseförbundet.

Bakgrund
Det ekonomiska

läget i Sverige

krisuppgörelser

under

första

görelser

fick

Problem

med sjukfrånvarons

även

låg till grund
hälften

konsekvenser

för

för ett antal politiska
1990-talet.
Dessa upp-

av
socialförsäkringssystemet.

utveckling
och en ökande förtidspeni en rad förändringar
inom socialförsäkringsområdet. För att komma till rätta med den höga sjukfrånvaron
och
den ökande
förtidspensioneringen
infördes
arbetsgivarperiod
i
sionering

resulterade

sjukförsäkringen,
krav

skärpta

och minskad
Flera
varon

för

rehabiliteringsansvar
förtidspensionering.

sjukersättning

skäl ligger

i Sverige

arbetsgivarna
infördes

och

karensdag

för de anställda.

således

kraftigt

för
Därtill

till

grund

har minskat

för att den totala
under 1990-talet.

sjukfrån1990

var

i
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6 procent. 1996 hade nivån halverats. För den
den
3,9 procent.
var
skandinavisk
jämförelse
är den svenska sjukfrånvaron
en
ökat under
Danmark har sjukfrånvaron
låg. I grannlandet

sjukfrånvaron

cirka

sektorn

privata
Vid
numera
de allra

senaste åren och låg inom den privata
1996. Även
har sjukfrånvaron
i Norge

procent

4,5

sektorn
ökat

de

allra

1996 till 5,8 procent inom den privata
senaste åren och uppmättes
den privata
sektorn
sektorn.
Finlands
har inom
sjukfrånvaro
från

hänseende

6 procent i slutet
av att länderna skiljer
beträffande
sjukfrånvaron

jämförelse

mellan

sjunkit

skiljer

1980-talet

drygt

följd

1996. Till

de olika

Det är viktigt

säkringssystem.
inte är något mått

ohälsan

till

5,6 procent

i mät- och beräknings-

är det svårt

att göra direkta
Länderna
sjukfrånvaronivå.

ländernas

även beträffande

sig

sig

arbetsmarknadsläge
att beakta
i ett land.

att enbart

och socialför-

sjukfrånvaron

utgör en mindre del av den
Ur ett statsfinansiellt
perspektiv har
den korta sjukfrånvaron
förlorat
del
sin
betydelse
en
av
genom
inte att den korta sjukDet betyder emellertid
arbetsgivarperioden.
totala

i Sverige

sjukfrånvaron

Den korta

sjukfrånvaron

i landet.

frånvaron
kan den ha stor betydelse
Tvärtom
är ointressant.
ur
Ett oväntat sjukfall
produktionssynpunkt.
en vecka kan medföra
stor problem för företaget att hinna med det arbete som det åtagit

sig. De längre
och innebär

tjugoåtta

sjukfallen

mindre

kan lättare

direkta

kostnader

pareras med hjälp av vikarier
för företaget efter de första

dagarna.

1992 års lag om sjuklön
erhöll arbetstagare
som på grund av sjukdom drabbades
från försäkringskassan.
nedsatt
Ararbetsförmåga
sjukpenning
av
hade i princip inte någon författningsreglerad
skyldigbetsgivarna

Tidigare

för inkomstbortfall.
sjuklediga
het att kompensera
arbetstagare
korn efter en tid att anses innebära att arbetsgivare
Den ordningen
avlastades
kostnader
för sjukfrånvaro
dålig
som kunde bero

arbetsmiljö.
intresse

Ersättningssystemet

av att vidta

kunde

medföra

arbetsmiljöbefrämjande

att arbetsgivamas
åtgärder minskade.

25
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infördes

därför

genom lag 1991:1047
om sjuklön
en ari sjukförsäkringen,
vilket innebar att arbetsgivarna

betsgivarperiod
skulle

betala

sjuklön

den första

de

anställda.

Arbetstagarna

sjukpenning

skulle

i

från försäkringskassan

delen

De främsta skälen till inav sjukperioden.
dels
sjuklönelagen
stimulera
till
arbetsgivarna
att
av
var
bland
kunde
förbättra
och arbetsarbetsmiljö
annat
som

förandet
insatser

i syfte att minska sjukfrånvaron,
dels att uppnå adoch därmed
förenklingar
minska
socialförsäkrings-

organisation
ministrativa

administrationens

ansågs utgöra
tidsfrånvarons
Enligt

kostnader

så kallad
till

arbetstagarens
de därpå

för

vid

frånvaro

enligt

att reducera

rätt att behålla lön och andra
arbetet
grund av sjukunder vilken den anställde är

sjuklönelagen

omfattar

är nedsatt

grund

arbetsförmåga

kort-

från

Den period

sjuklön.
sjuklön

Arbetsgivarperioden

arbetsgivarna

har anställda

sjuklönelagen

berättigad

för sjukpenning.

ett incitament
orsaker.

anställningsförmåner
dom,

till

inte längre erhålla

normalfallet
under

1997: 142

följande

den första

dag

av sjukdom
Vid införandet

och

tjugosju
kalenderdagarna.
av
begränsad till de fjorton första
var sjuklöneperioden
Från och med den l april 1993 utges inte
i sjukperioden.

sjuklönelagen
dagarna
sjuklön

den första

gör sjuklönen

dagen i sjukperioden

och för följande

från och med den l januari

ställningsförmånema.

Kompletterande

dagar ut-

1996 75 procent av ankan utges med

förmåner

stöd av kollektivavtal.
Redan vid införandet

konstaterades
att arbetsav sjuklönelagen
inte var problemfri.
Lagstiftaren
ansåg att det fanns
behov av att eliminera
vissa ogynnsamma
effekter
som kunde
på företag med få anställda. Ett litet företag har sällan
uppkomma

givarperioden

de ekonomiska
fattande

som krävs för att kunna bära mer omför sjuklön.
Utredarens
uppfattning
är att små

marginaler

kostnader
också

har en större känslighet
för avbrott i produktionen
ofta innebär. Möjligheten
arbetsatt omfördela
som sjukfrånvaro
i samband med sjukfrånvaro
uppgifter
är mindre
ett litet föreföretag

riskerar i ogynsamma
fall företagets
tag. Dessa faktorer
från
kan
bortsett
faktiskt
inträffade
ekonomiska
även,
men
ser, verka

styrande

företaget

vid rekrytering

existens
händel-

av arbetskraft.

Om

Inledning
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besom alltför
är det naturligt
att arbetsgivaren
anav arbetsgivaren
ställer sådan personal som har uppvisat och kan förväntas uppvisa
l990/91:181
Det slogs fast i proposition
att
en låg sjukfrånvaro.
att personer med svag hälsa stängdes ute från
man måste förhindra
för

ansvaret
tungande

hos de anställda

sjukdom

uppfattas

arbetsmarknaden.

för de små företagen

Försäkringsskyddet
I syfte

att skydda små företag
infördes
i sjuklönelagen

mot

oväntat

höga

för

kostnader
sådana

företag

dessutom,

enligt

för
en möjlighet
att försäkra sig. Det ansågs att de små företagen måste ha möjligsig mot höga sjuklönekostnader
het att försäkra
som uppstår på
område
står
den
enskilde arbetsutanför
det
faktorer
grund av
som
givaren kan påverka. Möjligheten
mot
att teckna en försäkring

sjuklön

sjuklönekostnader

hos

försäkringkassan

skulle

små förege kassan en god bild av sjukfrånvaron
med
föreför
dialog
utnyttja
kunskapen
kunde
tag, och kassan
en
och ararbetsmiljö
taget om behovet av åtgärder för att förbättra
skulle erbjudas
skydd mot sådana
Företagen
betsorganisation.
förarbetena,

ekonomiska

som kunde

påfrestningar

utgöra

ett hot mot det lilla

överlevnad.

företagets

för införandet
av en arbetsgivarav motiven
period sattes en snäv gräns för vilka företag som skulle ges möjFörsäkringen
hos försäkringskassan.
lighet att teckna försäkring

bakgrund

Mot

till lagen, till företag vars sammankalenderår
inte översteg 60 basbelopp,
under
lagda lönekostnad
ett
Med basbelopp
cirka 10 heltidsanställda.
vilket skulle motsvara
l kap. 6 § lagen 1962:381
enligt
avsågs basbelopp
om allmän
riktade

sig, enligt

försäkring.
gränsen
basbelopp

förarbetena

När försäkringen

efter behandling
vilket

infördes

l januari

i Socialförsäkringsutskottet

motsvarade

cirka

1992 var beloppsändrad till 90

15 heltidsanställda.

höga sjuklönekostvar tänkt att täcka oförutsett
nader för det lilla företaget, varför företaget skulle bära en viss del
för sjuklön. I detta sammanhang diskuterades
av sina kostnaderna
Försäkringen

två

olika

villkorsmodeller

för

försäkringen.

En

modell

var

att

27
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skulle

företaget

stå för
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sjuklönekostnader

för ett visst begränsat
och en annan modell
var att
företaget skulle stå för sjuklönekostnader
intill
ett visst belopp
under en tolvmånadersperiod.
Det förstnämnda
förslaget föreslogs
med motivering
denna
modell
skulle
stimulera
till
företagen
att
antal

i varje

dagar

förbättringar
modellen

i

sjuklöneperiod

arbetsmiljö

och

arbetsorganisation.

då av lagstiftaren

bedömdes

Den

innebära

väl

en

valda

avvägd

självrisk.
små

Med

givare

företag

med beräknade

enligt

avses numera
lönekostnader

sjuklönelagen

arbets-

högst 130 basbelopp
per
För år 1997 omfattas
motsvarar cirka 23 helårsanställda.
med lönekostnader
arbetsgivare
upp till 4 719 000 kronor av rätten
teckna
Vid
försäkring.
beräkningen
att
av arbetsgivarens
sam-

år vilket

lönekostnader

manlagda

undantas

kostnader

enligt

lagen

om
särom
tecknas

socialavgifter
skild

och lagen om allmän löneavgift
samt lagen
löneskatt
på vissa förvärvsinkomster.
Försäkringen

hos försäkringskassan

och gäller

fram

till

årsskifte.

närmaste

Om

försäkringen

inte sägs upp till årsskiftet
förlängs den automatiskt
med ett kalenderår.
Företaget betalar en avgift kvartalsvis
i förskott för försäkringen.
Avgiften
är för 1997 bestämd till 2,5 pro-

lönekostnadema
för företaget.
cent av de beräknade sammanlagda
för försäkringen
Avgiften
hos arär relaterad till lönekostnadema
oberoende
betsgivaren
sjukdomshistorik
och
sjukdomsrisker
i
av
verksamheten.

Försäkringen

finansieringsprincipen

vilket

har sedan sin tillkomst
medför

högre

på själv-

byggt
färre

premie

företag

Lagstiftaren
ansåg 1991 att det inledsom tecknar försäkringen.
ningsvis inte var motiverat
att utveckla ett system med individuellt
i det enskilda företaget.
satta avgifter som speglade förhållandena
Avgiften

är beräknad

för

ringen

att täcka såväl
av densamma.

ersättning

som administrationen
Försäkringen
ersätter sjuklönekostnader

liga

socialavgifter,

med den fjärde

löneavgifter

och

dagen i sjukperioden,

der som arbetsgivaren
erhålls efter ansökan

enligt

och till

särskild

hos försäkringskassan.

försäk-

dessa hänför-

löneskatt

dock endast

lag är skyldig

från

från

och

sjuklönekostna-

att utbetala. Ersättning
betalas
Ersättningen
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i efterskott
ut månadsvis
varje individ
löper sig

Vad

vet vi idag

Vid

försäkringens

som uppburit

beträffande
tillkomst

som behos arbetsgivaren.

de kostnader

och beräknas

sjuklön

av försäkringen

utnyttjandet
1992 utgick

lagstiftaren

att den
för försäk-

spontant skulle visa ett intresse
riktade sig då till företag vars sammanlagda
kalenderår
Anslutinte översteg
90 basbelopp.

målgruppen

aktuella

från

Försäkringen

ringen.

lönekostnad

för

var som högst ett halvår efter försäkdå 13 325 företag var anslutna. Därefter har inringens tillkomst
stadigt sjunkit. Premien för försäkringen
tresset för försäkringen
året
lönekostnad.
Pretill
1,6
första
procent av företagets
sattes
till

ningen

mien

försäkringen

har därefter

löneperioden

den

höjts

sjukav den förlängda
premien till 2,5 proanslutna och många av dessa

och vid införandet

1 januari

1997 fastställdes

1997 var 7 871 företag
cent. Ijuni
företag kan anses vara högriskverksarnheter.
förändrades
i någon högre grad åren 1992
försäkrade

Tabell

stadigt

att premien inte
1996 minskade antalet
Trots

-

under perioden.

Försäkringskassans försäkring

motsjuklönekostnader.

Utveckling av premie och antal försäkringstagaremälla:
Tidpunkt

Antal an-

Beloppsgräns

slutna

för anslutning

RFV
Premie i procent av årslönesumman

företag
Juni 1992

13 325

90 basbelopp

1,6

Juni 1993

1l 876

90 basbelopp

1,5

Juni 1994

10 694

90 basbelopp

1,7
1,7

Juni 1995

9 592

90 basbelopp

Juni 1996

8 360

90 basbelopp

1,6

Juni 1997

7 871

130 basbelopp

2,5
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genomfört

Den visar

en uppatt 54 prointe erhållit

vilket
4 066 företag,
motsvarar
av företagen,
helst
från
någon som
ersättning
63 procent av föreförsäkringen.
under 500 000 kr, det vill säga mycket
tagen med en lönesumma
små företag, ingick i den andel företag som inte utnyttjat
tecknad
cent

försäkring.

årliga

Den

avgiften

för

försäkringen

under

1996

för

företag

Cirka 25 procent av
av denna storlek var 8 000 kronor.
dessa företag har fått ut en högre ersättning från försäkringen
än
vad de betalt in i avgift, det vill säga variationen
i försäkringshar varit stor inom den här storleksgruppen
utnyttjandet
av företag.

företag

För

med

1 000 000 kr har cirka

mellan
500
en lönesumma
20 procent erhållit en högre

000

kr

ersättning

och
än

vad

avgiften.
Ungefär
som motsvarar
samma andel gäller för
företag med en högre lönesumma
bakom
än 1 000 000. Tanken
varje form av försäkring
riskär att åstadkomma
acceptabel
en
På så sätt kan man motivera
ringstagare vilket är själva grundidén

spridning.

insmyger

sig

skillnader

systematiska

olika

utfall

till
som utgivits
Sjuklönekostnaden

skydd.
ordning.

För

närvarande

högriskskydd.
under
den

Kostnaden

1997 till
1 januari

vilket

riktar

6 646

försäkringstagare

för det särskilda

1998

införs

kronor

ytterligare

högriskskyddet

inte för

högriski annan
beviljats

uppgår

per månad. Från och med
en form av högriskskydd

personer med en eller
1996/97:63.
prop.

flera

längre

återkom-

har konstaterat

ett mycket
nedgången
hållande

för

6 miljoner

mande sjukdomsfall
RFV

som har särskilt
dessa arbetstagare
ersätts

cirka

sig till

utbetalas

arbetstagare
har

försäk-

att det inte
i spridningsmönster
inom

samma premiegrupp.
Ersättning från sjuklönekostnadsförsälcringen

sjuklön

för olika

detta förutsatt

har gått med
att småföretagsförsäkringen
under 1996 till följd av den kraftiga
stort överskott
i korttidssjukfrånvaron
i de små företagen.
Detta för-

tycks

även

gälla

för

1997.

ningen

pågår till

följd

kraftig

sänkning

av premieuttaget

härav

inom

En översyn

av premiesättRFV. RFV räknar med att en
bör kunna ske 1998, trots för-

SOU
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väntade

kommer

sjuklön

till

kostnadsökningar
att höjas

för
av att kompensationsnivån
till
den
januari
75
80 procent
l

följd

från

1998.

Några

möjliga

orsaker

till

det svala

för försäkringen

intresset

har som framgår av ovanstående
för att teckna försäkring
flera.
till detta är förmodligen
Anledningarna
stadigt avtagit.

Intresset
tabell

med få anställda

bedömer

till
som låg i förhållande
förelse med de större företagen

kostnaden

Många

företag

risken

sannolikt

har småföretagen

I jäm-

en mycket lägre
har haft. Särskilt

något som de historiskt
sett alltid
i de riktigt små företagen.
är den låga sjukfrånvaron

sjukfrånvaro
uttalad

sjukkostnads-

för försäkringen.

Före-

inget skäl till att teckna
tag med låg sjukfrånvaro
ser sannolikt
med den premienivå som gäller för närvarande.
försäkring

en

kan vara att över 70 procent av den
En annan delförklaring
1996 fanns inom tjänstesektom,
i Sverige
sysselsättningen

totala

som har
småföretag

Alltfler
sjukfrånvaro
än industrisektom.
en lägre
Det är inom denna sektor som en
tillhör tjänstesektom.
sker. 80
av företag för närvarande
av nyetableringen

större del
och då
1996 skedde inom tjänstesektom
procent av nyföretagandet
och
företagstjänster
33 procent
främst inom företagsornrådena
varuhandel,

hotell,

restauranger
Tjänsteföretag
som blir alltmer
svårare
förmoda,
sätta
att
arbetsinsatser.
overheadkostnader

samt reparationer
kunskapsintensiva
sjukersättare
har

Tjänsteföretagen
i samband

med

sannolikt

sjukdom,

vilket

29

procent.

har,

kan man
kortare

för

även
stora
är kostnader
som också är i

inte täcker. Inom servicesektorn,
som försäkringen
småföretagen,
bland
stark
tillväxt
är sannolikt
ett
till nyttjande av vikarier inte lika uttalat.
förhållningssätt

sådant
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efter antalet anställda på företaget inom

privat sektor.
Andelen sjukfrånvarande av antalet anställda. 1
kvartal
2
kvartal
Källa: SCBs kortperiodiska sysselsättningsstatistik. Materialet är baserat
uppgifter från ett urval av 12 000 arbetsställen som representerar hela den privata
arbetsmarknaden

Kvartal/

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

år

anställda

anställda

anställda

anställda

anställda

anställda

anställda

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

1 1992

1,7

3,0

3,7

4,6

6,0

6,7

6,8

1 1993

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

1 1996

1,5

2,2

2,7

3,1

3,9

4,7

4,5

1 1997

1,3

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
4,4

2 1995

1,5

1,7

2,6

3,0

4,1

4.2

2 1996

1,1

1,5

1,9

2,4

3,4

3,6

3,7

2 1997

1,4

2,1

1,9

2,6

3,2

3,5

3,6

Närmare

95 procent av de drygt en halv miljon privata företag som
1996 fanns registrerade
i Sverige är mycket små, det vill säga har

färre

än 10 anställda.

kallade
färre

familjeföretag.

än tjugo

1996 till cirka

anställda,

Den helt övervägande

av dessa är så
sektor med
privat

företag

exklusive

företag utan anställda, uppgick
domineras
företagsstruktur
av ett

175 000. Sveriges

inom

delen

Antalet
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och förhållandevis
extremt stort antal små företag, få medelstora
efter industrianställda
de
Strukturerar
företag.
många stora
man
småförebland
tjänstesektom
dominerar
tjänstesektor
respektive
är en
det vill säga företag utan anställda,
tagen. Egenföretagen,
och är den grupp som ökar mest
betydande grupp av småföretagen
År
cirka
320 000 företag. Dessa egen1996 uppgick de till
i antal.
hos
företagare
som saknar anställda kan inte teckna försäkringen

säkringen.
allmänna

har egenföretagama

Däremot

försäkringen.

Ett aktiebolag

försäkringskassans

teckna

Sammantaget
de små företagen

utestängda

De är definitionsmässigt

försäkringskassan.

försäkring.

kan dessa och andra
förklara

för-

.
förhållanden

det svala intresset

i sin nuvarande
att försäkringen
för de minsta företagen.

från

rätt till ersättning från den
med en anställd kan däremot

utforrrming

som utmärker
och
för försäkringen

inte alltid

lämpar

sig

inbidragande orsak till det uteblivna
En annan och möjligen
begränsade
kan vara försäkringskassomas
tresset för försäkringen
möjligheter
av detta
att handha och marknadsföra
en försäkring
förutsätter
och utveckling
av en försäkring
nödvändiga
och
har
beredd
försäkringsgivaren
är
resurser för
att
försäkringssaknade
Sådana resurser
produkten.
att marknadsföra
funnits
har varit
tid försäkringen
hela
den
under
kassoma
som

slag. Ett bibehållande

männa

att koncentrera
socialförsäkringen.

fördes

l januari

tvungna

sina resurser
Försäkring

till

av den allinsjuklönekostnader

förvaltandet

mot
med en rad andra nyheter och
De främsta delarna;
som en del av den nya lagen om sjuklön.
lagstadgad rätt till sjuklön för arbetstagare, försäkringskassans
nya
rehabilitearbetsgivamas
rehabilitering,
roll som samordnare
av
med
särregler för vissa arbetstagare
sjuklönegaranti,
ringsansvar,
med mera innebar en stora försjukfrånvaro
särskilt omfattande
ändring

1992 tillsammans

för försäkringskassoma.

försäkringsadministrationen
på marknadsföring
satsningar
företag.

Insatsema

försäkringsteknik
rella

information

utgjordes

att socialnågra
större
resurser
småför
försäkringen
den
nya
av
i
utbildning
intern
främst
därför
av
Detta

inte

samt ren information
som gavs i samband

till

medverkade

till

hade

i samband

med den geneom sjuklön.

med nyheten
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Det förefaller

mindre troligt att försäkringskassoma
inom en övertid genom omfördelning
eller tillskott
av resurser skulle
arbeta mer offensivt
med en frivillig
företagsförsäkring.

skådlig
kunna

Utvecklingen

av försäkring

I samband

med införandet

1 januari

1992

och

det

säkringskassan

sina

gjordes

av den

främst

företag

till

av försäkringen
och kundbesök

gjordes

inte

något vedertaget
sälja"

att

försäkringen
Antalet

inte

inom

något

uttill

lämnades

samt viss riktad
marknadsföring
telefonkontakter

"kund"

var 1992 dessutom
försäkringskassevärlden
och
man

direkt

bejakade

inom

således

i flertalet
fall
var
information.
Endast ett fåtal
av skriftlig
har genomfört
särskilda informationskampanjer

väcka
län

för-

i form
de

kostnadsförsäkringen.
Hallands

som

med exempelvis

Försäljningsinsatsema

försäkringskassor
syfte

begrepp

dagar den
sålde

Försäljningsinsatsen

information

inte. Begreppet

heller

var

engångsinsatser
i

generella

för små företag

"att

organisationen.

försäkringar.

av införandet
av sjuklön
företag. Någon intensivare

mindre

i Halland

av sjuklöneperiod
om fjorton
halvåret
närmaste
därefter

flesta

med anledning

information

sjuklönekostnader

mot

mindre

företagens

Under

åren

regelmässigt

och då enbart

pågående

intresse

1993-1996

endast

nystartade

för

sjuklöne-

informerades

företag

i
om

skriftligt.

försäkringar

i Hallands

län var som störst
sjuklön
hade
då nyligen inom
förts och små företag tecknade försäkring
för att minimera
sina
eventuella
Efter bara ett år med sjuklön vände annya kostnader.
talet försäkringstagare
nedåt. Denna utveckling
har fortsatt
och
antalet försäkringstagare
har mer än halverats fram till december

under

1996.

andra halvåret

1992. Lagen
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kontor

vid kassans

försäkringar

och avslutade

Pågående

i Halmstad

vid det
av avslutade respektive pågående försäkringar
följande.
visar
Halmstadskontoret
i
länet
största kontoret
-

Genomgång

försäkringar

Avslutade

försäkringar
är antingen sådana där försäkringstagaren
eller inte betalt premien i tid och försjälv sagt upp sin försäkring
Totalt rör det sig om 55 försäkringar
upphört.
därför
har
säkringen
36 procent av företagen som
som avslutats under åren 1992-1996.
resterande
är/var i byggbranschen,
upphört med försäkringen
var

Avslutade

företag

Många
frekvent

säkring.

i Verkstadsindustri,

av företagen
och det var ofta anledningen

Något

företag

och jordbruk.
transport
särkilt
utnyttja försäkringen

detaljhandel,

hade inte behövt
hade övergått

att man sade upp sin förtill privat försäkringsbolag.
till

Pågående försäkringar
40 st är 70 procent tecknade
lönekostnad
som understiger
en
av företag
lönekostnad
med
över 3 miljoner
Inget företag
500 000 kronor.
Däremellan
avtar antalet föreåterfinns bland försäkringstagarna.
Drygt 20 proi takt med fallande lönekostnad.
tag med försäkring

Bland

de pågående
med

försäkringarna

sammanlagd

därefter är
med försäkring
är i byggbranschen,
cent av företagen
detaljhandelsföretag
och
det främst konsultföretag
som är försäkhänför sig
försäkringen
rade. Sjuklönekostnader
som ersatts av
främst

till företag

i byggbranschen

och detaljhandel.
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till

företag

företagshälsovård
som avslutat

är inte särskilt

sin försäkring

eller

frekvent,
bland

varken

de företag

som är aktuella försäkringstagare.
I fråga om anslutning av småföretag till företagshälsovård
mer
kommun
generellt i Halmstad
varierar detta kraftigt
beroende
bland

Till
exempel
och
är många byggföretag
annat bransch.
lantbruk
anslutna till företagshälsovård
och "Lant"Bygghälsor"

brukshälsor".

småföretag som har relativt hög anslutningsenheter/företag
som ingår i större
till
bolag/organisationer
exempel bankkontor,
apotek, affärer och
fackföreningsavdelningar.
Bland
företagshälsovårdcentraler
som
inte samlar
från en viss bransch
företag
är förekomsten
av
småföretag lägre. Småföretag med mindre än 10 anställda utgör
frekvens

mellan

5-10

företag hos dessa hälsovårdprocent
av anslutna
och småföretag med mindre än 50 anställda utgör mellan

centraler
20-40

procent.

Kassans
Med

Andra

är sådana självständiga

förstärkta
till

hänsyn

med ett stadigt
sjuklöneperioden

information

försäkringens
sjunkande
den

gantal beslöt

Hallands

informationen

om
våren

vintern
kontor

och

gjordes

utveckling

antal

l januari

pågående

1997

de senaste åren,
försäkringar,
samt att

1997 förlängdes

läns allmänna

och

under

med dubbelt

marknadsförandet
lokalkontoret

att förstärka
försäkringen
under
av
i Halmstad.
På övriga

ingen

annan satsning än den normala, det vill
information
om försäkringen till alla nystartade företag.
Satsningen utgjordes av följande:

-

Utskick

till
av 200 informationsblad
Halmstad kommun med l-9 anställda.

nehöll

da-

försäkringskassa

småföretag

säga

med

säte i

Informationsbladen

in-

sjuklöneperiod
en generell information
om försäkringen,
sjuklönekostnader,
försäkringsavgift
samt exempel
samt förför ett företag i storleken två anställda.
säkringsersättning

i
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-

infomraföljdes den skriftliga
För en fjärdedel av adressatema
telefonkontakt
tionen
av tjänsteman
upp med personlig
uppmanades
att
dagar. Övriga företag
kassan inom fjorton
försäkringen.
intresserade
de
kontakta kassan om
av
var

Trots

den förlängda

sjuklöneperioden

ingen ny försäkinformation
satsning

tecknades

med anledning
av kassans utökade
främsta anledningen
Den
försäkringen.
var företagens uppfattom
var för hög,
ning om att såväl försäkringspremie
som självrisk
låga sjukfrånvaro
den relativt
som dessa
speciellt med tanke

ring

företag

faktiskt

hade.
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Befintliga

l utredarens

uppdrag

ingår

ringsalternatix

privata

att kartlägga
arbetsgivarna

försäkringar

de olika

privata

försäk-

som erbjuds
nader. Försäkringarna
erbjuds

i fråga om sjuklönekostoftast som ett komplement
till andra
försäkringar
företagen
tecknar
för
sin
verksamhet.
förVissa
som
säkringsbolag
har valt att inte ha sjuklönekostnadsförsäkring
i sitt
produktsortiment.
Utredaren
har ansett att det inte är möjligt
att
inom angiven

tidsram

för utredningsarbetet

kartlägga samtliga förkan
finnas
marknaden.
Det torde dock
som
tillräckligt
kartlägga
de
försäkringslösningar
att
vara
som erbjuds
då sjuklönekostnadsförsäkringar
av de största försäkringsbolagen
inte ens hos dessa bolag är någon större produkt. De försäkringar

säkringslösningar

som

utredaren

har

studerat

erbjuds

av Trygg

Hansa,

Skandia,

Länsförsäkringsbolagen
och Wasa. I det följande ges en översiktlig beskrivning
av dessa bolags sjuklönekostnadsförsäkringar
utan
angivande

ning.

av vilket
Beskrivningen

bolagens
bakom

skriftliga
samtliga

av bolagen som erbjuder
bygger till övervägande
produktinformation.

viss försäkringslösdel

Den

försäkringsbärande

tanken

försäkringar

som ingått i studien är att erbjuda
arbetsgivarna
skydd mot oväntat höga sjuklönekostnader.
Försäkringarna gäller således för arbetsgivaren
i dennes egenskap av be-

talningsansvarig

för sjuklön.

Premien

baserar sig hos alla försäkringsbolag
arbetsgivarens
årslönekostnad.
I årslönekostnaden
ingår inte sociala avgifter vid

premieberäkningen.

Premien

kan i övrigt

vara beroende av självverksamhet.
Ett bolag har valt
lönesumman
året innan försäkring tecknas
att beräkna premien
och indexerar lönesumman
inför varje nytt försäkringsår.
Ett annat
riskens

bolag

storlek

har

valt

och arbetsgivarens

att

bestämma

en preliminär

premie

vid

försäk-
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slut en definiäven att premien utgör viss procenttiv premie. Det förekommer
andel av lönesumman
samt ett fast belopp som varierar beroende
årslönekostnaden.
sker.
tecknas för ett år varefter skadereglering
Försäkringama

ringsårets

början

och beräknar

vid försäkringsårets

varje skadeefter
dock skador
reglerar
försäkringsbolag
är det
några
Hos
gör.
arbetsgivaren
anmälan som
arbetssjuklönekostnadsförsäkring
inte möjligt
att teckna
om
får
Arbetsgivaren
givaren har färre än tre arbetstagare anställda.

Ett

försäkringsbolag

Ersjälvrisken.
sjuklönekostnader
som överstiger
med
samband
har
sättning utges även för arbetsgivaravgifter
som
utbetald sjuklön. Sjuklönekostnad
som hänför sig till arbetstagare
omfattas inte av de
som omfattas av så kallat särskilt högriskskydd
innebär att
högriskskyddet
särskilda
Det
försäkringama.
privata

ersättning

för

har rätt till
av försäkringskassan
sjuklönelagen
Enligt
sjuklön även för karensdag i sjukperioden.
har arbetsgivaren
rätt till kompensation för denna kostnad från den

arbetstagaren

allmänna

efter

särskilt

beslut

sjukförsäkringen.

som ingår i studien är beloppslösa
att bestämma en
utom hos ett bolag som anger att det är möjligt
försäkring
är beloppslös
Att
försäkringsbeloppet.
för
gräns
övre
en
Ett annat
ersättning.
för
någon
inte
finns
innebär att det
övre gräns
De privata

försäkringarna

är beloppslös
men att en
anger att försäkringen
ändock finns i och med att högsta ersättningsgörs av en
grundande lön är 7,5 basbelopp. Rätten till ersättning
de
redovisar
arbetsgivaren
beroende
del försäkringsbolag
av att

försäkringsbolag

viss begränsning

är skyldig
enligt 12 § sjuklönelagen
som arbetsgivaren
eller Riksförsäkringsverket.
att lämna till försäkringskassan
försäkringsbolag
hos de flesta
beräknas
Självrisken
som
självrisk
beräknar
bolag
årslönesumman.
Ett
procentandel
av

uppgifter

och antalet
mellan antalet sjuklönedagar
genom att förhållandet
försäkåren
före
för vart och ett av de senaste tre
årsarbetsdagar
värdena multipberäknas. Det lägsta av de beräknade
ringstiden
socialavgift,
inklusive
lönekostnad
liceras med försäkringstidens
allmän
erhålles.

löneavgift
Dock

och särskild
utgör

självrisken

löneskatt

varvid

belopp

för självrisk

hos det försäkringsbolaget

alltid

SOU
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ett visst
tillämpas

lägsta

Befintliga

krontalsbelopp.

Liknande

av andra försäkringsbolag.
säkringstagaren
möjlighet
att välja

Ett annat bolag har konstruerat

säkringskasseförsäkringen

eller

låg självrisk

nadsansvar.

vilket

försäkringar

beräkningsmodeller

Ett försäkringsbolag
mellan

hög eller

ger förlåg självrisk.

självrisken

samma sätt som försjälv
att arbetsgivaren
för ett visst antal dagar i varje sjukkan arbetsgivaren
välja mellan hög

vilket

måste bekosta sjuklönen
period. Även hos detta bolag
alltid

privata

innebär

innebär

sju eller

fjorton

dagars eget kost-
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Försäkring

mot

sjuklönekostnader

Som tidigare

framgått

nuvarande

utgör

kassan

inte en varaktig
med sjuklönekostnader.

försäkring

hos försäkrings-

lösning av de mindre företagens problem
har dessutom tenderat att bli
Försäkringen

ett skydd för högriskföretag
högt att försäkringen
därmed

för

vilka

upplevs

premierna
som alltför

måste
kostsam

sättas

så

av låg-

och medelriskföretag.

Det önskvärda vore att en större grupp heteansluter sig till försäkringen
för att möjliggöra
rogena arbetsgivare
riskspridning,
vilket i sin tur kan medföra en lägre premienivå.
Ett
sätt att uppnå detta är att i likhet med trafikförsäkringen
lagstifta

obligatorisk
försäkring
Ett
mot sjuklönekostnader.
om privat
sådant förslag torde dock lätt uppfattas som ett främmande
inslag i
rättsordningen.
Dylika
lösningar torde vara förbehållna
förhållanden

sådan fara för person och egendom
som kan medföra
att
statsmakten
finner
skäl att ge drabbad extra starkt ersättningsskydd. Med hänsyn till vad en försäkring
i detta sammanhang
tar
sikte på, nämligen
arbetsgivamas
kostnader för sjuklön, faller det

sig mer naturligt
försäkring.
att lösa problemet med privat frivillig
Utredaren hyser dock tvivel om att det är möjligt
för försäkringsbranchen
ekonomiskt
acceptabel
att tillskapa
en för småföretag
i synnerhet
försäkring,
sjuklöneperioden
kan
förväntas
bli
som
förkortad

till

försäkring
produkt
finns

föring.

fjorton

dagar

från och med den

mot sjuklönekostnader
hos försäkringsbolagen

såväl

ekonomiska

Ett alternativ

försäkringskassans

till

som
privat

försäkring

l april

1998. Privat

i dagsläget

inte någon stor
utgör
trots att det i dessa organisationer
personella
resurser för marknads-

försäkring

i förändrad

kan vara att bibehålla
fonn.

Redan
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mot sjuklönekostnader

44 Försäkring

tillsattes

utredningen

innan

1997: 142

hade Riksförsäkringsverket

försäkring
att försäkringskassans
de krav som kan ställas
inte uppfyller

konstaterat

mot

sjuklönekost-

en sådan försäkRFV att 1996 påbörja en översyn av försäkring. Detta föranledde
skulle bibemed inriktningen
ringsvillkoren
att försäkringsformen
nader

hållas.

Översynsarbetet avbröts dock i och med att denna utredÖversynsarbetet tog sikte
förändring
av reglerna

ning tillsattes.

av premie men berörde, så långt Översynsarbetet
för självrisk.
De tankegångar
inte ordningen
som

för fastställande
hann bedrivas,
fanns inom

redovisas

RFV

kortfattat.

ska erlägga
var att varje arbetsgivare
Ingångspremien
sjukdomshistorik.
verksamhetens

Utgångspunkten
utifrån

premie
måste

eftersom
utan beaktande av sjukdomshistoriken
först
uppgifter om denna kommer att vara tillgängliga
till
Efter till exempel tre års anslutning
efter några års anslutning.
beräknar
och
utgår man från sjukdomshistoriken
försäkringen

dock

bestämmas

tillförlitliga

för vart
lönesumma
och företagets
mellan utbetalningar
och ett av åren. Dock bör man bortse från det år kvoten är högst,
och därför inte ska påsådant år inte är representativt
eftersom
för de två år som
Medelvärdet
verka avgiftsnivån.
av kvoten

kvoten

kvoten
värdet

för premien.
Det framräknade
är utgångspunkt
administrationskostnader
att täcka försäkringens
För det fall de
för år med mycket hög sjukfrånvaro.

är lägst
för

höjs

och kostnader

kostnader
så att arbetsgivarnas
generellt minskar måste detta beaktas vid bestämmandet
av preska gälla under det närmaste året
rniema. Premien som fastställs
skall dock ha en lägsta avgift
och omprövas årligen. Försäkringen

underliggande

varför

reglerna

premien

betsgivare

aldrig

med konstant

ändras

kan bli

noll.

hög frånvaro

Denna

modell

innebär

inte subventioneras.

att arArbets-

flera år i
från försäkringen
höga ersättningar
som uppburit
kommer att få betala en mycket hög avgift. Arbetsgivare
som
kommer däremot att få kostnaenstaka år uppburit hög ersättning
den ersatt av hela försäkringskollektivet
utan att premien påverkas.

givare
följd

RFVs

av modellen
vid nyanställning.

bedömning

selektering

var att den kan medföra

risk

för

SOU
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Försäkring

mot

uklönekostnader

Som ett alternativ
till denna modell fanns tankegångar
om en
med bonus för försäkringstagare
låg
uppvisar
sjuksom
frånvaro.
En sådan försäkring
skulle dock innebära högre premie
för försäkringstagarna.

försäkring

Utredarens
genom
kommer
risken

premien

att kvarstå.
för selektering

förmodligen

små företagen
varande
procent

bedömning

förändringar

är att
kan förbättras

försäkringskassans

försäkring

ändå
men att vissa nackdelar
En nackdel
samhällets
synvinkel
är
sett ur
vid nyanställning.
En annan nackdel är att
inte kommer att kunna sättas så lågt att de

uppfattar

försäkringen
Trots att nusom attraktiv.
under en rad år haft en premienivå
1,5
1,7
har många företag lämnat försäkringen.
försäkring
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Kostnadsskydd
allmänna

småföretagens

Enligt

av de belastningar
inte vågar nyanställa.

inom

den

försäkringen

är kostnader för sjuklön en
egen uppfattning
verksamheten
som bidrar till att företagen
Trots att vissa företag endast haft låga sjuk-

lönekostnader
eller inga sjuklönekostnader
alls uttrycker
de oro
för att siuationen
någon gång kommer att uppstå med de allvarliga
ekonomiska
följder som det då kommer
att få för verksamheten.
Under de tre första kvartalen
1997 har småföretagama
upplevt den

förlängda

sjuklöneperioden

förhållande
l april

1998

blemen

Detta
som ett hot mot verksamheten.
med stor sannolikhet
den
ändras
att
då sjuklöneperioden
ånyo blir fjorton
dagar. Pro-

kommer

dock

är dock enligt företagens förmenande
detta. Även fjortondagarsperioder

i och

med

börda

för

ett litet
penningkommitténs

enheten
ytterligare

vilket

betänkande

indikerar

att en
kan hänföras

sjukfrånvaro

påbörjas

företag

även
1981

inte helt undanröjda
kan vara
konstaterades

SOU

1981:22.

en tung
i sjukErfar-

kostnader
stor del av företagens
till sjuklöneperiodens
första dagar.

för
Ett

som påtalas är regeln om att ny sjukperiod
som
fem dagar från det att tidigare sjukperiod
avslutats
den
tidigare
sjukperioden.
en fortsättning

problem
inom

anses
som
Arbetstagaren

behöver alltså inte drabbas av någon ny karensdag
inte blir så stort att ta.
steget från arbete till sjukfrånvaro
Historiskt
sett har det visat sig att borttagande
av karensdagar
varför

påverkar

sjukskrivningsbeteendet

I vad mån
effekter
för

den så kallade

är emellertid

inte utrett. Det faller heller inte inom ramen
utredningsuppdrag
det påtalade
att studera
konstatera
utan det är tillräckligt
att
att ett flertal regler

föreliggande

problemet

i fråga om de kortare sjukfallen.
femdagarsregeln
medför motsvarande

inom den allmänna

48 Kostnadsskydd

försäkringen

SOU

1997: 142

oro hos småföretagarna.
därför angeläget att reducera denna angivna oro till
Det förefaller
sådan
leva med
storlek
att småföretagen
anser sig kunna
en
regelsystemet.
eventuella konsekvenser
av

skapar

socialförsäkringssystemet

inom

för små
Ett mer radikalt sätt att lösa sjuklönekostnadsproblemet
är att omfördela
än att hänvisa till försäkringsmodeller,

företag,

kostnaderna

En enkel

sjukförsäkringen.
hos

tagare

mellan

för sjuklön
verksamheter

tillämpningsområde.

de små företagen

modell
viss

av

Istället

från försäkringskassan.

betsgivaren

endast

lösning

dylik

berörda

arbetstagare

I förekommande

har den nackdelen
kvarstår

fall

att några av de ekonomiska
hälso- och arbetsmiljöarbetet

incibort-

medsom i normalfallet
som krävs i arbetsmiljöhän-

arbetsrniljöbefrämjande

andra

arEn

andra faktorer

vidtar de åtgärder
för att arbetsgivaren
seende. Utredaren
är dock av uppfattningen
att en viss
incitament
bör finnas kvar som komplement
ekonomiska
faktorerna.

Trots

grad
till

av
de

en något högre
skäl att vid ett
sjuklönekostnader

kan det finnas

för företagen

grad av administration
eventuellt
införande

uppbära
skall

förmåner.

kollektivavtalsreglerade

betala

för det förebyggande

tamenten
faller. Visserligen

för detta är att undanta arbetsfrån sjuklönelagens
storlek

skall

sjukpenning

och den allmänna

för
av högkostnadsskydd
framdeles
arbetsgivaren
modell
där
även
en
kostnader för sjuklön.
del av verksamhetens

välja

får bära en viss

har i åtanke innebär att
Det högkostnadsskydd
som utredaren
få
med
anställda
alltid
skulle
arbetsgivare
vara tvungen att been
sjuklönekostnader.
I den mån
kosta en viss andel av företagets
årslönekostnaden
andel
överstiger
sjuklönekostnadens
motav
i riket kan företaget få ersättsvarande andel för alla arbetsgivare
för

ning

den

för

Sjuklönekostnader
riksvärdet.
som överstiger
genomsnittet
ska företaget bekosta. Det nationella

del

under riksvärdet

sjuklönekostnader

utbetald

sjuklön

det lilla

företaget

ställs

ska fastställas
i relation

erhålla

till

ett skydd

av RFV årligen genom att
utbetald lön. På så sätt skulle

mot oväntat

höga sjuklönekost-

naden
andel av ett litet föreexempel sjuklönekostnademas
årslönekostnad
till
5,0
uppgår
procent och det av RFV
tagets totala
Om till

SOU
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fastställda

Kostnadsskydd

nationella

genomsnittet

till

2,0 procent kan företaget
kostnaden
som ligger mellan
årslönekostnad
I exemplet
Den

kan ersättning

för

sjuklönekostnader

49

uppgår

för sjuklöneom ersättning
2,0 och 5,0 procent. Om företagets
och sjuklönekostnad

för sjuklön

är inte arbetsgivaravgiftema

överskjutande

försäkringen

ansöka

är 700 000 kronor

35 000 kronor

inom den allmänna

uppgår

till

utges med 21 000 kronor.
beaktade.

delen

kan arbetsav sjuklönekostnaden
för genom att en gång per år ansöka om detta
hos försäkringskassan.
skall endast utbetalas för sådan
Ersättning
få ersättning

givaren
sjuklön

enligt lag är skyldig att utge. Om särsom arbetsgivaren
skäl föreligger
ska försäkringskassan
kunna besluta om att

skilda

för sjuklön

ersättning

sådant särskilt

ska betalas före verksamhetsårets

skäl skulle

utgång. Ett

kunna

vara att sjuklönekostnadema
uppgått till så högt belopp att företaget inte kommer att bestå fram till
den ordinarie
för utbetalning
tidpunkten
Har ersättav ersättning.

ning

betalats

utfall

föreligger.

i förskott

Det torde

krävas

registreringsnummer,
utbetald

aktuellt

vilka

om
period

slutlig

reglering

ske då årets totala

uppgift
att ansökan innehåller
om företagets
årslönekostnad
och den sjuklön
som blivit

år. Därutöver

anställda

frånvaron

måste

varit

krävs att företaget
lämnar uppgift
sjukfrånvarande
och under vilken

som
infallit.
Arbetsgivama

är redan enligt

nu gällande
sjukfall
till försäkringskassan.
Vid inatt rapportera
förande av högkostnadsskydd
är det nödvändigt
att försäkringskassoma har tillgång
till uppgift
individnivå
om sjukfrånvaro
lag skyldiga

för att möjliggöra
kontroll
inte missbrukas.
av att kostnadsskyddet
Flertalet av de uppgifter
som erfordras kan hämtas från verksamhetens årsredovisning
och bör lämpligen
åtföljas av intyg från revisor.
Ansökan

gifterna
ligt

nuvarande

ningen
RFV

förutsätter
om ersättning
blankett som tillhandahålls
ordning

har RFV

önskemål

det slutliga

ansvaret för utformUtredaren
förutsätter
att
hänsyn till de små
tar tillbörlig
om enkelhet och tydlighet.

av försäkringskassans
vid blankettutforrrmingen

företagens

fyller
i uppatt företaget
Enav försäkringskassan.

blanketter.

inom den allmänna
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ska inte vara möjlig att erhålla för längre tid tillbaka
Ersättning
än vad som är fallet för ersättning enligt lag 1962:381
om allmän
Detta innebär att ersättning för sjuklönekostnader
försäkring.
som
har
inte lyfts före utgången av andra året efter detår då beloppet
förfallit

till

skall

betalning

om högkostnadsskydd
betalning vid den tidpunkt
lema

enligt regErsättning
vara förverkad.
till
för företag skall anses ha förfallit
Detta
då den anställde erhåller sjuklön.

att sjuklönekostnader
som uppstår till exempel i januari
1999 måste vara föremål för såväl ansökan om ersättning
som utföre utgången av år 2001. Självbetalning från försäkringskassan
inte kunna utbetalas
från försäkringskassan
fallet skall ersättning
innebär

Således

inte är tillämplig.

över huvud taget
om sjuklönelagen
såväl
förekomsten
av
en arbetsgivare
till
ersättning.
sättning för rätt

som en arbetstagare

är

en förut-

sjuklönekostnagenomsnittliga
av arbetsgivamas
bör kunna utföras av Riksförsäkringsverket
som
den procentförsäkringskassoma
årligen tillhandahåller
därefter
kan RFV utgå från de tre
Vid beräkningen
sats som ska tillämpas.
under
sjuklönekostnader
närmast föregående årens genomsnittliga
Beräkningen

der i hela riket

första

sjukperiodens

fjorton

större

dagar.

måste grunda

Beräkningen

sig

företagen

gör.

och de
som staten, kommunerna
av sjukfall
riksvärdet
ska
beräknade
Det procentuellt

årligen.

Om

detta

den inrapponering

justeras

riksvärde

skulle

visa

sig

vara

alltför

bör man
sikt överväga att basera beräkningarna
av rikssmå
företagen.
de
hos
sjuklönekostnader
uppgifter
om
från
uppgifter
baserat
En övergång till beräkning
av riksvärdet
för
socialförfå
konsekvenser
endast små företag kommer dock att
högt

värdet

säkringsadministrationen.
Det är troligt att en sådan beräkning
ger
vilket ger fler företag rätt till ersättning
ett något lägre riksvärde,
från försäkringskassan.
En större tillströmning
av ersättningsfall
administrationen.
till
kommer att ställa krav på ytterligare
resurser
De

små

företagens

skiljer
gör årligen

sjukfrånvaro

under

sjuk-

inte lätt att ta fram. Vad man med bei små och stora företag
säga är att sjukfrånvaron
SCB
så sätt att sjukfrånvaron
är lägre i de små företagen.
är i dagsläget

löneperioden
stämdhet

genomsnittliga

kan

mätningar

av bland

annat arbetad

tid och sjukfrånvaro
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och redovisar
tabell

2.

SCB

frånvaron

uppgifterna

inom den allmänna

de fjorton

första

någon

dagarna

det så kallade

löneaviseringsregister,

SLAV-registret,

är inte helt

vad avser de små företagen, trots lagstadgad skyldighet
mellan SCB, RFV
uppgifter.
Ett utvecklingsarbete

tillförlitligt

att lämna
och ASS har bland

annat mot denna
underlaget.

bättra det statistiska

som ger små företag
medför
sjuklönekostnader

En ordning

skjutande
enkelt

sätt, får information

högre

sjukfrånvaro

för

51

små och stora företag se
särredovisning
av sjuki sjukperioden.
RFVs sjuk-

uppdelade

har inte i dagsläget

försäkringen

om vilka
än genomsnittet.

försäkringskassan

Problemet

kan till

rätt

till

inletts

ersättning

för att förför

över-

att försäkringskassan,
verksamheter
som drabbats

ett

av
Det anses idag att det är svårt
kontakt
med de små arbetsgivarna.

att
viss del förklaras

idag i hög grad riktar
enskilda

bakgrund

försäkrade,

vilket

arbetstagarna

oavsett
Försäkringskassan

med att försäkringskassoma
samt
mot större arbetsgivare
i det senare fallet innebär kontakt med

sin verksamhet

arbetsplats.

ges med föreslagen ordning bättre förutsättdär det finns hälsoproblem.
att aktivt stödja arbetsplatser
Ansökan om ersättning
för sjuklönekostnader
kan fungera som en

ningar
signal

till

och ta
att kontakta berörd arbetsgivare
initiativ
till en dialog om de problem som finns och vilka åtgärder
sig lagstiftaren
som kan vara befogade. En sådan dialog förväntade
skulle uppstå i och med införandet
den
nuvarande
försäkringen
av

försäkringskassan

för små företag.

Man

försäkring
en frivillig
svarighet
i företagens

kan nu konstatera att förväntningarna
skulle åstadkomma
inte hade någon

vad
mot-

och socialförsäkringsadministrationens

varska komma till
att den önskade dialogen
stånd torde vara väsentlig högre om de små företagens
sjuklönelöses med ett högkostnadsskydd
kostnadsproblem
inom den all-

dag. Sannolikheten

männa

för

försäkringen.

arbetsgivarna

Samarbetet

torde

förbättras

mellan

ytterligare

försäkringskassoma

att inom sin verksamhet
ges möjlighet
för
varje
i försäkringskassans
arbetsgivare
person
råde. Detta
hållande

skulle

mellan

kunna

företagen

bidra

och

om försäkringskassoma
ha en bestämd kontakt-

upptagningsom-

till att skapa ett förtroendefullt
och försäkringskassoma.

för-
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En ordning
i Tyskland

inom den allmänna

för kostnadsskydd

där företag

återförsäkra

försäkringen

SOU
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finns

även

med högst

20 anställda
har möjlighet
Även
i Tyskland
mot avgift.

sig hos sjukkassan

att

är
den att få företag har tecknat försäkringen.
Det har
visat sig att gränsdragning
mellan små och stora företag genom
så sätt
angivande av visst antal anställda kan ge tröskeleffekter
små
företag som saknar större potential för expansion stundom
att
situationen

tvekar

En sådan tröskeleffekt
att anställa den 21:e arbetstagaren.
i viss mån genom att dra gränsen mellan små och stora arså sätt att en viss högsta årslönesumma
betsgivare
bestäms som
villkor för rätt till ersättning från försäkringskassan.
unviks

Tröskeleffekten

kan minimeras
genom differentiering
av den
erhållas
kan
från
och
försäkringskassan
koppling
som
storlek till storleken
verksamheten
mätt i årsav ersättningens
Således skulle till exempel en arbetsgivare
lönekostnad.
med en

ersättning

årslönekostnad

om

sjuklönekostnader
kostnad

överstiger

få sin överskjutande

ligen

högst

100

basbelopp

få

sina

överskjutande

ersatta
ut. En arbetsgivare
vars årslöne100 basbelopp men inte 130 basbelopp skulle
fullt

sjuklönekostnad

skulle

basbelopp

en arbetsgivare
vars
men inte 160 basbelopp

kostnaden

ersatt till hälften.

ersatt till 75 procent.
årslönekostnad
överstiger
få den överskjutande

Slut130

sjuklöne-
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Utredningens

små företag

är risken

sjuklöneperioden
beroende

företag
frånvaro

har. Verksamheten

sett belastas
produktionsbortfall,

Sjukfrånvaron
den

påverkar

överlevnadsmöjligheter.
produkter

till

större än för stora företag
små företag saknar den flexibilitet

generellt

täktsbortfall.

företag

för produktionsstömingar

vanligtvis

att
vanligtvis

övertidsuttag,
eftersom

förslag

kan till

av kostnader

som

större

av längre
för ersättare,

leveransförseningar

gäller

inte

minst

av

annat

följd

är en stor olägenhet
verksamhetens
kvalité,
Detta

följd

bland

sjukökat

och

in-

för arbetsgivarna

utveckling

och

underleverantörs-

ofta kan vara begränsat
vars produktsortiment
och leveranssäkerheten
visavi
beställaren

till
är

ett fåtal
strängt

reglerad.
Konsekvenserna

företag

är efter

sjuklöneperioden
av den förlängda
bara nio månader inte så framträdande,

för

små

i vart fall
inte för de företag som ingår i de undersökningar
som utredaren
har tagit del av. Enligt Hallandsundersökningen
har mindre än en
fjärdedel
haft
högre
sjuklönekostnader
medan
av företagen
resterande företag främst känt en betydande
risk att drabbas av

högre kostnader.

Genomgående
för alla företag är att de redovisar
osäkerhetskänsla
vad
förlängningen
över
kan medföra för deras
en
företag i form av ökade kostnader.
En allmän oro över att inte
kunna planera för eller påverka dessa kostnader för företaget gör
att man "håller igen.
Att

ha en försäkring,
oavsett om den är privat eller offentlig,
kompenserar
företaget
för höga sjuklönekostnader
upplever
som
flertalet
företag inte som ett alternativ
eftersom försäkringarna
är
relativt dyra och därför en för stor faktisk kostnad för företaget.

Åtgärder för att påverka

eventuell

sjukfrånvaro

har de flesta

av
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möjliga

inte bedömt

företagen

eller

Endast

nödvändiga.

enstaka

Flertalet
företagshälsovård.
av företagen
Det finns dock
av en särskild försäkring.

är anslutna till
inte ha behov
sig
anser
visst
intresse
för någon sorts försäkring
ett
men i en annan form än
Framförallt
skulle företagen föredra en försäkring
de nuvarande.
Flera av företagen säger sig vilja ha
med bestämt självriskbelopp.

företag

någon form av bonus, men enligt något av företagen är risken med
bonus, sett i ett längre perspektiv,
att den äldre arbetskraften
att slås ut från arbetsmarknaden.
I de undersökningar
som SAF och Företagarnas

kommer
tion

framkommit

har

genomfört

företagen

att

Riksorganisasuccesivt

under

till att nyanställa
inställning
har fått en mer restriktiv
personal. Företagen har blivit mer intresserade av att köpa tjänster
än att anställa egen personal. När företagen ändå anställer tillmäts
1990-talet

den arbetssökandes

större betydelse än tidigare. Vid
åtar sig ägaren som regel mer arbete istället

hälsotillstånd

inom företaget

sjukfall

för att anlita vikarier.
Enligt den uppfattning
bland

företrädare

annat
del av den kortare

mindre

ligast

förekommande

flesta

fall

infektioner

grunden

sjukfrånvaron

orsakerna

beror

på andra faktorer

är påverkbara
av arbetsgivaren.
och fritidsskador.
Det
och trafik-

konsekvenserna

är

arbetsrelaterad.

inte

rimligt

vid samtal med

utredaren
som bibringats
för försäkringskassoma

Några

är mot
bör bidra till

att samhället i sin helhet
för de mindre
av sjuklönereglema

endast

en
De vanvilka i de

sådana
den

är

bak-

att lindra
företagen. Sett i

uppfattning
är det utredarens
att ett framtida
ska vara uttill följd av sjuklöneperioden
mot olägenheter
erhålles
format så att ett reellt skydd mot höga sjuklönekostnader
och
så att arbetsgivarna
därmed blir mer benägna att nyanställa
utveckla sina verksamheter.
Att ett sådant skydd behövs även vid
detta

perspektiv

skydd

Ett
dagar är tidigare konstaterat.
en arbetsgivarperiod
om fjorton
motivation
i
får dock inte medföra
kostnadsskydd
att företagens
minskar.
De små företagen
fråga om att skapa goda arbetsrniljöer
bör därför

inte helt befrias

från

kostnader

måste bekosta
som de anställda
med
karensdagar.
systemet
genom
inte

för sjuklön,
en

del

av

i synnerhet

sjukfrånvaron

T
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I Sverige

finns en god tradition
för
det förebyggande
arbetsmiljöarbetet.

rörande

fem anställda
bud

ska enligt

gällande

samverkan

i företagen

I företag

med mer än
ett skyddsomoch arbetsarbetsgivare

lagstiftning

och därmed

förslag

finnas

mellan
en samverkan
i
arbetsmiljöfrågor.
I
fall sker denna samverkan dels
många
tagare
lokalt
i företaget,
dels mellan
arbetsgivaren
och det regionala

skyddsombud
sättningarna
de

som den fackliga
för arbetsmiljöarbetet

författningar

kan utse. Föruti arbetsmiljölagen
och

regleras

Arbetarskyddsstyrelsen

som

betarskyddsstyrelsens

organisationen

författningssamling

utfärdar.

I

Ar-

1996:6 Intemkontroll

av
ett förebyggande
byggt
kungörelsen.
Tillsynen
av
arbetsmiljön
åligger
Yrkesinspektionen.
Intemkontrollen
utgör
idag det nav runt vilket arbetsmarknadens
sitt arparter utvecklar
betsmiljöarbete.
Erfarenheterna
visar emellertid
tillämpningen
att
inte kommit så långt i de små företagen, trots
av internkontrollen

arbetsmiljön

förutsätts

att
arbetsmiljöarbete

arbetsgivaren

ska .bedriva

gällande

lagstiftning.
Inte sällan framhåller
småföretagarna att de
anpassad
efter
de stora företagens
är
anser att lagstiftningen
mer
förutsättningar
än det lilla företagets.
Föreskrifterna
rörande internkontrollen
har bland annat mot denna bakgrund förenklats
och
förtydligats

för

arbetssätt.
att bättre passa de små företagens
ha "flyt
i produkär att alltid
en småföretagare
då detta utgör grunden för personalens
trivsel och arbetsvilket enligt småföretagarna
är deras främsta motiv till ar-

Väsentligt
tionen"
glädje,

för

betsmiljöinsatser.
Utredaren

har övervägt

möjligheten

att ställa villkor för rätt till
så att utbetalDet är självfallet
ning av ersättning
under en lång rad av år till ett företag där det
uppenbart
finns samband
mellan arbetsmiljö
och ohälsa skulle
strida mot det allmänna rättsmedvetandet.
Visserligen
skulle upp-

ersättning

för sjuklönekostnader.

sättande

för företagets
från försäkrätt till ersättning
av villkor
ringskassan
i ett sådant fall kunna påskynda arbetsgivarens
insatför
bättre
arbetsmiljö.
framstår
Det
dock
ser
en
som mindre lämpligt med en generell ordning där försäkringskassan
kan vägra ut-

betalning

av ersättning

med hänvisning

till

dålig

arbetsmiljö

hos
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företaget,
orsaker

som den kortare

sjukfrånvaron
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ofta har andra

än arbetet.
för brister

Tillsynsansvaret
inspektionen

påtalar

och det finns

arbetsmiljöbrister

i arbetsmiljön

åligger

idag

Yrkes-

inget som hindrar att försäkringskassan
för inspektionen.
går dessUtvecklingen

mot en ökad reglerad samverkan mellan olika myndigheter.
För Arbetarskyddsverkets
del finns samverkan
med myndigheter
utom
inom

socialförsäkringsadministrationen

hetsmål
sin

i regleringsbrev

årsredovisning

utvecklas.
arbetet.
hantera

angivet

som ett verksam1997. Arbetarskyddsstyrelsen
skall i

redovisa

I de flesta

ringskassan

för

denna

län finns

samverkan

och

överenskommelser

och Yrkesinspektionen

hur

arbetet

mellan

försäk-

i syfte

att effektivisera
samDet bör inom ramen för detta samarbete vara möjligt
att
med enskilda
problemet
företag som i hög grad åtsido-

Utredaren
förutsätter
sätter arbetsmiljön.
att Yrkesinspektionen
har både de resurser och redskap som krävs för att fullgöra
sina
och upprätthålla
skyldigheter
Utredaren
utgår från
en god tillsyn.
och försäkringskassorna
att samarbetet mellan Yrkesinspektionen
i den dialog som det
på sikt kan medföra att försäkringskassoma,
önskvärt
de
för
med
företagen,
ska kunna erbjuda stöd och
är
att
råd

i fråga om förebyggande
arbetsmiljöarbete,
av hög kvalité
bland annat kan leda till att kunskaper
om värdet av fungerade intemkontroll
ökar hos de mindre företagen.
vilket

Det synsätt som innebär att en viss del av små företags sjuklönekostnader
bör bäras av samhället i dess helhet, anser utredaren

på intet sätt står i strid med det arbete som läggs ned på att stimulera företagen och de anställda till att gemensamt utveckla hur man
kan förebygga
ur arbetsmiljösynpunkt
erbjuder
är fastlagt
att arbetsplatsen
med kunskaper
grupper och individer

arbetsrelaterad

ohälsa.

Det

möjligheter
att nå ut till
god
om hur man befrämjar
Även faktorer
hälsa och förebygger
skador och sjukdomar.
som
endast till viss del kan hänföras till arbetsplatsen,
vilka är direkta
eller

bidragande

rökning,

missbruk,

det förebyggande
rätt till

ersättning

faktorer
kost
arbetet

till

sjukdomsförloppen

och motion

uppmärksammas

arbetsplatserna.

Genom

till

exempel
alltmer

i

att införa en
för en viss del av sjuklönekostnadema
kan det

SOU
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Utredningens

förslag

incitamentet
för förebyggande
synas som att det ekonomiska
arbetsmiljöarbete
bortfaller.
Incitamentet
finns dock kvar. Arbets-

givaren
och

kommer

fortfarande

att bära en del av sjuklönekostnadema
kommer
olägenheter
i form
av
leveransförseningar
och intäktsbortfall
att

precis

tidigare

som
produktionsbortfall,
kvarstå

för att förebygga
som incitament
Trots att arbetsgivarna
ända sedan

sjuklönen
privat

de fjorton

försäkring

någon

större

första

mot
produkt

dagarna

ohälsa
1992

i varje

sjuklönekostnader

arbetsplatsen.
har haft

sjukperiod
inte

kommit

försäkringsmarknaden.

ansvar för
har frivillig
att utgöra
Försäkrings-

bolagen uppskattar att cirka 15 procent av alla företag har försäkBland dessa företag har några valt
rat sig mot sjuklönekostnader.
försäkringskassans
försäkring.
Det finns privata sjuklönekostnadsförsäkringar
ring.

företagen
ring.

försäksom har lägre premier än försäkringskassans
innebär inte alltid att de är mindre
kostsamma
för

Detta

jämfört

De privata

med kostnaderna

försäkringamas

vissa fall

innebära

försäkring

skulle

för försäkringskassans
konstruktion

för

självrisk

försäkkan i

högre kostatt företaget drabbas av väsentligt
nad för sjukfrånvaro
till försäkringskassans
än vad en anslutning
innebära.

Det torde

ligga

i sakens

natur att ett
kostnad som teckatt ta den ekonomiska
nande av försäkring
innebär,
i
uppträder
oavsett om kostnaden
form
försäkringskasseförsäkringens
premie
och
upprepade
av
självriskperioder
som inte går att förutse eller om kostnaden uppträder i form av de privata
försäkringamas
förutsägbara
men
litet företag

ändock

inte är villigt

relativt

höga självrisker.

Det förefaller

irrationellt

administreatt tillskapa
en offentligt
tanken
de
små
ska
företagen
åtnjuta ett
är
att
om
långtgående skydd mot sjuklönekostnader.
I sådant fall är

rad försäkring

tämligen

inom den allmänna försäkringen
ett högkostnadsskydd
Ett långt gående skydd mot sjuklönekostnader
kan
motiverat
ökade

och den
av den rådande arbetslösheten
vid nyanställning
finns
i
som
en sådan
vad många små företag själva uppger fästs allt

mot bakgrund
risk för selektering

situation.
större

att föredra.
idag anses

vikt

Enligt

vid de arbetssökandes

lönekostnader

hälsa. Ett skydd

bör ha en enkel utformning

mot höga sjukså att berörda företagare
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förslag

lätt kan avgöra
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måste bära, utan att den

som utbetalas blir alltför schabloniserad.
Utredaren
förordar
en reformering
av sjuklönelagen

ersättning

som innebär att de små företagen kan
för den del av sjukkompensation
lönekostnaden
beräknade genomsom överstiger den procentuellt
snittliga
för samtliga arbetsgivare.
sjuklönekostnaden
Ersättning
ska kunna

stiger

utges till

med en årslönesumma
som inte överdock skall lägre ersättning utges till de större

företag

160 basbelopp,

inom gruppen småföretag. Ändringama av sjuklönelagen
den 1 april 1998 samtidigt som sjuklöneperioden

företagen

bör träda i kraft

återgår

till att omfatta de fjorton
första dagarna i sjukperioden.
de föreslagna
övergångsbestämmelsema
för
ges möjlighet
företag som är bundna av den nuvarande försäkringen
säga
att
upp
den i förtid.
Uppsägning
kan
försäkring
av försäkringskassans

Enligt

göras till det kvartalsskifte

efter uppsägningen.

Detta

av en försäkringsfrån denna
befriad

som följer närmast
att ett företag som är bundet
överenskommelse
den 1 april 1998 kan bli
innebär

tidigast

den 1 juli

1998.

Ett skydd

för små företag kommer
mot höga sjuklönekostnader
enligt det underlag som utredaren inhämtat att uppgå till en kostnad understigande
300 miljoner
kronor per år. Enligt direktiven
till

utredningen

skall

höver

kostnaderna

inte ge förslag
manhang understryka

till

endast

finansiering.

preciseras.
Utredaren

Utredaren
vill

be-

i detta

samföretagen är

hos de mindre
att sjukfrånvaron
lägre än hos de större företagen samtidigt
i
som de små företagen
princip bidrar till finasieringen
socialförsäkringssystemet
i
lika
av

hög grad som de stora företagen. Förslaget om kostnadsskydd
för
små företag bygger
tanken att de små företagen
ska försättas i
en situation då de bär en så väl avvägd del av företagets sjuklönekostnader

och nyanställa.
Finanatt de törs utveckla verksamheten
eventuell
reformering
bör lämpav en
av sjuklönelagen
ligen utformas så att detta syfte inte motverkas.

sieringen
Den

nuvarande

hösten

försäkringen

1997 ett beräknat
Det ankommer dock inte

disponeras.

överskott

mot

sjuklönekostnader

uppvisar

kronor.
om cirka 33 miljoner
utredaren att ange hur dessa medel ska

SOU
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Utredaren

Utredningens

ska redovisa

regionalpolitiska

påverka

brottsligheten

ren skall
offentliga

utredningsförslagets

konsekvenser

vidare

och

hur

jämställdhets-

förslaget

och det brottsförebyggande

enligt

direktiv

förslag

1994:23

kan
arbetet.

pröva

det

och

förväntas
Utreda-

eventuella

åtagande

som kan bli resultatet av utredningsförslaget.
för utredarens analys skall vara en antagen situation
åtagande. I denna del vill utredaren hänvisa till
utan ett offentligt
vad som redan är sagt och konstatera att i dagsläget, när ett offent-

Utgångspunkt

ligt åtagande
håller

saknas,

sig avvaktande

betssökande

tillmäts

offentligt

åtagande

förmoda,

endast

förefaller

det som om de små företagen förnyanställning
och att hälsan hos de arAvsaknaden
större vikt än tidigare.
av ett
till

i fråga om sjuklönekostnader
är dock, kan man
faktor
bland
flera
påverkar
de små föreen
som

En bedömning
tagens vilja och förmåga att nyanställa.
lönekostnadsfaktorns
betydelse
i sammanhanget
låter
Sett

göras.

förslaget
kvinnor

bedömer utredaren
att
ur ett jämställdhetsperspektiv
sannolikt
kommer
ha
positiv
effekt
eftersom
att
en
genomgående
har högre sjukfrånvaro
än män. Utredaren

bedömer
att
brottsligheten.

fråga nämligen
betslösheten.
bidra

av sjuksig inte

förslaget
Dock

inte

för det fall
En

får

några

kan förslaget

ökning

till

direkta

indirekt

förslaget

konsekvenser

få betydelse

bidrar

av sysselsättningen
minskar. Införande

till

för

för denna

minskning
torde

av arlång sikt

att brottsligheten
av rätt till förmåner
alltid en viss risk för bedrägeribrott.
Denna risk torde dock
inte vara så stor i fråga om ersättning
för överskjutande
sjuklönekostnader.
Rätten till ersättning
förutsätter
från
revisor
att intyg
medför

inges till

försäkringskassan.

rade uppgifter

Dessutom

om sjukfrånvaro,
lighet att kontrollera
att berört
företaget
begär.
som

vilket

ställs krav

individrelate-

möjger försäkringskassan
företag har rätt till den ersättning
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Kommittédirektiv

vid

rehabilitering

försäkringen

Dir.

utformningen

samt

mot

kostnadsansvar

för

kostnader

av

sjuklön

1997:90

särskild

inträda
vidare

utredare

bl.a.

tillkallas

med

och kostnadsansvar

åtgärds-

givarens

föreslå

vid

tidpunkt

vilken

arbetsgivarens

ansvar
sig. Utredaren

långt ansvaret skall
olika förutsättningar
arbetsgivares

rehabiliteringsansvar,
förutsättningar.

arbetsuppgift
att utreda
Utredaren
vid rehabilitering.
sträcka

och hur

belysa

1997.

av uppdraget

Sammanfattning

skall

den 26 juni

vid regeringssammanträde

Beslut

En

och

åtgärds-

Arbetsgivarens

bl.a.

Förslagen

sanktionsmöjligheter
rehabiliteringsansvar.

skall
skall

ett
att fullgöra
skilda
stora arbetsgivares
överväganden
skall även omfatta
om
sitt
arbetsgivare
som inte uppfyller
en
små

mot
Slutligen

och

skall det utredas

hur gränsen

skall

arbetsgivaren
mellan det rehabiliteringsansvar
som åligger
i första hand försäkringskassan
och det som ankommer
men
aktörer.
övriga
berörda
även
försäkhuruvida
den nuvarande
skall undersöka
Utredaren

dras

arbetsgivamas
motsvarar
mot sjuklönekostnader
Vidare skall möjliga
och intresse för denna försäkring.

ringen

behov av
alternativ

till

1997:142
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kartläggning

skall

Dessutom
presenteras.
genomföras.
försäkringsaltemativ

försäkringen

den nuvarande

av privata

en

Bakgrund

Arbetsgivarens

åtgärds-

och kostnadsansvar

Rehabilitering,

inklusive

arbetsanpassning,

i någon form av olika
ansvarsområden;

samhet utan bedrivs
olika
myndigheters

och sjukvården.

hälso-

Olika

rehabilitering.

av
därför

ofta

i varandra

bidriver

en person
flyter
insatser
av rehabiliterande
och alla delar måste fungera och samspela

verksamhet.

en viktig
Arbetsgivamas

för hur försäkringens

syfte kan nås.

ringens

inom

aktiva

i

kraft

har fått

den

l

januari

förstahandsansvaret

dem.

av arbetslivsinriktad
till
att åtgärderna kommer
att se
begränsas
för finansiering
Ansvaret

fallet

där såväl den anställdes

och

utreda

behov

anställda,

samordnade

och

att
reha-

att arbetsgivare
arbetsmiljöarbete.

till

utgångspunkt
roll

syftet

och ansvar

för sjukförsäkhar betydelse

genomförts
har många förändringar
Den s.k. rehabiliteringsreformen,

av 1990-talet

rehabiliteringsornrådet.

som trädde
arbetsgivaren

det viktiga

har bl.a.

är därmed

Sedan början

och
former

olika

Ett annat syfte är att bidra
förebyggande
effektivt

biliteringsåtgärder.

ramen för
arbets-

slag

för ett lyckat resultat.
Den allmänna sjukförsäkringen
bidra till att få till stånd tidiga,
ett
Arbetsplatserna

socialtjänsten,

behöver

Vanligtvis

verk-

tydlig

inom

försäkringskassan

Arbetsmarknadsinstitutet,

förmedlingen,

är ingen
aktörer

innebär

1992,

bl.a.

att

för att uppmärksamma
hos de
rehabilitering
till

stånd och finansiera

till åtgärder som
eller
verksamheten
till den egna
kan vidtas inom eller i anslutning
skall kunna vara kvar inom verksamheten.
för att den anställde
i fråga om åtgärder
Vad som är rimligt att kräva av arbetsgivaren
i det enskilda
omständigheterna
får avgöras efter en prövning
av
dock

som arbetsgivamas

förutsättningar
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in. Försäkringskassan

vägs

den arbetslivsinriktade

Viktiga

inslag

givarens

har bl.a.

fått

för

ansvar

att samordna

rehabiliteringen.
i rehabiliteringsreformen

att

var

öka

arbets-

för arbetsmiljön

och rehabiliteringsinsatser
och att
ansvar
och mer offensiv
roll vid
ge försäkringskassoma
en tydligare
samverkan
med arbetsgivare
och andra aktörer
för att finna
för individen
möjligheter
återgå
i
arbete.
Reformen
syftade till
att
skulle tillämpas
också inom socialförsäkringen
att arbetslinjen
så
att aktiva

arbetslivsinriktade

passiv

ersätta
nyckelroll

rehabiliteringsinsatser

sjukskrivning.

Arbetsplatsen

av rehabiliteringsansvaret

Enligt

som har framförts

den kritik
har

rehabiliteringsreformens

genomslag.

Trots

stånd

till
inte

skett

i

att rehabiliteringsarbetet

praktiken.

för

gräns

när

En

inte

ansvarsfördelningen
inte minst

från flera

är

mellan

olika

intentioner

rehabiliteringsinsatser

arbetsgivaransvaret
oklar,

kunna

därmed

en

i rehabiliteringsarbetet.

Oklar fördelning

tid

skulle
fick

tillräckligt
arbetsgivare

i fråga om kostnadema.
skall
en arbetsgivare

håll på senare
alltför
litet

länge

så tidigt

bidragande

fått

inriktats
mot att
har
detta
möjligt,
som
orsak till
detta är att
preciserat.
Vidare
är
och

försäkringskassa

Det finns

inte någon klar

ha

fullgjort
sina
anses
har ansetts att så skett när arbetsgivarens
reinte kan vidta
surser bedöms vara uttömda, dvs. när arbetsgivaren
åtgärder. Arbetsgivaransvaret,
ytterligare
såsom det är formulerat,
skyldigheter.

Det

således
rymmer
också olika.
Den

vilka

förfogande.
motverka
skede.

tolkningsmöjligheter

och tolkas

i praktiken

oklara

konflikter
och

olika

vållar problem
ansvarsfördelningen
och intressei fråga om hur långt arbetsgivaransvaret
skall sträcka sig
rimligen
skall ställa till
resurser
som arbetsgivaren
Det kan heller

inte uteslutas

att rehabiliteringsinsatserna

att ett oklart ansvar kan
kommer till stånd i ett tidigt

63

SOU

64 Bilaga

Olika förutsättningar

för

1997:142

stora och .småföretag

har
Ett annat problem som har uppmärksammats
är att arbetsgivare
rehabiliteringsansvar.
skilda
förutsättningar
att uppfylla
ett
arbetsgivare
Gruppen
är stor och heterogen
samt verkar under
olika

förhållanden.

arbetsgivare

krav

I diskussioner
poängteras

som rör samhällets stöd till eller
ofta stora och små företags olika

att t.ex. uppfylla rehabiliteringsansvaret.
har i allmänhet
sämre förutsättningar,
t.ex. när
kompetenser
arbetsplatsen,
det gäller att bekosta åtgärder
att
i
skyldigheter
sina
kunskaper
göra rehabiliteringsutredningar,
om
behov

och förutsättningar

De små företagen

olika

avseenden,

personalekonomiska
Ett förtydligande
är en förutsättning
även i fortsättningen.

och

kunskaper.

för

sjuklön

1992. Syftet
om sjuklön infördes den l januari
de
anställdas
för
arbetsgivarens
öka
att
ansvar
var
de anställda
och hälsa och att tillförsäkra
en mer

1991:1047

med reglerna

arbetsmiljö
rättvis

omplaceringar

göra

att

åtgärds- och kostnadsansvar
av arbetsgivarens
för en tidig, aktiv och samordnad rehabilitering

mot kostnader

Försäkring
Lagen

möjligheter

kompensation

Dessutom

skapades

för

av sjukdom.
den korta
sätt att administrera

inkomstförluster

ett mer effektivt

till

följd

sjukfrånvaron.
som gjorts tyder
har inneburit
löneperioden
stora fördelar
och arbetsgivaren
som försäkringskassan.
De uppföljningar

arbetsgivarens

för det förebyggande

ansvar
ha förstärkts

att införandet
av sjukför såväl den enskilde
Emellertid

verkar

arbetsmiljöarbetet

inte
och

på det sätt som var avsett. Riksdagen
har, bl.a. i syfte att stärka detta ansvar, beslutat om en förlängning
1995/96209,
bet.
från 14 till 28 dagar prop.
av sjuklöneperioden
rehabiliteringen

1996/97:SfU4,

rskr.

1996/9722.

också
infördes
av sjuklöneperioden
avsedd
för
företag
för
sjuklön
kostnader
försäkring
är
mot
som
en
med få anställda. För närvarande kan företag som har en beräknad
och
allmän
löneavgift
socialavgifter,
lönekostnad
exklusive
I samband

med införandet
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löneskatt

vissa förvärvsinkomster
som inte överstiger
år,
dvs.
4,7
miljoner
kronor, försäkra sig hos
per
ca
försäkringskassan
för sjuklön.
mot kostnader
Bestämmelserna
finns i 17 § lagen om sjuklön.
Försäkringsvillkoren
framgår av
förordningen
1991:1395
försäkring
kostnader
för
om
mot
sjuklön enligt 17 § lagen om sjuklön.
130 basbelopp

Problem

med den nuvarande

Avgiften

för

försäkringen

betsgivarens
perioden

utgörs

av en viss procentandel
sammanlagda
lönekostnader.

beräknade

1992

försäkringen
av arUnder

1996 har avgiften

varierat mellan
1,5 och 1,7
för år 1997 är 2,5 procent. Avgiften
procent. Avgiften
skall beräknas så att den sammantaget
täcker de utgifter försäkringen
får
och försäkringens
administrationskostnader.
Antalet

-

företag

har minskat från ca
som tecknat försäkringen
1992 till ca 8 400 i juni 1996. Ijuni
1997 hade
antalet minskat ytterligare
till 7 465 anslutna företag. Den
genomsnittliga
lönesumman
för de försäkrade
arbetsgivarna
har under
13 300

ijuni

perioden

juni

1992 till juni

1996

sjunkit

de

mindre

från ca 530 000 kr till
ca
företagen
som tecknar
försäkringen.
Uppgift
lönesumman
för juni
om den genomsnittliga
1997 kan ännu inte erhållas
det
kan antas att den sjunkande
men
trenden håller i sig.
450

000

Avgiften
vilken

nivå

kr,

dvs.

för

det

är

försäkringen

sjukfrånvaron

varande omfattning
förhållandevis
hög

är lika
normalt

stor för alla företag oavsett
ligger på. Försäkringens
nu-

tyder på att det främst är företag
som har en
sjukfrånvaro
sig ha behov av
som bedömer
försäkringen
och avgiften måste således sättas tämligen högt. Det
är möjligt att många företag i dag anser att avgiften är alltför hög.
Om trenden fortsätter
och antalet anslutna företag kontinuerligt
minskar kommer
troligtvis
endast de företag som har en mycket
hög frånvaro att teckna försäkringen.
Avgiften
måste då successivt
höjas vilket kan medföra att än fler företag lämnar försäkringen.
En sådan utveckling
riskerar att leda till att underlaget slutligen är
för litet för att det skall
att fortsätta
vara möjligt
att erbjuda
försäkringen.
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mot kostnader för sjuklön i syfte att
av försäkringen
förbättra den är därför påkallad. Konsekvenserna
av den förlängda
bör också
allt de mindre företagen
för framför
sjuklöneperioden
En översyn

i detta sammanhang.

bedömas

Uppdraget
utredare

och

gärds-

bl.a. föreslå

därvid

sig. Det gäller

art,
arbetsgivares

små

bl.a.

literingsansvar,

och

ett rehabiförutskilda

fullgöra

förutsättningar

att
arbetsgivares

stora

skall

Utredaren

kostnader.

och

inriktning

åtgärdemas

åtskall

Utredaren

ansvar skall inträda och hur
såväl tidsmässigt
som i fråga

när arbetsgivarens

långt det skall sträcka
om
belysa

arbetsgivarens

ges i uppdrag att utreda
kostnadsansvar
vid rehabilitering.

En särskild

frågan
även överväga
om sanksitt reuppfyller
inte
arbetsgivare
som
en
skall utredas hur gränsen skall dras
Slutligen
habiliteringsansvar.
och det
mellan det rehabiliteringsansvar
som åligger arbetsgivaren
Utredaren

sättningar.

tionsmöjligheter

skall

mot

i första
som ankommer
övriga berörda aktörer.

hand

försäkringskassan

men

även

tidig, aktiv och
utgå från dels en inriktning
i det
enskilde
dels
den
samordnad
är försäkrad
att
tillstånd som han eller hon befinner sig
den nuvarande
undersöka
huruvida
Utredaren
skall
vidare
Utredaren

skall

rehabilitering,

arbetsgivarens
sjuklönekostnader
motsvarar
mot
alternativ
skall
Vidare
försäkring.
för
och
intresse
denna
av
Konsekvenserna
den nuvarande
försäkringen
presenteras.
av

försäkringen
behov
till

förlängda

den

sjuklöneperioden

bör också bedömas

företagen

framför

för

en kartläggning
av privata försäkringsaltemativ
sådana åtgärder
skall innehålla
Förslagen
rade.
redaren

Kostnaderna
finner

kompletteras
Utredaren
S

1997:03

för

allt

i detta sammanhang.

dessa

de

Dessutom

mindre
skall

genomföras.

som anses motiveOm utåtgärder skall preciseras.
ändras eller
behöver
lagstiftning

att nuvarande
skall utredaren lämna sådana förslag.
skall

bedriva

om ersättning

sitt arbete
vid

i samråd

långvarigt

med Utredningen

nedsatt

arbetsförmåga,
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Utredningen

dir.
1997:91
översyn
arbetsskadeom
av
och Småföretagsdelegationen
N 1996:04.
skall
beakta
regeringens
direktiv
till
samtliga

försäkringen
Utredaren
kommittéer
dir.

och särskilda

1994:23,

1992:50,
1994: 124

att
och att redovisa

brottsförebyggande
Utredarens
de delar

sjuklön

utredare

att pröva

regionalpolitiska
att redovisa
redovisa jämställdhetspolitiska
konsekvenser

arbetet dir.

förslag

som
skall utredaren

åtaganden

konsekvenser

dir.

konsekvenser

för brottsligheten

dir.
och det

1996:49.

skall redovisas

förslagen

offentliga

senast den 30 januari

mot
avser försäkringen
senast den 30 septemberl997

1998. I

kostnader
redovisa

uppdrag.
Socialdepartementet

för
sitt
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M.
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.
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Ju.
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.
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Ku.
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