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Sammanfattning

Utredningen mångaskall enligt direktiven bedömning hurgöra en av
företagare grund de inte längre klarar sitt arbete hel-attsom, av
tid, ansökt ersättning från allmänna fått avslagden försäkringen ochom
då de bedömts arbetsförmågaha hel i arbetsmarknadenett annat
normalt förekommande arbete.

Antalet företagare bedöms helt arbetsföra deltidoch arbetarsom av
medicinska fåskäl i sin tidigare verksamhet möjlighet arbets-utan att
löshetsersättning svårtmycket beräkna. Utredningen bedömerär att att
det maximalt kan år.sig 50 100röra om personer per-

Enligt utredningens uppfattning egentliga problemet meddetär nu-
varande regler inte i första hand avsaknaden arbetslöshetsersättningav
för företagare så-partiellt arbetslösa. besvärande förDetär ärsom som
väl arbetstagare företagare det finns arbeteninte lämpliga iär attsom
tillräcklig utsträckning, vilket denför prövasaccentueras mot ettsom
faktiskt existerande inte tillgängligt arbete.men

Skärpningen reglerna arbetsförmågebedörrmingför i socialför-av
säkringen någoninnebär i sig inte principiell förhållandetförändring i
mellan arbetslöshetsförsäkringen socialförsäkringen. bliroch Däremot
de skillnader mellan företagare och arbetstagare redan finns inomsom
respektive försäkring tydligare antalet ökar.berörsnär personer som
Skillnader finns främst inom arbetslöshetsförsäkringen till viss delmen

inom socialförsäkringen. Vidare blir bristen följsamhet mellanäven
regelverken tydligare. försäkringen skall ersättning vidDen ena ar-ge
betslöshet och den andra försäkringen vid sjukdom. företagareFör
gäller detta inte fullt på grund de särskilda reglerna för företagareut av
inom arbetslöshetsförsäkringen. För arbetsför inte fullt syssel-en men

företagare finns inte till ersättning arbetsförförsatt rättsamma som en
inte fullt sysselsatt arbetstagare.men

såFöretagare bör långt det möjligt jämställas med arbetstagareär
vid prövning arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov. Utredningenav
föreslår därför ändring inom socialförsäkringen gällervad arbets-en
fönnågebedömning för företagare. Denna innebär företagaresatt en ar-
betsförmåga skall inte enbart nuvarande arbetsuppgifterprövas mot

möjligheten erhålla andra arbetsuppgifteräven denutan imot att egna
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arbets-bedömningennäringsverksamheten innan görs mot annat
förändringdennaförekommande arbete. Genommarknaden normalt

tillprövningfullt vidarbetstagare rättlikställs företagare och ut av
sjukpenning och förtidspension.

år och före-miljoner kronorkostnadsberälmas till 8Förslaget perca
år65fylltsjukpenning för dentillslås finansieras rättenatt somgenom

dagar.till 90från nuvarande 180 dagarminskas
arbetslös-inommöjligheternahar diskuterat ävenUtredningen att

parti-så arbetsförnågotreglernahetsförsäkringen modifiera att menen
arbetslöshetsförsäkringenfrånfå ersättningkanellt arbetslös företagare

kanhon intetill han ellerorsakendå sjukdomi de fall det ärär attsom
dockUtredningen harverksamhet.heltid i sin tidigare stannatarbeta

skulle,sådant förslagförändring.föreslå sådan Ettnågoninteför att
arbetslöshetsförsäk-iprincipgenerellsamtidigt det brytersom en

antaleteftersompraktisk effektbegränsadfåringen, mycket perso-en
förslagutredningensminskarlitet ochmycketberörs är genomsomner

också sig företagarnasvisatharsocialförsäkringen. Detavseende att
sådan lösning.förordarintresseorganisationer inte enegna



111998:34SOU

Författningsförslag

1962: 381i lagenändringtillFörslag Lag om

försäkringallmänom

för-allmänfråga 1962:381lagenföreskrivs iHärigenom omom
säkring

följande lydelse.kap skall ha3 7 §att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3 kap.
7

försäkradesned denvid sjukdomsjukpenning sätterutges ar-som
sjukdomVid bedömningenbetsförmåga fjärdedel.med minst av omen

ekonomiska,från arbetsmarknadsmässiga,föreligger skall bortses
tillståndjämställsförhållanden. Med sjukdomsociala och liknande ett

vilken sjukpen-sjukdom förarbetsförmåga, orsakatsnedsatt avsomav
kvarstår sjukdomenefter detfortfarandening och attutgetts upp-som

hört.
hel sjukpenning. OmarbetsförmågaförsäkradeSaknar den utges ar-

fjärdedelarnedsatt med minstbetsförmågan heltinte saknas är tremen
Är mindrearbetsförmågan nedsatt isjukpenning.fjärdedelsutges tre

fallsjukpenning. Ihalvgrad med minst hälften utgesannatutgesmen
fjärdedels sjukpenning.en

nedsattarbetsförmågan fullständigtbedömningenVid äromav
arbete,återgå vanligatill sittförsäkrade kunnaskall, den kan antasom

ståndpå grund sjukdomenförsäkradesärskilt beaktas den är uravom
till-arbetsgivarenlämpligt arbeteutföra sitt vanliga elleratt annat som

grund sjuk-försäkradefälligt den anställde. Om denerbjuder av
fjärdedelavstå från under minstdomen behöver förvärvsarbete aven

1 1992:120.Lagen omtryckt
2 Senaste lydelse 1996: 1542.
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sin normala arbetstid arbetsförmågaviss dag, skall hans ned-en anses
i minst motsvarande mån den dagen.satt

Om den försäkrade inte kan Om den försäkrade inte kan
återgåkunna till sitt kunna återgå till sittantas antasvan- van-

liga arbete eller till arbete liga arbete eller till arbeteannat annat
hos arbetsgivaren, skall vid be- hos arbetsgivaren eller deni
dönmingen arbetsförmågans näringsverksamheten, skallav egna
nedsättning särskilt beaktas vid bedömningen arbetsför-om av
den försäkrade måganskan försörja sig nedsättning särskilt be-

sådant åtgärdarbete efter aktas den försäkrade för-kangenom om
i b eller sådant7 § 22 kap. sörja sig arbetesom avses genom

åtgärd befter i 7 §som avses
Om det efter prövning enligt eller kap.22

fjärde stycket bedöms den Om det efter prövning enligtatt
försäkrade återgåinte kan till fjärde stycket bedöms denatt
arbete hos arbetsgivaren återgåeller försäkrade inte kan till
försörja sig själv ellerarbete hos arbetsgivaren iannatgenom
förvärvsarbete normalt den näringsverksamhetenärsom egna
förekommande arbetsmark- eller försörja sig själv genom
naden, skall vid bedömningen förvärvsarbete ärannatav som
arbetsförmågans nedsättning förekommandenormalt ar-
särskilt beaktas den försäk- betsmarknaden, skall vid be-om
rade efter åtgärd arbetsförmågansi b dömningen7som avses av
§ eller 22 kap. kan försörja nedsättningsig särskilt beaktas om
själv sådant förvärvs- åtgärdden försäkrade eftergenom som
arbete normalt förekom- i 7 b § eller 22 kap. kanärsom avses

påmande arbetsmarknaden, sådanteller försörja sig själv genom
lämpligt arbete förvärvsarbete normaltärannatgenom som

tillgängligt för den för- förekommandeär arbetsmark-som
säkrade. naden, eller lämp-annatgenom

ligt förarbete tillgängligtärsom
den försäkrade.

arbets-Om det finns särskilda skäl för fårdet vid bedömningen av
förmågans nedsättning ålderbeaktas den försäkrades den försäk-samt
rades bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och
andra liknande omständigheter. Bedömningen arbetsförmågans ned-av
sättning enligt fjärde och femte styckena skall förhållandei tillgöras
högst heltidsarbete.ett

Vid prövning den försäkrades till sjukpenning för tid underrättav
vilken han skulle ha uppburit föräldrapenning, skall arbetsför-annars
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mågan nedsatt endast i den utsträckning den försäkradesanses som
förmåga vårda barnet pånedsatt grund sjukdomen.äratt av

Om den försäkrade uppbär förtidspension eller särskild efterlevan-
depension enligt denna lag, skall vid prövning försäkradesden rättav
till sjukpenning bedömningen arbetsförmågahans medske bortse-av

frånende förmåganden nedsättning eller möjligheten bereda sigattav
inkomst arbete ligger till för utgåendegrund pension.genom som
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1 Inledning

Uppdraget1l
.

1997 beslutaderegeringssammanträde den 13 novemberVid rege-
effektermed uppdrag belysatillkalla särskild utredareringen atten
frånersättninguppstå företagares tilli samband medkan rätt ar-som

föreslå erfor-det behövs,socialförsäkringbetslöshets- och samt, om
företagarederliga Bakgrunden till uppdragetregeländringar. är att som

verksamhetenarbetsförmåga i denpartiellt nedsatthar varsmenegna
heltid itillstånd hindrar företagaren arbetamedicinska inte annatatt

för-ellertill sjukpenningförekommande arbete inte harnormalt rätt
arbetslöshetsersättninginte tilltidspension. Företagaren har heller rätt

verksamhetenkvar i denhan eller hon väljer att stanna egnaom
sådaneftersom kravet fördeltid samtidigt söker heltidsarbete,och er-

avvecklas.sättning hela rörelsenär att
så långt möjligtskall utredarenförslagens utformningVid som
ersättningssystem. Ennuvarande generellaviktiga principer ivärna om

partiellarbetslöshetsersättning vidtilllösning företagare rättsom ger
arbetslöshetsförsäkringensurholkaarbetslöshet riskerar nämligen att

incitamentföretagarenskaraktär omställningsförsäkring eftersom attav
arbeteellerpartiella företagandet med sökakombinera det accepteraatt

föranleder ipå inom socialförsäkringenminskar. En lösningortannan
då få ersättningskullesin särregler för kategorin företagare. Dessatur

med ställda kravandra försäkrade, lägregrunder övrigaän ar-
från principenbetsfönnågans innebärnedsättning, vilket avsteg om

likabehandling i trygghetssystemen.
riksförsäkringsverketssamrådUtredaren skall bedriva arbetet i med

kriterierna förRFV pågående effekterna deutredning kring av nya
Småföretagsdelega-till sjukpenning och förtidspension medrätt samt

olikationen dir. 1996:70. skall förslagens konsekvenserVidare ur
aspekter redovisas.

återgesUtredningens direktiv dir.l997: i sin helhet i bilaga137
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1.2 Utredningsarbetet

Utredningen höll sitt första sammanträde decemberden 3 1997 och har
vid fem tillfällen.sammanlagtsammanträtt

Utredningsarbetet ihar bedrivits samarbete med utredningensnära
Arbetslöshetskassomas harsamorganisation SOexperter. genom en

enkät bland arbetslöshetskassorna bidragit med underlag för bedöm-
ning antalet företagare frågan.berörs den aktuella RFV:sav som av
pågående utredning effekterna de kriterierna för tillkring rättav nya
sjukpenning förtidspension diskuteratsoch har redovisats och i utred-
ningen. Vidare har tjänstemän hos AMS, RFV och försäkringskassoma
bidragit med statistikuppgifter.

gång samrådUnder arbetets har med Småföretagsdelegationenskett
fått möjlighet Delegationenlämna synpunkter. detatt attsom anser
värdefullt fåmed möjlighet för företagare arbetslöshetser-attvore en

sättning vid partiell arbetslöshet. har också före-Utredaren träffat en
trädare för Företagarnas Riksorganisation inte hade möjlighet attsom-
delta någonmed fåtti utredningen och värdefulla synpunkter.expert -

Utredningen har ländernasstuderat främst de nordiska regler beträf-
fande arbetsförmågebedönming vid sjukdom hos företagare. Utred-
ningen har inte funnit något land med regler förär generösaresom
företagare för arbetstagare. I länder högre förställs kravän ett par
företagare för arbetstagare.än
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2 Bakgrund

1 Inledning

följande lämnas kortfattad redogörelse för de reglerI avsnitt somen
gäller årfram 1998 inom arbetslöshets- och socialförsäkringarna som

till.betydelse för frågor utredningen har ställningdeär att taav som
gällerFörst redovisas de regler inom arbetslöshetsförsäkringen som

Därpå gällerföretagare. socialförsäkringenföljer de regler inom som
sjukpenning detaljeradoch förtidspension/sjukbidrag. tämligenEn
redogörelse arbetsför-lämnas beträffande reglerna för bedömning av
måga så tillde redovisas i 1996/97:28 Kriterier för rättsom prop. er-
sättning i form sjukpenning förtidspension, eftersom dennaochav
regeländring fr.o.m. 1997 bakgrunden till uppdraget.är

2.2 Nuvarande inomregler
arbetslöshetsförsäkringen

2.2.1 Inledning

Arbetslöshetsförsäkringen inkomstbortfallavsedd täcka förär att ar-
betstagare och företagare vid ofrivillig arbetslöshet. Reglerna iär stort

desamma På svårig-för företagare för arbetstagare. grundsett som av
heterna kontrollera företagare faktiskt arbetslös, finns detäratt om en
vissa dessa.särregler för regler inom arbetslöshetsförsäkringenDe som
här aktuella de gäller företagare.är är som

Ny arbetslöshetsförsäkring

Den första januari sammanhållen1998 infördes allmän och arbets-en
löshetsförsäkring. Bakgrunden till regeringens finnsförslag i proposi-
tionema 1996/97:1, 1996/97:l07 och 1996/97:15O förändringar iom
arbetslöshetsersättningen bet.1996/97:AUl3 1996/971236.rskr. Den

arbetslöshetsförsäkringen bestårnya ALF grundförsäkringnya av en
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och frivillig inkomstbortfallsförsäkring. regleras i tvåFörsäkringenen
lagar, lag arbetslöshetsförsäkring lag arbetslöshets-ochen enom om

innehållerkassor administrativa bestämmelserna. Försäkringendesom
skall i första hand administreras de nuvarande arbetslöshetskassor-av

inrättas kompletterandeDet skall, enligt propositionen, ävenna. en ny
företräderbildas heltäckande organisationerkassa, som an-som av

arbetsmarknaden. Arbetslöshetskassomasställda företagareoch
arbetslöshetskassan.bildar den kompletterandesamorganisation

omarbet-sammanslagning ochi huvudsakDen lagen utgör ennya
arbetslös-gällde, 1973:370ning tidigare lagende lagar omsomav

arbetsmark-1973:371 kontanthetsförsäkring lagenALF och om
några sakliga förändringarnadsstöd mån det införsKAS. I den inte

vägledande förkommer förarbetena till ALF och KAS ävenatt vara
ii form grundbelopp,den lagen. Dagpenning stortutges somavnya

inkomstrelateradKAS-belopp, eller i formtidigaresett motsvarar av
inkomstrelateradetillersättning motsvarighet den ersätt-ärsom en

ningen enligt ALF.
erhålla arbetslöshetsersättning föränd-Företagares möjligheter att

Fråganmånader.från 24 tillMedlemsvillkoret sänks 12 om enras.
be-samladskall efterföretagare skall arbetslös avgöras enanses som

erhålladörrming. möjlighet för företagareDet införs även att ar-en
uppehåll i verksamheten. Sättetbetslöshetsersättning vid tillfälliga att

också.beräkna ändrasföretagares dagpenning

Företagarbegreppet

anställda allt-självständiga företagare och harGränsdragningen mellan
svår precisera ochsedan tillkomst varitarbetslöshetsförsäkringens att

utgångspunkt den praxisden i lagen ochhar skiftat tiden. Medöver
på området, Arbetsmarknadsstyrelsen AMSutvecklats har utar-som

hur gränsdragningen skabetat kommentarer och föreskrifter för göras.
från områdenandra skatterätten,Vägledningen har hämtats även som

associationsrätten.socialförsäkringsrätten, arbetsrätten och
förspecifiktResultatet har blivit det företagarbegrepp ärsom ar-

från vadbetslöshetsförsäkringen till del kan avvikaoch viss somsom
gäller ellerinom områden. företagare denandra Som äger äranses som
delägare eller handirekt eller indirekt i näringsverksamhet honsom- -

väsentligt infly-personligt verksam i och hon eller han harär ettsom
ochtande 34 § Gränsdragningen mellan företagareALF.över an-nya

ställda dock fortfarande delvis oklar det gäller vissaär när grupper,
närståendekretsenuppdragstagare, och ekonomiska föreningar.t.ex.
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Näringsverksamhet

Inkomstskatterättsligt begrepp.Näringsverksamhet är ett av
in-ska deklarerasförvärvsverksamhetbedriven"yrkesmässigt som

inkomstinte räknasinkomstennäringsverksamhetkomst avsomomav
få deklarerasförvärvsverksamhet skakapital eller tjänst. För att som

föreligga.rörelsekriterierska s.k.näringsverksamhetinkomst treav
självständighetvaraktighet,kännetecknasVerksamheten skall samtav

vinstsyfte.drivas i

Företagarkriterier

be-skauppfylldaalltså förskaföretagarkriterierTre att personenvara
personligtägande,arbetslöshetsförsäkringen,itraktas företagaresom

formelltinflytande rörelsen. Den ärverksam väsentligt översamt som
intesåledes företagare,betraktasi aktiebolaganställd sitt eget somsom

inflytandeför väsentligtförutsättning kriteriet ävenanställd, under att
eller flerakan det finnasbolaguppfyllt. I ochär ett personerensamma

betraktas företagare.som som
Ägande del-fråga ellerföreligger i ägareär ensamom personen

Ägandet juridiskviaeller indirekt,direktkanägare. t.ex. per-envara
haninnebäripersonligt verksam företagetAtt attären personson.

enbartdriften. Denmåste verksam i äreller hon personligt somvara
såle-verksamheten,inte deltar idelägare, ärregistrerad t.ex. mensom

anställd i företagetdelägareföretagare. Omdes inte äratt enanse som
verksam i före-personligti normalfalletbetraktas eller honhan som

harägaren/delägareninflytande föreliggaVäsentligt etttaget. anses om
utfalletekonomiskaså starkt, detinflytande verksamheten är attsom

åtgärder ochdekompetenstill hans eller hennesdel beror samtstor
verksamheten.eller hon iställningstaganden han görsom

2.2.2 Inkomstberäkningen

delsgrundbelopp,år delslämnas dagpenning i formFr.o.m. 1998 ettav
grundbelopp,Dagpenning i forminkomstrelaterad ersättning. aven

arbetsvillkor elleruppfyllerlika alla, till denför lämnasär ettsomsom
ersättninginkomstrelateradstuderandevillkor. Dagpenning i formett av

också uppfyller medlems-till förutom arbetsvillkoretlämnas den som
ellervillkoret. den har heltidsarbetatGrundbeloppet förär upp-som

denvilketfyller studerandevillkoret kronor dag240 motsvararper
år 1998.nivån upphörde fr.o.m.högsta stödbeloppet i KAS som

ersättning lämnas för denDagpenning i form inkomstrelaterad somav
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heltidsarbetat och uppfyller medlemsvillkoret med lägst 240 kronor per
dag och högst 580 Vilket inkomstkronor dag. motsvarar straxper en
under fem och halv gånger basbeloppet.en

För företagare skall dagpenningen beräknas genomsnitt in-ett av
frånkomsterna åren, avveck-rörelsen under de exklusivetre senaste

lingsåret, före arbetslöshetens bedrivitinträde. Om företagaren har
månaderverksamhet kortare tid och innan dess varaktigt hafttolvän

fördelanställning arbetstagare kan dagsförtjänsten, det tillärsom om
inkomstenför honom eller henne, beräknas grundval an-av som

ställd.
Tidigare beräknades inkomsten det bästaersättningen under av
år. rättvisande1996/97: får dockEnligt proposition 107tre ettman mer

resultat beräkningen under vissgenomsnittsinkomstengörsom en
tid. Samtidigt rimlig till företagares inkomster kanhänsyntas att va-en

årriera tiden. Om rörelsen drivits under kortare tid skallöver än tre ge-
nomsnittsberälmingen be-ske den tid verksamheten faktisktsom
drivits. I detta fall skall det möjligt för företagaren det äratt, omvara
till fördel fåför honom eller henne, i genomsnittsberäkningen tillgodo-
räkna sig avvecklingsårets inkomster.även

månaderOm företagaren blir efter skallarbetslös kortare tid tolvän
tiden företagare från ochkunna bortses och normalarbetstidensom
norrnalinkomsten fastställas utifrån iden arbetade tiden och inkomsten
anställningen det fördel för den sökande. skall docktill Detärom-
inte möjligt fastställa normalarbetstiden tidenexempelvisattvara

företagare och inkomsten tiden arbetstagare.som som

2.2.3 Rätten till ersättning arbetsutbud-

Arbetsutbud

För till ersättning krävs minsta arbetsutbud i genomsnitt 17rätt ett
timmar vecka, vilket innebär sökanden han ansökernärattper om er-
sättning skall beredd erbjudet lämpligt arbete minstettatt ta trevara
timmar varje arbetsdag i genomsnitt minst likhet17 timmar vecka. Iper
med arbetsutbudet skall normalarbetstiden, försäkradesdenärsom
normala arbetstid vecka före arbetslösheten beräknas till 17 timmarper

vecka pågåttarbetet kortare tid. påErsättning kan dockävenper om -
grund arbete, karens, sjukdom eller hindertid för färreutgesav annan -
timmar.
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företagare arbetslösNär en anses som

arbetslöshetsersättningberättigadskall tillföretagareFör att en vara
vissa nedanföretagare skall, medkrävs han helt arbetslös. Enäratt an-

personliga verksamhetföretagarensarbetslösgivna undantag, näranses
till-upphörtbedömning kanvid samladi rörelsen änannatansesen

verksamhet ibedrivatillfälligt upphör rö-fälligt. företagareEn attsom
uppehållet iförutsättningunder rö-arbetslösrelsen skall attanses vara
någon verksam-ochnågon säsongskaraktärdelrelsen inte till är attav

återupptagit verksam-företagarebedrivs i rörelsen. Enhet inte som
endasttill ersättningupphörande hartillfälligtheten efter rättett om
uppehåll ivid tillfälligtErsättninguppfyllda.förutsättningardessa är

gång 35 § ALF.får utnyttjasrörelsen bara nyaen
alltså hansarbetslös krävsskallFör företagare attatt anses varaen

upphörtrörelsen harverksamhet ipersonliga äneller hennes annat
skall haföretaginregistrerattillfälligt. normalfallet krävsI att ett av-

ha upphörtverksamheten skall änregistrerats. Villkoret annatatt anses
Ommängd olika situationer.itillfälligt har i praxis bedömts exem-en

harfortfarande finnspågår skulderellerpelvis ackordsförhandlingar
Orsaken tilltillfälligt.nedverksamheten inte lagts än attannatansetts

förstinträffaarbetslöshet närersättningsberättigadeföretagares anses
kontrollsvårigheterfrämsttillfälligtverksamheten lagts ned äränannat

konkurrenssnedvridning.och risk för
tidvilkentillämpning det gällerenhetligrättspraxis finns ingenI när

nedlagdvaritska haverksamhetenskall ha förflutit för att ansessom
definie-tillfälligt heller intetillfälligt. Uttrycket annat äränänannat

verksamhetenhar riktmärkearbetslöshetskassori lag. Vissa attrat som
rörelsenmellan detmånader förflutitfyraha upphört attanses om ca

förviktigasteverksamheten. Detåterupptoglades och företagarenned
konstate-ansökan, kantidpunkten fördock det, vidbedömningen är att

verksamheten längreavsikthar förföretagaren inte att taatt uppras
fram.

En bedömningsamlad

sammanhållen arbetslöshets-ochproposition 1996/972107 allmänI En
skall gällaprinciper i huvudsakförsäkring regeringen tidigareattanser

harföretagaregäller bedömafortsättningsvis detäven när att om en
regeringens meningdefinitivt. Enligtupphört med sin verksamhet är

arbetslöshetsbegreppetrisk alltför innebörddet snävatt av-aven en
föreslårRegeringenhåller från verksamheter.människor att starta nya

Enstaka omständigheter,därför bedömning börsamlad göras.att en
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kvarvarande registrerad förskyldighet mervärdesskattattsom en vara
eller innehav skall fåF-skattesedel, inte styrande. hellerInteav vara

förhållandetdet företagare, har sin privatbostadatt en som samma
fastighet rörelsen eller anslutning till bori denna, kvar i närings-som
fastigheten efter den nedläggningendefinitiva rörelsen bör ensamtav
innebära arbetslöshetsersättning inte kan Det bör möjligtatt utges. vara

förhållandenför företagare blivit arbetslös under hyravissaatten som
tillåta sådanlokaler eller arrendera mark. En förutsättning förut attut

verksamhet företagaren tidigare haft sin mark utarrenderadinteär att
eller sina lokaler uthyrda, själv brukat dessa i sin rörelse.utan

Vid samlad bedömning beakta medlems roll ibör även etten man en
kooperativ eller ekonomisk förening. Endast innehavet förtro-etten av
endeuppdrag eller böreller tillhörighet till kooperativ föreningett en
således börinte avgörande. väsentliga vid bedömningenDet varavara
medlemmens funktion och inflytande ekonomiska isamt engagemang

hindraroch beroende kooperativet eller föreningen och dettaav om
fråga från stå arbetsmarknadens förfogande.i tillattpersonen

för-Genom det skall samlad bedömning relevantagörasatt aven
hållanden förbättras, enligt propositionen, möjligheten för före-även

få gäller dock intepartiellt arbetslösa ersättning. Dettaärtagare attsom
restarbetsfönnåga ide företagare utnyttjar hela eller delar sinsom av

tilldet företaget. kommer inte berättigadDenna attegna varagrupp
någon arbetslöshetsersättning.

Tillfälligt upphörande

Propositionen ocksåprop. 1996/97:l07 det bör finnasatt enanger
möjlighet för företagare endast tillfälligt upphör med sin verksam-som
het i fall erhållavissa arbetslöshetsersättning. Genom införaatt att en

åtföljanderegel företaget inte behöver läggas ned definitivt medattom
påkrav omedelbar avyttring lager och med risk förinventarierav

underpriser, stårkan risktagandet för den inför företagatt starta ettsom
Uppehålletminskas. får någondock inte till del säsongskarak-vara av

fåMöjligheten ersättning under avbrott skall begränsas tilltär. att ett en
gång. Rätten till bådeersättning skall knuten till ochvara personen
företaget. Någon fåregentlig verksamhet inte bedrivas underi företaget
uppehållet denna skall faktiskt ha och försäkradeupphört denutan
måste anmäla sig ståoch till arbetsmarknadens förfogande. I likhet med

verksamheten avvecklas definitivt skall dessanär företagaren iäven
situationer kunna hyra lokaler eller arrendera mark.ut ut
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Arbetsvillkor

ramtidundersökandenhararbetslöshettill ersättning vidRätt ensom
inträdearbetslöshetensomedelbart företolv månader

underutfört arbetemånader ochminstihaft förvärvsarbete sex-
kalendermånad, ellertimmarminst 70 per

sammanhängandeunder450 timmari minsthaft förvärvsarbete en-
45 timmarunder minstarbetekalendermånader och utfört6tid av

ALF.månader 12 §och dessaunder nyaen avvar

Nor-för arbetstagare.för företagareArbetsvillkoret detsammaär som
framgår.ingetarbetat heltidhadock företagare annatmalt omenanses
arbetsin-fylla ivisarersättningsöker ettföretagareEn attgenomsom

skariktighetArbetsintygetsföretaget.ihon har arbetathur han ellertyg
insynutomstående haftellerrevisorbestyrkas företagets somannanav

lärrmastillgå, ska intygfinnssådan inteföretaget. Omi att avperson
ellerhanssökanden ochväl kännerförtroendeställningi somperson

verksamhet.tidigarehennes
ersättningsperiodförstasig tillkvalificerakan inteEn ge-enperson

erhållithonhan ellernäringsverksamhet startatidden somavnom
redanarbetslösedenundantagsfall,Endast ieget-bidrag för. upp-om

får hanpåbörjades,eget-verksamhetarbetsvillkor innanfyllt startaett
tid iinräkna dennaspecialbestämmelseeller hon även ar-genom en

ALF.betsvillkoret 14 § nya

Medlemsvillkor

varitmåste hatid företagareden minstadvs.Medlemsvillkoret en-
inkomstrelateradtillhaförarbetslöshetskassa rättmedlem i att enen

årmånader fr.o.m.arbetslöshetsförsäkringen 12frånersättning är-
1998.

ochanställningkombinationochBisyssla2.2.4 av

företag

Bisyssla

förekommerrörelseverksamhet iarbete ellerBisyssla är ett somegen
så-rörelse somverksamhet iheltidsarbete ellervid sidan ett egenav

får normalt inteföretagarehuvudsysselsättningen. Enledes settutgör
däremotföretagarenarbetslöshet. Omunder sinarbeta företagaresom
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före arbetslöshetens inträde minst månadervaraktigt har haftsex en- -
bisyssla vid sidan sitt heltidsarbete, kan han eller hon fortsätta medav
den förutsatt inkomsten verksamheten inte överstiger beloppatt ettav

grundbelopp vecka. Bisysslan får inte hindramotsvararsom sex per
den sökande från aktivt söka och heltidsarbete. fårDenatt anta nytt
inte heller utvidgas i tid arbetslösheten.under Om inkomsten från bi-
sysslan efter arbetslöshetens inträde överstiger beloppett mot-som

grundbelopp vecka skall hela det överskjutande beloppetsvarar sex per
fråndras dagpenningen.av

Om bisysslan verksamhet i företag dengodtas bisyssla iär eget som
de fall inkomsten ligger under grundbelopp. Vid högre inkomstsex an-

företagaren inte arbetslös. Någon arbetslöshetsersättning kanses vara
då inte eftersom företagaren inte har upphört verksamheten.medutges
Företagaren då bedriva verksamheten på heltid. Detta gäller ävenanses

huvudsysslan före arbetslösheten heltidsanställning.när var en

Kombination anställning och i företagav engagemang

En situation berör företagarreglema den där harärsom en person en
deltidsanställning, han eller hon kombinerar med begränsatettsom en-

i företag. fråga såledesPersonen i har två olika arbets-ettgagemang
platser. Om den försäkrade blir arbetslös från anställningen, kan han
eller hon under vissa förutsättningar fortsätta verksamheten i företaget

förlora till frånarbetslöshetsersättningrätten sin anställning.utan att
Verksamheten i företaget får inte utökas under arbetslösheten. Enligt
praxis måste anställningen omfattatha minst timmar17 i veckan och
verksamheten i företaget högst 10 timmar i genomsnitt vecka.per

fårDessutom inte den genomsnittsliga inkomsten från rörelsen före
skatt vecka överstiga gånger det högsta dagpenningbeloppet.treper

Även i detta fall krävs verksamheten i företaget har bedrivitsatt
varaktigt jämsides med deltidsanställningen månader.minst En-sex
bart deltidsarbete kan kombineras med arbete enligt dessa be-annat
dömningsgrunder. Ett heltidsarbete kan inte omfattas reglerna förav
kombinationsfall bisysslereglema dåblir aktuella.-
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Nuvarande regler inom2.3

socialförsäkringen

Inledning2.3.1

gälleraktuella dehärsocialförsäkringenregler inom är ärDe somsom
förförtidspension/sjukbidrag. Reglerna desammasjukpenning och är

ochnågon skillnad mellan arbetstagareförsäkrade. Det intealla är
företagare.

den försäkradesnedsjukdomSjukpenning vid sätterutges ar-som
sjukdomfjärdedel. Vid bedömningenbetsförmåga med minst omaven

ekonomiska,arbetsmarknadsmässiga,frånföreligger skall bortses
tillståndsjukdom jämställsförhållanden. Medsociala och liknande ett

vilken sjukpen-arbetsfönnåga, orsakats sjukdom förnedsatt som avav
kvarstår efter det sjukdomenoch fortfarandening attutgetts upp-som

kanfjärdedels sjukpenningHel, fjärdedels, halvhört. utges.samttre en
Sjukpenningallmän försäkring, AFL.1962:381kap. 7 § lagen3 om

avstår från för-då försäkradeför tid dendagersättningär utgesen som
på sjukdom.värvsarbete grund av

arbetsförmågaförsäkradesFörtidspension/sjukbidrag denutges om
den fysiska ellernedsättningpå grund sjukdom eller psy-avav annan

ned-fjärdedel ochprestationsförmågan med minstkiska nedsattär en
avsevärdbeståendeförtidspension, ellersättningen varaktig,kan anses

fjärdedels, halvHel,tid, sjukbidrag, kap. l AFL.7 § samttre en
Förtidspension löperfjärdedels förtidspension/sjukbidrag kan utges.

tvåvanligtvis till ellersjukbidrag tidsbegränsas,tills vidare medan ett
oar.

Inkomstberäkningen2.3.2

sjukpenningförsäküngenInkomstberäkningen i

inskrivenden försäkradetill sjukpenning förutsätter bl.a.Rätt äratt
sjukpenning-försäkringskassa och denförsäkrad hos allmän attsom

basbeloppet.grundande inkomsten uppgår till minst 24 procent av
sjukpenningförsäloingen, den sjukpen-Inkomstunderlaget inom

årligainkomsten inkomst ininggrundande SGI, denär som enpengar
få antingenförsäkrad vidare arbetekan komma tillsantas att egetav

anställning,inkomstarbetstagare allmän eller enskild tjänst,isom av
på förvärvsarbete, kap. AFL.eller inkomst 3grund, annatannan av

årlig principinkomsten inkomst innebär iAtt skall beräknas attsom
skalltillfälliga inkomstvariationer normalt inteinkomständringar och
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påverka SGI. Enligt föreskrifter skall endast sådanRFV:s inkomst
beaktas försäkradeden kan komma tills fåvidareantas att egetsom av
arbete månaderunder minst i följd eller årligen återkom-egetsex av
mande arbete.

Skattepliktiga förmåner fri bil och kostnadsersättningart.ex. t.ex.
traktamenten ingårlönen förknippade med anställningenutöver ärsom

årfr.0.m. inte1997 i SGI:n.
således årsinkomstSGI uppskattning aktuell iavser pengaren av en

anställda årligaför arbete. För kan den inkomsten i princip beräk-eget
månadsinkomsten multiplicerad med faktorn eller vecko-12nas som

inkomsten multiplicerad försäkrade flera anställningarmed 52. Har den
läggs inkomsterna till SGI anställning.avsamman en

anställningFör den har inkomst förvärvsarbete änannatavsom
egenföretagare gäller särskilda regler. Den skatterättsliga nettointäk-

tjänar avvikel-här i princip underlag för SGI, dock med vissaten som
ser.

fårSGI i princip inte beräknas högre skäligän motsvarar av-som
löning för liknande räkning järnförelseinkomst.arbete för s.k.annans

årOm företagaren redovisat lägre skatterättsligunder följden av en
nettointäkt arbetevad skälig avlöning för liknandeän motsvararsom
skall beräknas årensSGI:n med ledning de taxering.tre senasteav

Under vissa omständigheter, främst under verksamhetens uppbygg-
fårnadsskede SGI för tillegenföretagare beräknas högre belopp änen

framgårvad den skatterättsliga nettointäkten. Under uppbygg-som av
nadsskedet får den tidigare närrmda jämförelseinkomsten läggas till

långagrund för beräkningen fastställs lika uppbygg-SGI. Det inteav
nadsskeden för alla egenföretagare, verksamhetens påverkar läng-art

får påverkaden. RFV rekommenderar uppbyggnadsskede beräk-att ett
ningen år.SGI till femav upp

fåmansaktiebolag fårDen arbetar i sin SGI beräknadett egetsom
andra inkomstunderlagetanställda, dvs. beräknas isättsamma som

princip på uppburen lön i medför denDetta företagareatt sompengar.
driver sin verksamhet i aktiebolagsform inte berörs reglerna beträf-av
fande jämförelseinkomst detsig gäller begränsning SGI:nnär avvare
eller möjligheten till högre SGI under verksamhetens uppbyggnads-en
skede.

Den samtidigt har anställning och driver verksamhetsom som egen-
företagare bådekan ha grundadSGI inkomst anställning och SGIav
grundad på inkomst arbete i rörelsen. Vid beräkning sjuk-egetav av
penning skall dessa inkomster läggas möjlighetAFL intesamman. ger

behandla olika inkomster för sig. Det i princip enbartatt är närvar
sjuklön se nedan sjukpenningoch skall för tid SGIutges samma som
kan delas.
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överstiger sjufrån inkomsterbortsesVid beräkningen SGI somav
gånger basbeloppet.och halven

sjukpenningSjuklön eller

anställda, intedvs.arbetstagaresjuklön1991:1047Lagen gerom -
förvärvsarbete äninkomsthareller denuppdragstagare annatavsom

behållavid sjukdomtvingandeegenföretagare rättanställning atten-
anställdesjuklön. Denanställningsförmåneroch andradel lönviss av

aprilfr.0.m.dagardagarna 14första 28under dedärvidhar rätt att
från Denarbetsgivaren.få sjuklön närmaresjukdomsfallvarje1998 av

sjuklönelagen.framgårregleringen detta avav
for-aktiebolaginäringsverksamhet ärbedriverföretagareEn som

tidiga-därför,betraktasbolaget. Företagarenanställdmellt somsett av
Även sjuklönehänseendeiSGI-hänseende.anställd iredovisats, somre

sjuklöne-bl.a.innebärDetanställd.aktiebolagmed attföretagarenär
anställd iföretagare ärskall tillämpas närregler ävenlagens ensamen

därförskallarbetsgivaren/företagetfrån utgesSjuklönaktiebolag.sitt
SGIberäkningsreglema förförmånligaresjuklöneperioden. Deunder

före-förtillämpasuppbyggnadsskede kan inteverksamhetsunder en
aktiebolag.medtagaren

enligtsjukpenningsjuklönelagenomfattasden inteFör utgesavsom
från början.sjukperiodensireglerna AFL

förtidspensioneringeniInkomstberäkningen

Förtidspensio-påberäknasoch sjukbidrag sätt.Förtidspension samma
inkomster,tidigareoberoendebestår folkpension, utges avsomnen av

försäkradesstöd denmedberäknasoch tilläggspension ATP avsom
kortMycketpensionen.åren föreunderpensionsgrundande inkomst

följande Pen-beskrivasinkomsten sätt.pensionsgrundandedenkan
inkomstanställning delsinkomstdelssionsgrundande inkomst är avav
försäkradesdenläggsberäkningenTill grund förförvärvsarbete.annat

pensions-år. Till denför respektiveinkomstskatttill statligtaxering
ochangivna inkomster ersätt-inkomsten förs vissagrundande närmare

pensions-medvarjeberäkning SGI. Föringår vidningar inte avsom
redanledningMedpensionspoäng.fastställsgrundande inkomst aven

det kanpensionspoängberäknasintjänade pensionspoäng antassomen
förtidspen-hadehon intefått han ellerskulle haden försäkradeatt om

och 13 kap. AFL.sionerats 11
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Vid beräkningen pensionsgrundande inkomst bortses från in-av
komster överstiger sju halv gångeroch basbeloppet.som en

Företagarbegreppet

Som framgår föregående avsnitt finns inom de aktuella delarnaav nu
socialförsäkringen inte företagare definierade det skersättav som

inom arbetslöshetsförsäkringen och i vissa sammanhang inom skatte-
lagstiftningen.

Den uppdelning inkomsti anställning och inkomst för-annatav av
värvsarbete beträffande sjukpenninggnmdande respektivegörssom
pensionsgrundande inkomst inte den försäkrades personligastyrs av
verksamhet i den näringsverksamhet hon eller han direkt eller in-som
direkt eller delägareäger det formellaär anställningsför-utan av
hållandet.

2.3.3 Rätten till ersättning -
arbetsfönnågebedömning

Allmänt

För till ersättning i formrätt sjukpenning eller förtidspen-av
sionlsjukbidrag krävs arbetsförmågan nedsatt med minst fjär-äratt en
dedel.

frågaI till sjukpenning bedöms arbetsförrnågansrätten nedsätt-om
ning i förhållande till den före sjukfallet aktuella arbetsinsatsen och
detta gäller tidigare varit deltidsarbetande elleroavsett om personen
arbetat betydligt heltid. När det gäller till förtidspensionän rättenmer
bedöms arbetsförrnågans nedsättning förhållandei till den försäkrades
förmåga arbeta heltid hans eller hennes faktiska arbetstid.att oavsett

Hel, fjärdedels, halv eller fjärdedels sjukpenning eller för-tre en
tidspension kan Något påkrav minsta arbetsutbud veckautges. ett per
finns inte i dessa socialförsäkringsfönnåner graden ersättningutan av

beroendeär arbetsförmågans nedsättning förhållandei till tidigareav
arbetad tid sjukpenning eller i förhållande till heltidsarbeteett
förtidspension.

I de fall den försäkrade har flera anställningar eller både inkomst av
anställning och inkomst förvärvsarbete arbetsfömiågebe-görsannatav
dömningen med utgångspunkt i den samlade förmågan. Bedöms arbets-
förmågan halvt nedsatt halv sjukpenning. halvat.ex. Denutgesvara
sjukpenningen beräknas hälften den sammanlagda SGI:n.av
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Exempel 1
företagare. Hananställd och halvtidX arbetar halvtid egensomsom

för-anställningsinkomsten SGI A och SGIhar SGI annatavenen av
halva denberäknasHalv sjukpenningvärvsarbete SGI B. sam-

deti ellerarbetsofönnögen detsig hanmanlagda SGI:n är enavare
tidigarehälften denarbetaarbetet eller han klararandra att ar-avom

bådabetsinsatsen arbetena.i

Exempel 2
halvtidocharbetsgivareanställd hosarbetar heltid 40 t/vY ensom
beräk-Sjukpenningenarbetsgivare.t/v anställd hos20 en annansom

halvtidsarbetetarbetsofönnögen ipå Yden sammanlagda SGI:n. ärnas
tillåtergåbedöms kunnaoch ävenarbeta i heltidsarbetetklarar attmen

nedsattArbetsförmågansjukskrivning.efter tids ärhalvtidsarbetet viss
kanfjärdedels sjukpenning60 timmar,minst fjärdedelmed enaven

mednedsattarbetsförmågansjukpenning krävs ärFör halv attutges,
fall.i dettavilket inteminst hälften, den är

Exempel 3
arbetsoförmåga hankanvaraktigPåhalvtidsarbete. grundZ har ett av

itillämpligaskett ihalvtid, prövning harinte arbeta steg-än stegmer
beviljasZhelhet avsnitt 3.4.2.i sin iför-steg-bedömningen redovisas

halv förtidspension.

för till ersättning...1996/97 :28 Kriterier rättProposition

fr.o.m.arbetsförmågans nedsättning harReglerna för bedönming av
propositionenregeringen iförslagjanuari 1997 skärpts efterden l av

ochsjukpenningi formtill ersättning1996/97:28 Kriterier för rätt av
1996/97:l25.SfU6, rskr.förtidspension 1996/97:28,prop.

redogörelse för dedetaljeradtämligendetta avsnitt lämnasI re-en
proposi-fördes iarbetsförrnågenedsättningbeträffande somsonemang

tionen.
förtids-ochför till sjukpenningBeträffande grundprinciperna rätt

återges.kan följandepension
förtidspensioneringenochför sjukförsäkringenUtrymmet inomatt

faktorerbeakta andraarbetsförmågans nedsättningvid bedömningen av
arbetsfönnågebedöm-Kriterierna förmedicinska minskas.än rent

återgå vanliga arbetetill sittförsäkrade inte kanningen i de fall där den
tillsjukpenning ellergäller tillskall lika det rätträttoavsettvara om

arbetsför-och varaktigheten iförtidspension, dvs. oavsett prognosen
mågans nedsättning.
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utifrånSyftet med arbetsförmågan renodlatbedöma medi-att mer
cinska kriterier regler tillutforma klarare medverkar tyd-är att attsom
liggöra från socialförsäkringen.för börvadgränserna ersättassom
Målet återfå arbetsförmågabör försäkrade skall sinden ävenattvara

arbetsförmågahan eller hon drabbats sjukdom. finnsOm trotsom av
sjukdomen, förmågan återställts, inte längre tilleller bör ersätt-när rätt

och förtids-ning föreligga. till ersättning i form sjukpenningRätten av
förbehållas fall det sjukdom eller därmed jäm-pension bör de där är ett

arbetsförmågatillstånd försäkradesställt ned denmedicinskt sättersom
arbetsförmågan förmåganhar konsekvenser föroch den nedsatta att

förekommande arbete.normaltförsörja sig arbetsmarknadengenom
arbetsförmåga till ersättning.Nedsatt andra skäl bör inte Atträttav ge

någon själv-heller kunna haförvärvsinkomsten förändras skall inte
betydelseständig i sammanhanget.

rimlighetsbedömning.förde visstI reglerna utrymmenya ges
framhåller regeln för bedömningregeringenI propositionen att av

enbart medicinskaarbetsförmåga få innebärbör utformning atten som
Vid bedömningenkriterier huvudregel till ersättning.rätt avsom ger

dag minskadarbetsförmågan emellertid jämfört med ibör ges en --
förhållanden imöjlighet också medicinskabeakta änannat rentatt som

försäk-påverka arbetsförmågan och därmed dendet enskilda fallet kan
förvärvsarbete.sigrades förmåga sjukdom försörjasinatt trots genom

har till den allmännaDet kan sig närarörat.ex. pen-om en person som
arbetsmarknads-sionsåldem sig i socialt ochoch befinner ensom

förhållandena i detmässigt samlad bedömningsituation. Enutsatt av
försäkradenskilda fall kunna leda tillfallet bör därför i vissa att somen

ändårestarbetsfönnåga bedöms inte kunnamedicinskt vissharrent en
ha till ersättning.försörja sig rimliga villkor och därför rätt

försäkradebedömning arbetsförmåga denBeträffande intenärav
kan i propositionen följandetill vanliga arbete, lämnasåtergå sitt
redogörelse.

arbetsförmåga stegvis enligt modifie-Bedömning skall görasav en
kanrad Bedömningen den försäkrade intesteg-för-steg-modell. när

återgå hostill vanliga i första hand till arbetesitt arbete relateras annat
arbetsgivaren,arbetsgivaren. Saknas möjligheter till arbete hosannat

sådant skalleller långvariga rehabiliteringsinsatser,kräver alltförett
arbetsförmåga övrigt.den försäkrades arbetsmarknaden iprövas mot

Om den försäkrade, sjukdom han eller hon har, kan klaraden etttrots
ellerarbetsmarknaden förekommande arbete har hannormaltannat

hon från försäkrad inteinte till försäkringen. Omersättningrätt en
på arbetsgiva-längre heltid klarar sitt arbete, arbete hosvanliga annat

eller på förekommande arbete,arbetsmarknaden normaltannatren men
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restarbetsförmåga ändå bedöms föreligga, skall till partiellrättenen
förmån prövas.

Vad gäller partiell arbetsförmåga i propositionen dennärattanges
försäkrade återgå arbetsgiva-inte kan till tidigare eller arbete hosannat

arbetsförmågan normaltbör arbetsmarknadenprövas annatmotren
Arbetsförmåganförekommande arbete. bör härvid, det gäller rättnär

sjukpenning, relateras till arbete omfattning den för-till samma somav
det gällersäkrade haft heltidsarbete eller,tidigare dock högst när--

förmåganförtidspension, till utföra heltidsarbete.ettatt
arbetsförmågan bedömashur bördetta sammanhang diskuterasI när

skäl inte längreheltidsanställning medicinskahar avperson som enen
sådana för-heltid. situation underklarar sitt vanliga arbete En som

klarar sitthållanden inträffar försäkradeinte alltför sällan denär att
angående dennavanliga Propositionen följandearbete deltid. anger

fråga.
tillstånd, arbeta hel-sitt medicinskaKlarar den försäkrade att, trots

led strävandenaarbetsförmågan till itid bör Detta är attetttas vara.
med reha-till arbete ellerstärka arbetslinjen. Möjligheterna annat utan

alltså hand arbets-i första hos denbiliteringsinsatser bör prövas egna
arbetsmarknaden i Görs bedömningengivaren, först därefter stort.mot

något försäkradetillståndet hinder för dendet medicinska inte utgöratt
deltidsarbete i arbetearbeta heltid eller i ytterligare annatett ettatt

någon från försäkringen. Närhan eller hon inte till ersättninghar rätt
han eller honförsäkrade bedöms arbetsför i arbete kanden sägasannat

något tillgängligt. Enpartiellt arbetslös arbete inte finnsannatvara om
heltidsarbetande anställd bedömsinte sätt.är sammaperson som

någotfinnsdet för arbetsgivarens verksamhet inteOm inom ramen
lämpligt bör arbetsfönnågan arbetsmarknadenarbete prövas utan-mot

steg-för-steg-modellen.för den försäkrades anställning. Steg 5 i
han eller hon har, kan klaraOm den försäkrade, den sjukdomtrots

på har hanarbetsmarknaden normalt förekommande arbeteannatett
frånhon försäkringen. försäkradeeller inte till ersättning Denrätt är,

förobjektivt arbetsför arbete inte finns direkt tillgängligtävensett, om
ellerhonom henne.

Angående arbetenormalt förekommande i propositionen bl.a.görs
följande uttalande.

påverkasVad normalt förekommande arbetensom anses avvara
faktorer inte den övergripande benämningenstatiska. Medärsom
normalt förekommande kan tillämpningen till för-arbeten anpassas
ändringarna på arbetsmarknaden reglerna behöver ändras. Om-attutan
fattningen och det förvärvsmässiga värdet sjukdomen bi-den trotsav
behållna arbetsförmågan vilken sjukdomnaturligtvis beroendeär av

drabbat försäkrade. förvärvsförmågaden finns kvarDen trotssom som
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påbehöva förhållande till arbeten radsjukdomen kan bedömas i som en
anledningen detskilda ställer fysiska eller psykiska krav. denAv ärsätt

normaltinte möjligt generellt vad är attatt anse somange som
måsteenskilt fallförekommande arbeten". Bedömningen i görasett

utgångspunkt sjukdom.med i den försäkrades
förekommandeklara normaltBedöms den försäkrade kunna ett ar-

fåförsäkrade intetill ersättning. Kan denbete föreligger inte längre rätt
Avgränsningenarbetslös.sådant han eller honarbete är attett anse som

arbetsförmåga enbart börbibehållna inteförsäkradesinnebär denatt
direkt tillgängliga iförhållande finnsbedömas till de arbeteni utansom

arbetsmarknaden.förhållande den nationellatill
betydelsenocksåinnehåller uttalanden in-Propositionen avom
arbetsförmåga.bedömningarbetstidsjörärtdringar vidkomst- och av

denbedömningarbetsfönnågebedömningen skallVid göras aven
jämställt medi-därmedförmåga sjukdom ellerförsäkrades ettatt trots

inte iErsättning skalltillstånd sig arbete.cinskt försörja utgesgenom
hon bedöms kunnahan ellerdå försäkrade, i arbetedet fall den ett som

ellerfå avtalsmässigmed lönutföra, kan räkna gängseäratt en som
skall arbetsför-arbetet/yrkesområdet. Vidaredet alternativainom nya

beaktandeförhållande heltidsarbetemåga i till högstbedömas utanett
försäkrad intede falleller förvärvsinkomster itidigare arbetstid enav

hardå inte längreden försäkradeåtergå sitt vanliga arbete ellerkan till
förmåga heltidsarbete.utföra än ettatt mer

propositio-heltidsarbete finns igäller fråganNär det än ettom mer
uttalande.bl.a. följandenen

ersättning läm-rimligtuppfattning det inteEnligt regeringens är att
nedsättningenförsäkrad förefrån de fallsocialförsäkringen i avnas en

nedsättningenefterarbetsförmågan heltid ocharbetade än av ar-mer
försäkrade kanheltid. denbetsförmågan kan arbeta Närfortfarande ar-

självförmåga försörja sigmåste haheltid han eller honbeta attanses
påförekommande arbets-sådant normaltförvärvsarbete ärgenom som

förhållande till högstArbetsfömiågan bedömas imarknaden. bör ett
arbetsutbud förvärvsin-ellerbeaktande tidigareheltidsarbete utan av
återgå till vanliga arbetesitti fall försäkrade inte kankomster de den

förmåga utföradå längre hareller den försäkrade inte änatt ettmer
heltidsarbete.

återgå arbetetill sitt vanligade fall försäkrade kunnaI den kan antas
försäkrade intearbetsutbud. När denbör sjukpenning lämnas oavsett

återgå iåtergå eller hon inte kankan till sitt vanliga arbete eller hannär
eller hennesbör bedömningen hansomfattning tidigare avsamma som

förmåga förhållande till han eller hon kan klarafortsatta igöras ettom
förmågabedöms ha klaraheltidsarbete. En att ettannat person som
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heltidsarbete bör inte längre ha till sjukpenning eller förtids-rättannat
pension.

Socialförsäkringsutskottets 6betänkande 1996/97 :SfU

Socialförsäkringsutskottet, förtydliganden för-gjorde vissa hursom om
slaget skall uppfattas, tillstyrkte propositionen. Utskottet gjorde därvid

följande påpekanden.bl.a.
liggerDen väsentliga skärpningen och renodlingen försäkringenav

enligt tillutskottets mening i förslaget till bedömning rätten ersätt-av
enligt skall den för-ning det s.k. Enligt detta bedömasstegsteg om

säkrade, sjukdomen, kan klara arbetsmarknadentrots ett annat nor-
malt påpekade detta sammanhangförekommande arbete. Utskottet i att
det särskilt viktigt ärenden enskilda försäkrade hanterasär röratt som
med varsamhet och respekt.

iDe regelförändringar försäkringenförslag till i syfte renodlaatt
enlighet ovanstående praktikenmed det bör enligt utskottets mening i

arbetsmarknadsmyndighetema ochsamtidigt leda till störretar ettatt
arbetsförmåga, eller delvis,tidigare för heltharsomansvar personer en

arbetsgivare inte bedöms kunnaantingen inte har ellermen som en
Även fåråtergå sociala myndigheternai arbete hos arbetsgivaren. de

anledning och tidigare enskilda där arbetso-förstörreatt ta ett ansvar
förmågan förhållanden.helt eller delvis har sin grund i sociala

ledaUtskottet tillägga renodlingen försäkringen inte skallvill att av
arbetsoförmåga medi-till huvudsakligen grundar sigatt en som

cinska orsaker skall delas för i olika delar hänföras till andraupp att
såsom sådanaorsaker arbetsmarknadsmässiga eller sociala, finns.när

När det egenföretagares till sjukpenning och förtidspen-gäller rätt
sion framhöll utskottet följ ande.

införstått demSocialförsäkringsutskottet med vissaär att somav
saknar arbetsgivare, efter prövning enligt kommer hasteg att anses

restarbetsförmåga och de därmed i praktiken kommer hän-att atten
visas till på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete.annat

något sådantFinns inte tillgängligt de, de inte ellerkan kanärom vara
medlemmar i arbetslöshetskassa inte uppfyller villkoren föreller rätten
till såvälarbetslöshetsersättning, komma frånställas ersättningatt utan
socialförsäkringen arbetslöshetsförsäkringen. gällerDet t.ex.som en
företagare inte helt har avvecklat sin verksamhet. Enligt socialför-som
säkringsutskottets mening detta problem dock inteär ett ettmen pro-
blem bör lösas inom socialförsäkringen. föreslagits vissaAtt isom som

motionerna helt frånundanta viss kategori bedömas enligtatt stegav en
såvitt gäller till sjukpenning eller förtidspension, kan därförrätten
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Socialförsäkringsutskottet har erfaritinte framkomlig väg. attvara en
medåterkomma till riksdagen med förslagregeringen ettattavser

vill med anledninganledning ARBOM-utredningen Utskottetm.m.av
frågan till arbets-vikten företagarnashärav understryka rättattav om

löshetsersättning positiv prövning.ges en
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överväganden3 och förslag

1 Inledning

fråganUtredningen har sin utgångspunkt för arbetet med omsom
till från socialförsäkringföretagares ersättning arbetslöshets- ochrätt

områdenhaft så långt dessaambitionen det möjligt inomär ävenatt
så företagande onödigtvis hindras.regelverken inte Attattanpassa

undanröja småföretag småföretagarehinder nackdelar för ochoch är
viktigt i ekonomin med fler jobb följd. Denför skapa dynamikatt som

ställ-till företagande skall inte behövaatt steget tata egetsom avser
till huruvida i sociala skyddsnätet tillkommerning nackdel det ut-en
den osäkerhet marknaden alltid in-affärsidéns prövningöver motsom

nebär. måste företagan-Eventuella skillnader alltid kunna relateras till
speciella villkor och risken för snedvridning konkurrensen. Detdets av

denna utredningen redovisar sinbakgrund härär mot syn pro-som
föreslår inomi nuvarande ändringarblemen ochsystem som ryms ra-

för uppdraget.men

3.2 Problem i nuvarande system

Enligt direktiven skall utredningen, det behövs, lämna förslag somom
undanröjer från ochde skillnader i till ersättning arbetslöshets-rätt
socialförsäkring Skillna-finns mellan arbetstagare och företagare.som

förhållanden ochderna i till ersättning vid likartade medicinskarätt ar-
åskådliggörasbetsförmågeförhållanden påkan följande sätt.

Exempel 4
På lantbruk arbetar två jämnåriga demheltid, ingenett personer av
sköter administrationen. Båda sjukdomar minskar arbetsför-har som
mågan i det vanliga arbetet. Efter sjukskrivning och viss teknisk an-

bådapassning maskinparken kan arbeta halvtid i lantbmket, ytter-av
rehabilitering arbetsförmåganligare bedöms inte öka lantbruksarbete.i

Båda bedöms försörja själv förvärvs-kunna sig heltidsannatgenom
arbete pånormalt förekommande arbetsmarknaden och sökerärsom
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med hjälp sådantarbetsförmedlingen Antingen hel-arbete. ett annatav
tidsarbete Båda sedaneller kompletterande halvtidsarbete. tillhörett
länge arbetslöshetskassa. lantbruketDen anställd i ochärena personen
har få arbetslöshetsersättning i avvaktanarbetstagare möjlighet attsom

delägare i och där-arbete. Den andra lantbruket harärnytt personen
få be-för inte någon möjlighet arbetslöshetsersättning eftersom hanatt

i rörelsen hardöms företagare och den personliga verksamhetensomi
upphört.inte

1996/97:SfU6Såväl riksdagenregeringen prop.1996/97:107 107s. som
lösning.påtalat och vikten de14 har dessa problem attav ges ens.

socialför-ändringen reglerna inomBakgrunden till uppdraget är av
för-efterfrån 1997. Dessa ändradessäkringen och med den 1 januari

till1996/97:28 Kriterier förslag regeringen i propositionen rätt er-av
2.3.3. Detsjukpenning och förtidspension, avsnittsättning i form seav

vid ersättningsärskilt bedömningen arbetsförmågans nedsättningär av
utgångs-ändrats. Eni form sjukpenning och förtidspension harav som
renodlaspunkt för förändringen samhällets trygghetssystem börär att

för-sjukpenning ochefter de olika orsakerna till behovet insats ochav
medicinsktvidtidspension skall tidigare skydduttalat än varamer

arbetsför-arbetsförrnågan. försäkradesgrundad nedsättning Denav
arbetsmarknadenmåga pådärför i hand bedömas allaskall sista mot

förmåga klaranormalt förekommande arbeten, och den har attsom
arbetsförmåga. Vidarenågot sådant på heltid skall ha fullarbete anses

från hel-skall vid arbetsförrnågebedömningen arbetebortses utöver ett
tidsarbete.

Även från arbetslöshetsförsäkringenreglerna för till ersättningrätt
från efter förslag regeringenhar i huvudsak tidpunkt ändrats avsamma

sammanhållen arbetslös-propositionen allmän ochi 1996/972107 En
möjligheten förhetsförsäkring, avsnitt 2.2. ändringarnaEn ärse av

få hans eller hennesföretagare arbetslöshetsersättning näratt person-
tillfälligt, dvs. företagetliga verksamhet i rörelsen har upphört är

förhållandenvilande. Vidare skall samlad bedömning relevantaaven
arbetslöshets-läggas till för bedömningen företagares tillgrund rättav

enligtersättning till gäller,och förbättra möjligheten ersättning. Detta
propositionen, företagare socialförsäkringama bedömsinomäven som
ha restarbetsförmåga och arbetslös. företagare utnyttjarFörär somsom
hela restarbetsförmåga kvarståreller delar sin det företagetiav egna
dock tillde varken berättigade till arbetslöshetsersättning elleräratt er-

från påsättning socialförsäkringen i de fall de inte finner arbete mark-
naden där den arbetsförmågan utnyttjas.resterande kan

Enligt medutredningens uppfattning det egentliga problemetär nu-
varande regler inte första arbetslöshetsersättningi hand avsaknaden av
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för företagare arbetslösa. Det besvärande för så-partielltär ärsomsom
väl arbetstagare företagare det inte finns lämpliga arbeten iär attsom
tillräcklig utsträckning, för denvilket prövas mot ettaccentueras som
faktiskt enskilde förväntarexisterande inte tillgängligt arbete. Denmen

också tänkashänsyn till huruvida arbetet rimligen kansig vissatt tas
arbeten effekterna de föränd-tillgängligt. Bristen förstärker avvara

för bedömning arbetsförmåga ochringar genomförts. Reglerna avsom
normalt förekommandebedömning vad arbetsmarknadenärsomav

arbetslöshetenarbete för närvarande högablir bakgrund denmot av
svåra han ellerbåde arbetstagaren och företagarenför näratt acceptera

arbete.medicinska skäl inte längre klarar sitt tidigarehon av
arbetsför-begreppetarbetsskadekommittén behandladeSjuk-och

måga sjukdom SOUdelbetänkande FörsäLkringsskydd vidi sitt
1995:149.

Arbetsförmåga i olika trygghetssystem

arbetsförmåga ochanvänds i olika trygghetssystemBegreppet av
klar defini-skilda tillämpare innebörden alltid givitsutan att en
försäkradeförvåna enskildation. Därför det inteär ägnat att att

framstår konsekventfinna tillämpningen inte alltidkan att som
förståelse för beslutibland kan saknaoch tillämpareävenatt

trygghetsområden.fattas inom andrasom
arbetsfönnågadärför betydelse begreppetDet är största attav

definition. Utaninom ohälsoförsäkringen otvetydig enges en
grundläggande förutsätt-klar innebörd begreppet saknasav en

socialförsäkringenning för konsekvent tillämpning. Inom an-en
arbetsförmåga han,sedan länge försäkrad ha när trotsses en

förvärvsarbete.självsjukdom, har förmåga försörja sig genom
upprätthållas social-definition och måsteDenna entydigär om

iförsäkringen skall renodlas förutsättskunna det sätt som
kommitténs direktiv.

Arbetsförmågebedömningen dock det arbets-är annanen
området. skillnaden i be-marknadspolitiska En fingervisning om

socialförsäkringen får stude-dömningen gentemot manman om
mål uppställts rehabilite-de olika för den arbetsmässigarar som

måletringen i dessa socialförsäkringentrygghetssystem. Inom är
den försäkrade skall återfå sin arbetsförmåga hanävenatt om

sådan förmågadrabbats sjukdom. finns sjuk-Om trotsav en
förmågan återställts,domen, eller föreligger inte längre rättnär

till för-ersättning. Bedömningen hänsyn till dengörs utan om
facto fåsäkrade de kan anställning. arbetsmarknadsmyn-Fören

dighetema målet åtgärdför högre den arbetslöse skallär satt,en
kunna få och behålla arbete. arbetsmarknadspolitikenInomett

åtgärdsyftar därför ofta till stärka den arbetslöses konkur-atten
renskraft.
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Även arbetslöshetsförsäkringen finns viss skill-gentemot en
denna erbjudetnad i bedömningen. arbete inteInom är ett att

lämpligt understigerlönen med 10än procentanse som om mer
a-kasseersättningen. Någon sådan sjuk-jämförelse inte igörs
penningförsäkringen. försäkrad inomSom sagts ovan anses en

arbetsförmågasocialförsäkringen, enligt föreliggande förslag, ha
han har förmåga försörja sig själv förvärvsarbete.när genom

någotutgångspunkt i skall jämförasDetta dock inte sintar som
deninvaliditet.med bedömning ekonomisk Här attavsesaven

förmåganarbetsförmågaförsäkrade bedöms ha även attom
till följd sjukdomen.skaffa inkomst försämrats av

socialförsäkringenFörhållandet ochmellan arbetslöshetsförsäkringen
arbetsförmågapåverkas både begreppet och vaddefinitionen somav av

på förekommande arbete. Närkan arbetsmarknaden normaltanses vara
för ställs för-arbetstillfallena vid arbetslöshet räcker till allahög inte

uppstår olikasäkringarna det spänningar mellan devarandra ochmot
förtillämpare konsekvensernaförsäkringssystemen och dess när- -

allmäntenskilde försäkringen inteden i den eller den andra är ac-ena
cepterade.

frågor ingår i utred-Utredningen väl medveten dessa inteär attom
påverkarningsuppdraget bör lyftas fram, eftersom dedeattmen anser

debatten, idiskussionerna, både och i den allmännainom utredningen
frågor ide utredningen ställning till. Utredningenhar noteraratt tasom

sitt betänk-detta sammanhang också Förtidspensionsutredningen iatt
1997:166 harOhälsoförsäkringen aktivitet SOUande Trygghet och

frågor.funnit skäl dessaatt ta upp
frågor återgårEfter klargörande grundläggande utred-detta vissaav

utred-ningen till redogöra problem i nuvarandeför de systernatt som
ningen har i uppdrag försöka lösa.att

arbetslöshets-Skillnaden arbetstagaremellan företagare och inom
försäkringen få arbetslöshetsersättningföretagaren inte kanär att

i rörelsenförrän han eller hon har lagt sin personliga verksamhetner
fåtillfälligt. innebär företagaren inte kan ersättningDetän närannat att

få.han eller arbetslös, vilket kanhon partiellt arbetstagaren Före-är
arbetsförmåga verk-med helt eller partiellt nedsatt i dentagare egna

samheten, tillstånd någotmedicinska inte hinder för före-utgörvars
arbeta heltid i förekommande arbete, har intenormalttagaren att annat

till från efter-sjukpenning eller förtidspension socialförsäkringenrätt
han arbetsförmåga.eller hon bedöms ha gäller förDetsammasom en

arbetstagare. frånFöretagaren har inte heller till ersättning arbets-rätt
löshetsförsäkringen han eller hon klarar arbeta deltid i denattom egna
verksamheten, påväljer arbeta vidare i denna deltid och samtidigtatt
söker heltidsarbete eller kompletterande deltidsarbete, eftersomannat
hela rörelsen inte avvecklad. En arbetstagare kan i motsvarandeär
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och samtidigt sökasitt gamla arbetedeltid isituation arbeta vidare
deltidsarbete och i avvaktankompletterandeheltidsarbete ellerannat

från arbetslöshetsförsäkringen.erhålla ersättningarbetenytt
socialförsäk-och arbetstagaremellan företagareSkillnaden inom

rehabilitering. Steg-få ersättning undergäller möjligheternaringen att
arbetsförmåga till ibedömningför-steg-modellens inriktning av

företagare,innebärarbetsgivarenhand arbete hosförsta attannat som
möjlighetermindrenågon arbetsgivare, ännaturliga skäl inte har gesav

verksamheten innanrehabiliteringsåtgärder i dentillarbetstagare egna
före-normaltarbetsmarknadenarbetsförrnågan bedöms allamot

kommande arbeten.
socialför-iarbetsförrnågebedömningförreglernaSkärpningen av

förhållandetförändring inågon principiellintesäkringen innebär i sig
blirsocialförsäkringen. Däremotocharbetslöshetsförsäkringenmellan

finns inomredanoch arbetstagaremellan företagarede skillnader som
ökar.berörsantalettydligarerespektive försäkring när personer som

till viss delarbetslöshetsförsäkringenSkillnader främst inomfinns men
mellanföljsamhetblir bristen påsocialförsäkringen. Vidareinomäven
vidersättningskallförsäkringenregelverken tydligare. Den ar-geena

För företagaresjukdom.försäkringen vidbetslöshet och den andra
reglerna för företagaresärskildapå degäller detta inte fullt grundut av

syssel-fulltintearbetsförarbetslöshetsförsäkringen. Förinom menen
arbetsförförtill ersättningföretagare finns inte rättsatt som ensamma

inte fullt sysselsatt arbetstagare.men

beträffande företagareStatistik3.3

medföretagarekartlägga antaletenligt direktiven bl.a.Utredaren skall
ersättningsreglerarbetsförmåga på grund nuvarandepartiell av-avsom

övergår verk-tillutsträckning devecklar rörelse och i vilkensin annan
vilkaundersökaskall utredarensamhet eller blir arbetslösa. Dessutom

kartläggningsådankan sig Enkategorier företagare det röra om.av
förhållanden, intevilketenskilda företagareskräver studiernärmare av

haftutredningen harden tidvarit möjligt genomföra inomhar attatt
före-redovisa statistikdärför valtarbeta. Utredningen har överatt

sjukfrånvaro ochderasandel arbetsmarknaden,derastagare, ar-av
betslöshet.



Överväganden40 och förslag SOU 1998:34

3.3.1 Anställda respektive företagare på
arbetsmarknaden

Den svenska arbetsmarknaden domineras fast anställda. Drygt 75av
de sysselsatta fast anställda,procent är 13 tillfälligtav ärprocentca an-

Årställda någoni forrn och 10 företagare.är 1997 in-procentca egna
nebar detta i antal 9892 000 fast anställda, 510 000 tillfälligt anställda
och 422 000 företagare. Av företagarna 312 000 och 110 000mänvar
kvinnor källa: SCB, AKU. När det gäller sjukpenningförsäkrade den

december31 1996 fördelningen följande. 4 049 000 anställda, 226var
000 företagare, 53 000 med inkomst både anställning och företag.av

företagarnaAv 159 000 och 67 000 kvinnormän och dem medvar av
blandad inkomst 32 000 och 21 000 kvinnormän källa: RFV. Ivar
RFV statistik ingår företagare driver verksamheten i aktiebolag i:s som
kategorin anställda.

3.3.2 Enkät till arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassornas samorganisation SO har med anledning ut-av
redningen gjort förfrågan till de arbetslöshetskassor försäkraren som
företagare och därmed kan ha kommit i kontakt med företagare som
inte kan arbeta heltid tidigare skrivelsen till arbetslöshetskassornasom
bifogas bilaga 2. I skrivelsen efterfrågades dels antalet fall, delssom

arbetslöshetskassorna får förfrågningar angående partiell arbetslös-om
het.

Inte någon de svarande kassorna kunde redovisa något fall därav en
företagare begärt ersättning. kassaEn den haft några fall därattuppger
den avslagit ansökan på grund medlemmen haft arbetsutbudatt ettav
under 17 timmar vecka.per

Förfrågningar från medlemmar förekommer flera arbets-uppger av
löshetskassorna. Omfattningen dock svår bedöma.är Personalen in-att
formerar reglerna vilket leder till det inte blir någon ansökanattom
eller den frågar sigatt efter reglerna, dvs. lägger företagetsom anpassar
helt vilande eller upphör helt.

3.3.3 Riksförsäkringsverkets uppföljning
beträffande effekterna kriterier för rättav nya
till sjukpenning och förtidspension

RFV har gjort uppföljning försäkringskassomas samtliga besluten av
avslag helt eller delvis, indragning gällande sjukpenningom m.m.
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förtidspensiongällandeindragningdelvis,helt elleravslag m.m.samt
547omfattarUppföljningen1997.septemberjuli 30tiden 1under -

kvinnor927avsåg företagare män,39sjukpenning,beslut varavom
31förtidspensionbeslut481ochkönangivet av-varavoch 3 omutan

kön.angivetoch 3kvinnor325såg utanföretagare män,
intefå dessasåuppföljningeningår äri attföretagareAntalet som

materialet. Ut-ivariablemaolikadegranskas motkan gruppegensom
avseende, näm-endast iutfallet ettvaltdärförharredningen att se

för-skulleärendensamtligareglerna. Igamlademedjämförelsenligen
bedömauppföljningengenomfördetjänstemänsäkringskassomas som
förtids-respektivesjukpenningbeviljatsskulle haförsäkradedenom

järn-Enjanuari 1997.den 1fr.o.m.ändratsintereglernapension om
följande.visaryrkenövrigaochföretagaremellanförelse

bedömningtjänstemannenssjukpenning,betr.Avslag m.m.

också Totaltfått avslagSkullebehållafått medSkulleBedömning
reglergamlamedreglergamla

%Antal%%
8396436Företagare

9245577Övriga 23yrken

bedömningtjänstemannensförtidspension,Avslag betr.m.m.

också Totaltfått avslagSkullebehållafått medSkulleBedömning
reglergamlamedreglergamla

%Antal%%
7318713Företagare

9338393Övriga 7yrken

övrigaochföretagaremellanskillnadprocentuellvisarJämförelsen en
Skillnadenförtidspension. ärochsjukpenninggällerbåde detyrken när

framgår avsnittSommening.statistiskisignifikantemellertid inte av
arbets-hurförtydligandereglernaemellertid deinnebär3.4.2 ett avnya

ocksåförtydligande klargörsdettaoch iskallförmågebedörnning göras
rehabilite-tillmöjligheteromfattasföretagare intebl.a. sammaatt av

redovisadedebakgrunddenna äranställda. Mot pro-ring ovansom
visst intresse.skillnadernacentuella av
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3.3.4 Antal bådeföretagare arbetar och ärsom
arbetslösa

Antalet företagare arbetsförmågamed partiellt nedsatt deni verk-egna
samheten, vilkas tillstånd någotmedicinska inte hinder för före-utgör

fårarbeta heltid i normalt förekommande arbete be-tagaren att annat
räknas utifrån den allmänna statistik finns tillgå.attmer som

Till konsekvenserna måste motsvarande effekterde reglernaav nya
Ävende tidigare reglerna läggas. dessa innebar företagareattav en

så,kan samtidigt hansköta sin verksamhet deltid och görsom som
eller någon fåhon söker arbete heltid, inte har möjlighet arbets-att
löshetsersättning i avvaktan eller kompletterande arbete. Dennytt
företagaren fråninte heller berättigad till ersättning socialförsäk-är
ringen han eller hon sjukdom arbeta heltid igrund inte kanom av
sin verksamhet normaltkan klara arbetsmarknadenett annatmen
förekommande arbete.

Utredningen redovisar i bilaga statistik beträffande företagare.3
utgångspunktMed i utredningen uppskatt-denna statistik gör en grov

frånning antalet fåkan drabbas inte ersättningattav personer avsom
sig arbetslöshetsförsäkringen Utred-eller socialförsäkringen.vare

ningen bedömer det torde kunna sig högst 100röraatt sammantaget om
200 företagare får sjukpenning de bedömsinte grund attsom av-

klara på arbetsmarknaden förekommande arbete. Härnormaltett annat
ingår de företagare alls kan arbeta vidare sin tidigareinte iäven som
verksamhet. har fåDessa möjlighet arbetslöshetsersättning.att

Antalet företagare bedöms helt arbetsföra arbetar deltidochsom av
medicinska skäl fåi sin tidigare verksamhet möjlighet arbets-utan att
löshetsersättning svårt beräkna. Hittillsvarande erfaren-mycketär att
heter visar enbart enstaka fall. bedömer maximaltUtredningen detatt

år.kan sig 50 100röra om personer per-
Utredningen förekommerhar erfarit det företagare grundatt att
ersättningsreglema inom arbetslöshetsförsäkringen socialförsäk-ochav

ringen avvecklar sin övergår blirrörelse och till verksamhet ellerannan
arbetslösa. Utredningen bedömer dock det sig mindre delröratt om en

den ifråga för dessa överväganden.ärav grupp som

3.4 Alternativa lösningar

3.4.1 Inledning

problemDet utredningen fått i uppdrag försöka gäller före-lösaatt att
inte har möjlighet arbetstagare fråntill ersättningtagare samma som



Överväganden och förslag 431998134SOU

arbete.sitt tidigareiarbetslöshetpartiellvidarbetslöshetsförsäkringen
fåarbetstagarenmöjligheter attföretagarenheller harInte somsamma

verksam-deniarbetetillrehabiliteringunderersättning annat egna
grundarbetetidigaresittåtergå tillkaninteeller honhanheten, när

arbets-förreglernainnangälldeförhållanden ävensjukdom. Dessaav
syftenaändrades. Ettsocialförsäkringenförmågebedömning inom av

krite-medicinskautifrånrenodlatarbetsförmåganbedömamed att mer
tydliggöratillmedverkarregler attklarareutformarier att somvar

så skerNärsocialförsäkringen.frånbörvad ersättasförgränserna som
Föränd-dessautanför gränser.fallervadockså tydligareblir det som

tillgällerdet rättarbetsfönnågebedönming närförreglernaringen av
blivitdetgjortdärförharförtidspension att an-och merasjukpenning

frågor.för dessalösningförsöka finnageläget att en

Steg-för-steg-modellen3.4.2

iarbetsförrnågebedömning harförreglerna prop.ändradeDe
steg-för-steg-kalladsåhjälpmedbl.a.klargjorts1996/97:28 enav

skallarbetsförmågan göras.bedömningenhurvisarmodell avsom
förutgångspunkthaftutredningensteg-för-steg-modell harDenna som
detkanlösningaralternativadiskussionInföröverväganden.sina omen

helhet.sinisteg-för-steg-modellenredovisalämpligtdärför attvara
propositionen.iföljandebeskrivs sättDen

Steg-för-steg-modellen

tillämparenbeskriva hursteg-för-steg-modellen ärmed attSyftet
arbetenolikamedarbetsförmågabedömningen sombör göra av

bör närtillämparen göraställningstagandenoch degrund som
1i ärOmskall stegersättning svaret t.ex.avgöras.tillrätten

gårnejOm ärinteprövning göras. svaretytterligarebehöver
ingårförutsättningarnaItillvidare nästatilllämparen steg, osv.
sjuk-liderförsäkradedenklarlagtdetdå givetvis är enatt avatt

försäkra-dennedsjukdom sätterdennadetdom, ärsamt att som
dettaianvänds"rehabilitering"arbetsförmåga. Begreppetdes

rehabilitering. Me-arbetslivsinriktadbetydelsenisammanhang
behandlingnödvändigbenämningeningår irehabiliteringdicinsk

konvalescens.och
ersättningtillocharbetsförmågan rättenbedömningenVid av

vägledande.övervägandenföljandebör vara
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Steg Kan den försäkrade utföra sitt vanliga arbete
efter nödvändig behandling och konvalescens

I det första bör arbetsförrnågan i förstasteget hand bedömas i
förhållande till i vilken utsträckning den försäkrade har förmåga

utföra sitt vanliga arbete elleratt lämpligt arbeteannat som ar-
betsgivaren tillfälligt erbjuder den anställde. Om den försäkrade
inte kan utföra sitt vanliga arbete bedöms kunna detgöramen
efter behandling och konvalescens sjukpenning.utges

Steg 2. Kan den försäkrade utföra sina nuvarande
arbetsuppgifter efter viss rehabilitering eller anpassning av
arbetsuppgifterna

Här gäller frågan i första hand den försäkrade kanom anses
kunna återgå till sitt vanliga arbete. Bedönmingen blir beroende

vilka åtgärder för återgång krävs och hur omfattandeav som
dessa

Åtgärder fysisk anpassning arbetsplatsen,t.ex.som av exem-
pelvis i form anpassad arbetsstol eller liknande, kanav en anses

åtgärd sådan begränsad omfattning denvara gören av attsom
försäkrade kan bedömas i förhållande återgångtill till sitt vanliga
arbete. sjukpenning från försäkringen under nödvändigautges
åtgärder.

Regeringen delar utredningens uppfattning rehabiliteringatt
för återgång till det vanliga arbetet inte alltid bör det alter-vara
nativ kommer före alternativ 3nästa enligt vilket den för-som
säkrades arbetsfömiåga bedöms förhållandei till arbeteannat

den försäkrade kan omplaceras till rehabiliteringsåt-som utan
gärder. Direkt omplacering till arbete kan inte heller alltidannat

det alternativ bör komma först. Omständigheterna i detvara som
enskilda fallet får avgörande för ersättning under reha-vara om
bilitering bör kunna Vid bedömningen vilket alternativutges. av

lämpligast bör såvälär den försäkrades och arbetsgivarenssom
önskemål kostnaderna för försäkringen in. Omvägassom ar-
betsgivaren erbjuder återgång till det tidigare arbetet bör rätten
till ersättning under rehabilitering inför sådan återgång be-vara
gränsad i tiden. Utredningen har vid sina överväganden diskute-

möjligheten riktlinjerat ersättning underatt tillattsom ange upp
månader skulle kunnatre godtas. Regeringen sådanattanser en

riktlinje rimlig tid förutgör till rehabiliteringsersättningrätt ien
dessa fall och ersättning därför inteatt i undantagsfallänannat
bör lämnas för längre tid.
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Steg 3. Kan erhålladen försäkrade utföra och andra
arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare insatserutan extra

återgåI och med det blir klarlagt den försäkrade inte kanatt att
arbetsförmågantill sitt vanliga arbete förhållandebör bedömas i

fåtill möjligheterna arbete, dvs. omplacering hosatt ett annat ar-
så arbetsförmågabetsgivaren. Om fallet försäkradesbör denär

förhållande underbedömas i till detta arbete. sjukpenning utges
nödvändig behandling och konvalescens. sjukpenningIngen ut-

i avvaktan arbetet blir tillgängligt.attges

erhålla arbetsuppgifterSteg Kan den försäkrade andra
hos sin arbetsgivare efter viss utbildning, anpassning av
arbetsuppgifter eller liknande rehabiliterande insatser

får utgångspunkt iförutsättas medPrövningen i denna del ske
rehabilitering kanden begränsade tid under vilken ersättning vid

idag. innebär rehabiliteringsinsats inteDet tarutges meren som
år anspråk. för-cirka i Vidare bör det klarlagt denän ett attvara

arbetesäkrade efter rehabiliteringsinsatsen i princip erbjuds ett
hos visserligen möjligtarbetsgivaren. Det inteär garanteraatt

havad sker i framtiden, rehabiliteringsinsatsema börsom men
mål mål uppnås.klart detoch bör troligt detta kanett attvara

klarlagd,Rehabilitering syftar önskad, intetillsom en men
till tillmöjlighet arbete hos arbetsgivaren bör inte rättannat ge
frånersättning försäkringen.

påSteg Kan den försäkrade klara arbetsmarknadenannat
normalt förekommande arbete, insatserutan extra

Om arbetsgivarens verksamhet inte finnsdet inom förramen
något arbetsförmågan arbets-lämpligt arbete bör prövas mot
marknaden utanför den försäkrades anställning.

Om den försäkrade, sjukdom han hon kanden eller har,trots
klara normalt förekommandearbetsmarknadenett annat ar-
bete har han hon till ersättning från försäkringen.eller inte rätt
Den försäkrade objektivt arbetsför arbetet inteär, ävensett, om
finns direkt tillgängligt för honom eller henne.

föregåendeDe enbart sikte försäkrade harstegen tar som
anställning. försäkrade arbetsgivare,För saknar t.ex.en ar-som

betslösa, uppdragstagare och egenföretagare tillbedöms rätten
ersättning direkt enligt reglerna i detta steg.



Överväganden och förslag SOU46 1998:34

på arbetsmarknadenSteg Kan den försäkrade klara annat
vissa rehabiliterandearbete efternormalt förekommande

omskolningutbildning ellerinsatser t.ex.

Även tids-utgångspunkt i deprövningen ske meddetta böri steg
står innebäri till buds. Detrehabilitering dagför ensomramar

år anspråk.icirkarehabiliteringsinsats inte än etttar mersom
försäkradedenbör syfta tillRehabiliteringsinsatsema göraatt

arbetsmarknaden. Omklara lämpligt arbeterustad ettatt
rehabilite-tillgå avslutadefternågot finnslämpligt arbete inte att

sådant,förmåga utföraharden försäkradering, utgesatt ettmen
från socialförsäkringen.ersättninginte längre

Är avsevärd tidvaraktigt eller förförsäkradeSteg den
arbetsoförmögen

den i dagi dettaprövning börDen göras motsvararsteg somsom
förtidspension/sjukbidragansökersker den försäkradenär om

sjukpenningden försäkradesförsäkringskassan bytereller när ut
sådan pension.mot

särskilt föranordnassysselsättningdet gällerNär perso-som
fak-försäkradearbetsförmåga denkrävs detmed nedsatt attner
intehan eller honsådant skyddat arbete förtiskt erbjuds attett

från försäkringen.ersättninglängre skall ha tillrätt

iSfU6 skrivningenkorrigerade 13Socialförsäkringsutskottet pro-s.
skulleuppdragstagareegenföretagare ochpositionen tydde attsom

Även ocksåtillämpliga föroch 21bedömas direkt enligt ärstegsteg
dessa försäkrade.

finnslösningarVilka alternativa3.4.3

lösningar inomflera alternativaUtredningen inledningsvishar övervägt
såväl socialförsäkringen.arbetslöshetsförsäkringen som

arbetslöshetsförsäkringen in-lösning skulle kunna inomEn attvara
fyllnadsstämpla vid del-föra generell möjlighet för företagare atten

arbetslöshetsförsäk-särskilda reglerna itidsarbetslöshet, dvs bort deta
för företagare.ringen

föreslås riks-bl.a. ilösning skulle kunnaEn att,annan vara som
ifrån bedömning enligt 5dagsmotioner, undanta företagare steg steg-

vid be-för företagareför-steg-modellen, dvs. införa särskilda regler
förtidspension.dömning till sjukpenning ochrättenav

bådamodifiering inomlösning skulle kunna vissEn tredje vara en
försäkringarna.
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3.4.4 lösningEn inom arbetslöshetsförsäkringen

Utredningen har förkastatochövervägt generell lösning inomen ar-
betslöshetsförsäkringen. vårDet skulle enligt uppfattning leda alltför
långt införa generell möjlighet för företagare fyllnadsstämplaatt atten
vid deltidsarbetslöshet arbetstagare.sättsamma som

Enligt dagens regler företagare arbetslös hans ellernäranses en
hennes personliga verksamhet i rörelsen vid samlad bedömningen an-

ha upphört tillfälligt. Orsaken företagarestillän ersätt-annat attses
ningsberättigade arbetslöshet inträffa först verksamheten i sinnäranses
helhet lagts ned tillfälligt kontrollsvårigheterfrämst ochän ärannat

förrisk konkurrenssnedvridning. En ersättningsrätt hargenerös ansetts
innebära risk för arbetslöshetsförsäkringen används inkomstut-att som
fyllnad i mindre lönsamma företag. skulleDärmed konkurrensför-
hållandena i branschen och/eller snedvridas. har i olikaDetorten
sammanhang framförts kritik ersättningsrätten alltförär snävmot att
för företagare. fårEn viss uppmjukning reglerna dock ha skettav anses
i och med samlad bedömning skall ochgöras ersätt-att atten numera
ning skall kunna företagaren tillfälligt upphör med sin verk-närutges
samhet. Denna möjlighet gång. dåkan utnyttjas Rätten till ersättningen
företagaren tillfälligt upphört med verksamheten bådeknuten tillär

frågai och till företaget.personen
Utredningen de i olika sammanhang fram-att argumentanser som

förts generell utvidgning ersättningsrätten till omfattamot atten av
deltidsarbetslöshet för företagare kvarstår.även Företagare iavgör

princip helt hand i vilken omfattning han eller hon skall arbetaegen
företag.i sitt Mot den bakgrunden det mycket tveksamt före-är att ge

generell möjlighet till arbetslöshetsersättning för falldettagare en
företagaren sig deltidsarbetslös. inteDet heller troligtär attanser vara

gårdet vinna allmänt sådan mångfaldgehör för tanke. Denatt en av
påverkarfaktorer näringsverksamhet och de möjligheterstorasom en

företagaren har inom bl.a. skattelagstiftningens själv in-att styraramar
riktning utfalloch verksamheten ocksåtalar generell tillrättmotav en
ersättning vid deltidsarbetslöshet för företagare.

3.4.5 lösningEn inom socialförsäkringen

Bl.a. i riksdagsmotioner föreslås nuvarande problem skall lösasatt ge-
företagare undantas från bedömning enligt 5 i steg-för-att stegnom

steg-modellen, dvs. särskilda regler för företagare införs vid bedöm-att
ning till sjukpenning och förtidspension.rättenav
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redovisats, delvistidigaregäller,1997den januariFr.0.m. 1 som
Vid bedöm-förtidspension.ochtill sjukpenningkriterier för rättnya

beaktas den försäk-skallarbetsförmågan nedsattmånning i vad ärav
normaltsådant arbetesjälvförmåga försörja sig ärrades att somgenom

arbetelämpligtarbetsmarknaden, ellerförekommande annatgenom
socialför-igenerell principförsäkrade. Enför dentillgängligtärsom

vid be-likaskall behandlasoch företagareanställdasäkringen är att
sittklararinte längreförsäkradersättning. Entilldörrming rätt somav

någottillstånd intemedicinska utgörpå heltid,vanliga arbete men vars
sjukpenning ellernågon tillinteheltidsarbete, harhinder för rättannat

del-kvarsådant falliförsäkradedenförtidspension. Om stannarett
heltidsar-sökereller hontiden hanundertid vanliga arbetei sitt annat

någotintepartiellt arbetslöshan eller hon annatbete kan sägas omvara
företagare.såväl arbetstagaregällertillgängligt. Dettaarbete finns som

förlösasfrågor skulle behövavilkaUtredningen har tittat attsom
kunnaskallföretagareinnebärförändringgenomföra att un-somen

någraredovisassteg-för-steg-modellen. Nedanfrån 5 idantas avsteg
frågor.dessa

Socialförsäk-skall undantas.måste vilkafråga lösasEn är somsom
vid be-används enbartdefinition för egenföretagareringen har somen

dettaanvändbar iintedefinitioninkomstunderlag. Dennaräkning ärav
undantagandeskall omfattasPersonkretsensammanhang. ettavsom

arbetsförmågan skallhurmåste samtidigtdefinieras avgörmansom
Arbetsförmågaoch företag.både anställningden harbedömas för som

förmåga oberoendesamladeindividensförhållande tillidag ibedöms
förvärvsförhållanden.av

skallsärreglereventuellamåstefråga lösas ärEn omsomannan
så dessafall huroch ienbart vissaalla företagare ellergälla grupper

definieras.skall
arbetsoförmågaallskall gällasärreglermåste fastställasVidare om

sjukdomarbetsoförmåga eller vissbara vissgrund sjukdom ellerav
måsteifråga. detta sammanhangIså skall kommafall vilkaoch i som

arbetsförmågan heltskall gälla ärockså särregler även näravgöras om
arbetsförmåga ifinnshelsamtidigtvanliga arbetetnedsatt i det som

arbetsmarknaden, dvs.förekommandenormaltarbete ärannat som
vanliga arbetet.arbetsoförmåga i detbåde partiellvid hel och

för företagaresärreglerfråga ställning tillYtterligare äratt ta omen
gälla försärregler skallålder, dvs.skall gälla oberoende sammaomav

30-årig 60-årigoch företagare.en en
utgångs-skall bedömas medarbetsförmågan företagare inteförOm

sådantsig självförmåga försörjapunkt i hans eller hennes att genom
måstearbetsmarknadenförekommandearbete normaltär mansom

arbetsförmågan skall bedömas.förhållande i ställettill vadfastställa i
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Om särregler skall införas måsteför företagare finansieringen också
diskuteras. Vid finansiering socialavgifter uppstår fråganen genom om
avgifter skall på hela kollektivet försäkrade eller avgiftertas ut om
skall enbart företagare. I det fallet måste dessatas ut gruppen senare
identifieras i avgiftshänseende. Definitionen måste beakta företaga-att

med aktiebolag betalar idag arbetsgivaravgifter medan övriga före-re
betalar egenavgifter kap. 1 §2 3 kap. l § lagen 1981:691tagare resp.

socialavgifter.om
Utredningen ocksåhar påtittat vad särregler för företagare skulle

innebära likabehandlingsprincipenför förhållandei till arbetstagare.
Följande exempel visar vad skulle bli följden arbetsfömiågansom om
för företagare enbart relateras till tidigare arbete.en

Exempel 5
Personerna i exempel Båda4 avsnitt 3.2. knappt år tillhar 20 kvar
ålderspension. Båda bor den där familjen bott i flera generatio-ort

Den anställde påbor familjens lilla nedlagda jordbruk, företagarenner.
påbor familjens aktiva jordbnik. anställde fårDen arbetslöshets-stora

ersättning under ornställningsperiod i avvaktan arbete,annaten
kanske på Väljer han arbeta kvar deltid inte sökaochort. attannan

arbete får han inte någon ersättning frånsig arbetslöshets-annat vare
försäkringen eller socialförsäkringen. fårFöretagaren halv förtidspen-
sion och behöver inte söka arbete.annat

Exempel 6
Två bagare i 35-årsåldem har mjölallergi vilket de inte kangör att
återgå till arbete Bådabagare. har användbar högskoleutbildningsom
inom databranschen har valt bageriarbetet grund intresse.men av
Båda kan lätt få arbete på arbetsmarknaden. Den anställdärannat ene

fåroch ingen frånersättning socialförsäkringen fåeftersom han kan ar-
såbete han anmäler sig hos arbetsförmedlingen eller hos lämpligsnart

arbetsgivare. Den andre har fåmöjligheter arbete hanattsamma men
bageriet och definieras därmedäger företagare kan fåoch hel för-som

tidspension.

De redovisade exemplen visar dagens regler till företagares nackdelatt
i arbetslöshetsförsäkringen, vid särregler beträffande sjukpenning och
förtidspension, skulle kompletteras med regler till arbetstagares nack-
del i socialförsäkringen. Sådana särregler för ocksåföretagare skulle
innebära inom företag behandlas olika. Bedöm-att personer samma
ningen företagarens arbetsförmåga skulle enligtgörasav egen gynn-

regler bedörrmingen arbetsförmågaän hos företagarenssammare av
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kanarbetsuppgifter. Dettaanställda utfördenär motäven sessamma
anställda.harföretagarnabakgrund 30-40att procent avcaav

enbart iföretagare skallarbetsförmågebedömningen förOm göras
haft innebärtidigare harförhållande arbetsuppgifter företagarentill de

lagändringengällde föreåtergång reglertill dedet inte enbart somen
också dessa regler.utvidgningutan aven

diskuterasde särreglerbedömningenUtredningen dengör att som
principiellakräversocialförsäkringen dessutomföretagare iför stora

sjuk-tillförgrundläggande förutsättningarnade rättförändringar av
denefteridag bedömseftersom.dennaförtidspension,penning och

arbetetförvärvsformvilkenarbetsförmågan oberoende isamlade ut-av
också,tordesocialförsäkringenisärregler för företagareförs. Positiva

arbetslöshetsförsäk-frånersättninggällasätt ansessomsamma
stöd tillblikonkurrenssnedvridning ochförmedföra riskringen, ett

företag.olönsamma
skall införasdet inteutredningen sär-bakgrunddennaMot attanser

sjukpenningtillbedömningvidskilda för företagare rättenregler av
förtidspension.och

omfattasså företagaresteg-för-steg-modellenEn anpassning attav
sådanmöjlig. Ensteg-för-steg-modellen däremotböralla isteg varaav

närvarandesärbehandling förskulle innebära denanpassning att som
försvinna.socialförsäkringen skulleinomfinns

bådamodifiering inommed viss3.4.6 lösningEn

försäkringarna

steg-för-steg-prövningen5 itill änföretagare kommer snabbareEn steg
för-arbetsför ibedömtshan eller honarbetstagare och annatettnären

arbetsmarknaden harförekommandenormaltvärvsarbete ärsom
få arbetslös-arbetstagarenmöjlighetföretagaren inte attsomsamma

vid deltidsarbetslöshet.hetsersätming
såvälmodifiering inomvissskulle kunnaEn möjlig lösning vara en

negativadenarbetslöshetsförsäkringsocialförsäkring attgenomsom
båda försäkringar-möjligt inomså långt detsärbehandlingen slopas är

rehabilite-viss ökningsådan innebäraEn modifiering skulle avenna.
visssocialförsäkringen ochinomringsmöjlighetema för företagare en

arbetslöshetsersättning.fåökning möjligheterna för företagare attav
steg-för-steg-modellen ochdå enligt alla iFöretagare prövas steg ges

de-i tydligtarbetslöshetsersättningdärefter nödvändigt tillrättom- -
ochprövningarprincipfinierade situationer deltid, dvs. i samma

möjligheter för arbetstagare.som
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3.4.7 En modifiering inom socialförsäkringen

Utredningens förslag: så långtFöretagare bör det möjligt jäm-är
ställas med arbetstagare vid arbetsförmågaprövning och rehabi-av

Ävenliteringsbehov. företagare bör därför omfattas i3 och 4stegav
steg-för-steg-modellen.

Steg-för-steg-modellen avsedd vägledning vid bedöm-är att vara en
arbetsförmåganing och till rehabilitering. Syf-ersättning ochrättenav
åtgärdernamed skall återgångskapa möjlighet till i arbete.tet attvara

framgårSom redovisningen steg-för-steg-modellen kan rehabili-av av
teringsinsatser för återgångföretagare enligt dagens regler vidtas för
till arbetsuppgifter, återgång pånuvarande och för isteg annat ar-
betsmarknaden normalt förekommande arbete, saknas iDäremotsteg

dåprincip för bedömning företagare enligt 3 och 4utrymme stegenav
återgångdessa uttalat sikte på arbetei hos arbetsgivare. Isteg tar en

den praktiska tillämpningen avgränsningen mellan och följan-2är steg
dockde inte lika tydlig.steg

En anpassning steg-för-steg-modellen så företagare omfattasattav
alla enligt utredningens uppfattning lämplig led iärstegen ettav som
öka likabehandlingen arbetstagare och ochföretagare. Steg 3att stegav

4 skulle därmed uttalat omfatta företagare.även
Formuleringen de aktuella bör, efter kompletteringstegenav som

visar de omfattar företagare, följande lydelse.ävenatt ges
Steg Kan den försäkrade utföra och erhålla andra arbetsuppgifter

hos sin arbetsgivare eller den näringsverksamheteni utan extraegna
insatser

Steg Kan den försäkrade erhålla andra arbetsuppgifter hos sin
arbetsgivare eller iden näringsverksamheten efter viss utbildning,egna
anpassning arbetsuppgifter eller liknande rehabiliterande in satserav

De motivuttalanden i 1996/97:28 redovisasprop. som ovan avseen-
de och kan,3 4 med den här redovisade kompletteringensteg av
respektive rubrik, tillämpas direkt på bedömningen företagare. Medav

sådant förfarande blir arbetstagare och företagare lika behandladeett
inom socialförsäkringen i detta avseende. Utgångspunkten böräven

densamma bådai fallen, åtgärdernämligen rimliga återgångförvara
till arbete hos arbetsgivaren respektive den näringsverksamheten.egna
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Steg 3 i steg-fÖr-steg-modellen

företagare enligt dagenssteg-för-steg-modellen omfattar inte3 iSteg
före-i själva företagandetsregler. torde emellertid liggaDet natur att

och detmöjligheter inom företagetsjälv till sina när ärtagaren tar vara
så verksamhetenarbetsuppgiftersåväl företagmöjligt somanpassar

arbetsförmåga. Sådanaförändradvid sjukdomkan bedrivas även en av
säkertoch det interedan idag vidtaåtgärder kan företagare är attensen

skullklarhetenskännedom. Förtill försäkringskassansdetta kommer
samtligasteg-för-steg-modellentydliggöras ikan det dock behöva när

enligtprövningpå företagare. Företagarensskall tillämpas ävensteg
iarbetsförmågan skall bedömasdet klargörsinnebär3 attattsteg

arbetsuppgifter inomandrautföraförhållande möjligheternatill att
arbete.återgå vanligatill sittkanföretagaren inteföretaget när

behandlingnödvändigundertill arbetstagare,Sjukpenning utges, som
blir tillgängligt.arbetetavvaktankonvalescens inte ioch attmen

4 steg-fdr-steg-modellenSteg i

omfattaskallmåste förtydligas deti steg-för-steg-modellenSteg 4 om
får inteenligt 4företagareföretagare. Rehabiliteringäven stegav en

ellerfrån försäkringskassansföretagsrådgivningtill någon formleda av
rehabili-ochalltid företagarensAffärsidénallmännas sida.det är

till älv-någon hjälpteringsåtgärder skall formför företagaren avvara
arbetsprövningellerutbildningkanske behöver visshjälp. Företagaren

respek-möjligheterarbetsuppgifter. Deövergå till andraför kunnaatt
rehabiliteringsåtgärderbeträffandeidag gällerbegränsningartive som

Reha-också gällabedömningar företagare.dessaför anställda bör vid
troligtmål det skallha klart ochskallbiliteringsinsatsema attett vara

företagareNågon denmål uppnås. utvidgningdetta kan ävenutöver att
4 bör inteomfattas prövningen iskall göras.stegav

rehabiliteringsåtgärdema för före-har diskuteratUtredningen om
liggavad kantill4 skall begränsasvid prövning i stegtagare som anses

övergång till in-rörelsens ellerdeninom även en annanomegna ram
företagsidé skall kunnaverksamheten ändradriktning och rym-enav

i denna rehabiliteringsfas.mas
två uttalade be-endasti principarbetstagare finns i 4För stegen

rehabiliteringsinsatseni tidgränsningar. begränsningenDen ärena -
rehabiliteringsin-får år anspråk den andrainte i ärän attta ettcamer -

mål kanmål troligt dettaskall ha klart och det bör attsatsema ett vara
uppnås. och arbetsgivarensI övrigt det arbetstagarensär gemensamma

faktiskadet dearbetsgivarenförutsättningar För omstän-ärstyr.som
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dighetema såsom arbetsgivarensföretagets storlek och möjligheter att
bereda arbetstagaren arbetsuppgifteralternativa Föravgör.som ar-
betstagaren efterdet hans eller hennes personliga förutsättningarär att
rehabiliteringsinsatser utföra andra arbetsuppgifter begränsar al-som
ternativen. påverkar få andraarbetstagares möjligheter arbets-Detta att
uppgifter arbetsgivaren. Möjligheten finna alternativa arbets-hos att

arbetsgivare meduppgifter naturligtvis ofta hosär större stor enen
blandad verksamhet liten arbetsgivare med specialinriktadhosän en en
verksamhet.

så långt jämställas med arbets-Om företagaren det möjligt skallär
inriktasi enligt kan rehabiliteringen inte enbartprövning 4tagare steg

Ävenden tidigare verksamheten.arbetsuppgifter inom förramen
övergång möjlig. Däri-företagandet börtill inriktning varaannan aven

detföretagaren ytterligare möjlighet kompenseraattgenom ges en
uppstått påhinder för fortsatt arbete i den tidigare verksamheten som

allagrund tidigare själv utförtsjukdomen. En företagare ar-av som
praktikbehöva utbildning ellerbetsuppgifter i sin rörelse kan visst.ex.

sånågot inriktningföretag för kunna ändra rörelsenshos attattannat
kunnandeeller kan till sitt teoretiskahan hon i fortsättningen ta vara

inom den verksamheten.och använda detta sättett annat egna
ochrehabilitering i 4Gränsen mellan vad kan stegsom anses vara

alltidrehabilitering aktuell i 6 kommer inteden blir steg att varasom
måste få styrandetydlig. förhållandena i enskilda falletHär det vara

områdenskildaföretagare bedriver sin verksamhet inom vitteftersom
dock detoch vitt skilda villkor. utredningens uppfattning börEnligt

utgångspunkt bedömningen.aktuella företaget kunna användas försom
företagare måste rörelsens inriktning för kunnaDen ändra att ar-som

får befinna sig ibeta vidare för detta rehabiliteringoch behöver anses
verksamheten och4 medan den lägger ned att startasteg avser ensom

de fall iverksamhet inte längre omfattas detta Isteg.annan av en grun-
6fråga skallden verksamhet eller affärsidé i denna iär prövas stegny

såledesoch föregås dvs. prövning, insatser, motutan extrastegav
normalt arbete. ellerarbetsmarknaden förekommande Enannat ny

näringsverksamhet kan i detta sammanhang jämföras med an-annan en
ställds arbete hos arbetsgivare.en annan

tidsmässiga rehabiliteringsinsatsenDen begränsning innebär attsom
får år anspråk Utred-inte i bör gälla företagare.än äventa ettmer ca

ningens förslag skapa likabehandling mellan företagare ochattavser
arbetstagare dåoch bör inte medges längre rehabiliteringsin-företagare

Påvad förmöjligt arbetstagare.än är sätt närsatser som samma som
måste utifråndet gäller arbetstagare bedömningarövrigaäven görasen

vad kan rimligt realistiskt enskilda fallet.och i detsom vara
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Prövningen efter viss utbildning,företagares möjligheter att an-av
passning arbetsuppgifter liknande rehabiliterande insatsereller er-av
hålla blir medandra arbetsuppgifter den näringsverksamheteni egna

sådana möjlig-nödvändighet uppgift. Vid prövninggrannlaga aven
sin arbets-heter för arbetstagare diskuterar han eller hon detta meden

inteförsäkringskassan delta, detgivare. I denna diskussion kan ärmen
räkningockså för arbetstagarensnödvändigt. Försäkringskassan kan

försäkringskassansarbetsgivaren. företagarens fall hartala direkt med I
rådgöra med,någon försäkrade självinte dentjänstemän än attannan

han ellerarbetsgivare samtidigtsineftersom företagaren är somegen
arbetsuppgifter.hon den behöver andraär som

fråganlämpligtdenna bakgrund kan detMot att ta omuppvara
samhället.rehabiliteringsaktörersamverkan mellan olika

samverkanspropositionenVåren s.k.lämnade regeringen den1997
framhålls viktenpropositionen1996/97:63 till riksdagen. Iprop. av

rehabilite-det gällerolika aktörerutveckla samverkan mellan näratt
stå få och hjälp uti-och stödring. enskilda individen bör iDen centrum

myndig-från mellan olikahelhetsperspektiv i stället för bollasattett
rehabiliteringsarbetet. Förutomdel iheter alla till just sin attsom ser

samverkanså effektivitetentill fördeldet den enskildesär omgynnas
förbättras.kan

påår samverkan formuleratsregleringsbreven för 1998 harI ett
Arbetsmark-Socialstyrelsen,för Riksförsäkringsverket,sättgemensamt

nadsstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen. Det är attgemensamma
användningså effektivaremyndigheterna samverkaaktivt skall att en

rehabiliteringsområdet.uppnås Syftetinomtillgängligaav resurser
arbetsförmåga så detblir tillvaratagenskall varje individs attattvara

arbete.blir möjligt den enskilde försörja sigför egetatt genom
försäkringskassan i sinUtredningen framhålla viktenvill attav

för före-handläggning rehabiliteringi samband med äventar ansvar
arbetsförmåga grundhelt eller delvis får sin nedsatttagare avsom

avseenden skiljer sigsjukdom. i vissaEftersom företagare vä-gruppen
från utredningen det kan finnassentligt anställda, attgruppen anser

i syfteskäl särskilda samverkans- och arbetsmetoder framatt tas att
förbättra rehabiliteringsarbetet för Detoch effektivisera denna grupp.

såvälför före-bör försäkringskassoma kan underlättaövervägas om
tillför kassans tjänstemän samla dessa ärendentagarna attsom genom

några få frågor-handläggare möjlighet särskilt sig in isättaattsom ges
Vidare kanske för omfattasamverkansparterna dessa börna. grupper

andra de tidigare nämnda myndigheterna, dvs. företagar-även än även
såsomorganisationer Företagarnas Riksorganisation, Lant-t.ex.nas

brukamas riksförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen.
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Steg 5 i steg-för-steg-modellen.

En prövning steg-för-steg-företagare 3 och 4 iäven mot stegav
modellen kommer utökade möjligheter fåinnebära för företagareatt att
ersättning från socialförsäkringen under nödvändiga rehabiliteringsin-

De kommer fådärmed i princip möjlighetersatser. att samma som ar-
betstagare återgå till den tidigare arbetsgivaren respektive närings-att
verksamheten. Vad detta praktiken kommer bliri innebäraatt av-

förhållandenahängigt enskilda fallet enskildai det och denav ar-
betsplatsen. Vissa möjligheter andra arbets-arbetstagare har tillstora
uppgifter, andra har betydligt mindre möjligheter. kommerDetsamma

Även reglerna kom-gälla för företagare. med dessa förändringaratt av
några prövning steg-för-steg-vidare för enligt 5 iatt stegmer

modellen.
De företagare vid prövning enligt inte bedöms1 4stegensom en -

utföra näringsverksamhetenkunna arbete, helt eller delvis, i den egna
pårehabiliteringsinsatser in skalläven sätts sättom samma som ar--

betstagare därefter bedömas enligt Utredningens ställnings-steg-
frånfrågan 5tagande det gäller företagare skall undantasnär stegom

finns i avsnitt 3.4.5.
åtgärds-Frågan kostnadsansvar vidbl.a. Arbetsgivarens och re-om

särskild utreda-habilitering Dir. 1997:90 utreds för närvarande av en
föreslå vid vilken tidpunkt arbetsgivarensUtredaren skall bl.a. an-re.

skalllångt skall sträcka sig. Hanskall inträda och hur ansvaretsvar
rehabilite-också förutsättningar fullgörabelysa arbetsgivares ettatt

förutsättningar.bl.a. små och arbetsgivares skildaringsansvar, stora
föreslå någraUtredaren kommer, enligt utredningen erfarit, intevad att

frågor här.förändringar har betydelse för de skall lösassomsom

ideltidsarbetande möjligheter medverkaDen företagarens att
rehabilitering

något möjligheterUtredningen företagares faktiskahar diskuterat atten
rehabiliteringsåtgärder.delta i Ut-under tid lämna sitt företag för atten

fråga,redningen ha dennakonstaterar, närmare penetrerat attutan att
hindraruppstå samband med sjukdomenproblemet torde redan i att

från förekommande fallföretagaren arbeta. sjukpenning, och iatt re-
täckahabiliteringspenning, från allmänna försäkringenden attavser

rehabi-den enskilda inkomstbortfall vid sjukdom ellerindividens eget
litering. försäkring övrigaDen däremot inte att motavser vara en

stillestånd,risker, kan kostnader förresultera i ersättaret.ex.som m.m.,
Sådanai denna form frågor hanterar företagarenförvärvsarbete.av
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inom för företagets försäkringslösningarramen egna som anpassas
efter förhållandena i det enskilda företaget.

Frågan rehabilitering ingåri allmänhet företagare inte i ut-om av
redningens uppdrag. harUtredningen därför vid pekastannat att ett
problem uppståkan tänkas i samband med rehabilitering före-som av
tagare.

3.4.8 modifiering inomEn

arbetslöshetsförsäkringen

änd-Utredningens Arbetslöshetsförsäkringen börbedömning: inte
så detföretagare till arbetslöshetsersättning när ärrättattras ges

sjukdom företagaren kan arbeta heltid iorsaken till inteär attsom
sin tidigare verksamhet.

ingåendeUtredningen har diskuterat möjligheterna inomävenatt
såarbetslöshetsförsäkringen modifiera något arbetsförreglerna att en

partiellt arbetslös kan få från arbetslöshets-företagare ersättningmen
försäkringen då han elleri de fall det sjukdom orsaken tillärär attsom

inte Utredningen harhon kan arbeta heltid i sin tidigare verksamhet.
dock föreslå någon sådan Utredningenför inte förändring.stannat att

arbetslöshetsförsäk-emellertid modifierad lösning inomattanser en
sådan lösningringen tekniskt därför skissat hurmöjlig och harär en

skulle kunna ut.se
sådan dockmöjlighet enligt utredningens uppfattning,En skulle,

företagare försäkringskassanbegränsas till gälla enbart deatt som av
bedömts kunna klara på arbetsmarknaden normalt förekommandeett
arbete. Försäkringskassans utredning beslut skulle därmedoch vara en
väsentlig del underlaget för arbetslöshetskassans beslut.av

En företagare vid försäkringskassans enligt 5bedömning stegsom
kunna klara på förekommandearbetsmarknaden normaltannatanses

arbete insatser arbetstagaresättutan extra ges, samma som en som
klarar sitt pågamla arbete deltid, möjlighet under omställ-atten en
ningsperiod erhålla arbetslöshetsersättning personligadenäven om
verksamheten företaget såi inte har upphört i sin helhet. skulle iDetta
fall gälla den företagare sjukdomen kan arbeta deltid i dentrotssom

verksamheten klaraoch försäkringskassan bedömts kunnaegna som av
arbete heltid.ett annat

En modifiering arbetslöshetsförsäkringen skulle lagteknisktav
kunna lösas tredje 35 medstycke i § ALFt.ex. ett nyttgenom nya
följande lydelse.
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företagare, uppburit sjukpenning eller förtidspensionEn som
enligt försäkringlagen allmän och enligt beslut1962:381 om

försörjaallmän försäkringskassa bedömts kunna självsigav
normalt arbets-förvärvsarbete förekommande påärgenom som

till delmarknaden, skall arbetslös den företagarens per-anses
rörelsen tillfälligt.sonliga verksamhet har upphörti änannat

förtids-gälla den ansöktMotsvarande skall företagare omsom
dengrund sjukdom eller nedsättningpåpension annan avav

prestationsförmågan fått avslagbøsiska eller psykiska på sinmen
grund företagaren bedömts kunna försörjaansökan på sigattav

förekommandesjälv förvärvsarbete normalt påärsomgenom
arbetsmarknaden.

måste företagarenifråga arbetslöshetsersättningFör komma föratt
Försäkrings-steg-för-steg-modellen.de olika iprövas stegengenom

arbetsofönnågan ifår utredning ochkassan prövagöra omen noggrann
rehabiliteringsinsatser inommed hjälpdet företaget kan hävas avegna

därefter bedöms inteden försäkradeSocialförsäkringens Omram.
återgå kunnaheltid den näringsverksamhetenkunna i i men ansesegna

arbetenormalt förekommandeklara arbetsmarknaden utanannat
då bli aktuellt med arbetslöshetsersätt-insatser, skulle det kunnaextra

för utsträckning för arbetstagare.ning företagare i somsamma
förtidspen-avslag ansökanEn indragen sjukpenning eller ett om

tillblir berättigadsion skulle automatiskt innebära företagareninte att
be-försäkringskassansarbetslöshetsersättning. i fall där detEnbart av

framgår sjukdom ellerklart försäkrade harslut den motsvaran-att en
arbetsförmågan därmån tidigare arbete,de i ned iviss sätter mensom

arbetsmarkna-bedöms klaraden försäkrade sjukdomen annattrots
arbetslöshetsersättning kunnaskulleden normalt förekommande arbete,

sjukpenning eller avslag ansökanBeslut indragningutges. omavom
överhuvudtaget inte bedömsförtidspension på sjukdomberor attsom

arbetsoförmåga skulleföreligga sjukdomen medförteller inte haratt
till arbetslöshetsersättning.naturligtvis inte kunna grunda rätt

förmågan sjuk-skall arbetaFörsäkringskassan bedöma att trots
åtgär-skall bedöma vilkadomen medan arbetsmarknadsmyndighetema

fåttinteder krävs för häva arbetslösheten den enskilde harattsom om
något sådantarbete eller henne. avvaktanhonom I ett ar-som passar
bete skulle fungera omställningsför-arbetslöshetsförsäkringen ensom
säkring företagaren.föräven

då ingåbeslutsunderlag skulle kunnaFörsäkringskassans beslut och
i det underlag förarbetslöshetskassan har sin bedörrming rättensom av
till in-ersättning. Därutöver kan föreskrivas företagarenatt genomev.

från pårevisor verksamheten bedrivseller styrkersätttyg attannat
deltid.
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Vidare skall samtliga förutsättningar för tillövriga ersättningrätt
finns ocksåangivna i lagen arbetslöshetsförsäkring självfalletsom om
uppfyllda. månErsättning skall inte kunna i vidare till före-utgesvara

vad gäller för arbetstagare deltidsarbetslös.än ärtagare som en som
Ersättningen skall för omställningsför-företagare uttaladäven vara en
säkring i avvaktan lämpligt arbete blir tillgängligt. dettaIatt ett
sammanhang bör påpekas arbetstagare månadsmed uppsäg-att en en
ningstid i sitt deltidsarbete oftast kan lättare tillha ställaatt annatom
arbete behöva längre för avveckla sittföretagare kan tidän atten som

därförföretag det blir nödvändigt. Prövningen kan i företagarensom
fall bli mycket grannlaga för arbetslöshetskassorna.

delar arbetslöshetsförsäkringens regelverk kan be-Vissa andra av
få till arbetslöshetser-höva företagare skall möjlighetöverses om en

Utgångspunkten företagaresättning på deltid. detta börför attvara en
vid deltidsarbete den verksam-skall till ersättning irätt egnasom ges

hän-heten skall uppfylla arbetstagaren. Om detta medkravsamma som
till alltför kan be-företagandets villkor bedöms generöst,syn vara

gränsningar övervägas.
Ersättningsperiodens längd fråga kan behöva diskuterasär en som

deltidsarbetslöshet.företagare skall till ersättning vidrättom ges
tillsvidareanställningdeltidsarbeteEn arbetstagare utför isom en

pågåendeoch i övrigt arbetslös kan uppbära ersättning den ersätt-är
bero-ningstiden länge deltidsersättning kan därmedHur ärut. utges

pågåendeende i vilken utsträckning ersättning tidigare i denutgettsav
fyllnads-perioden. partiellt arbetslöse arbetstagaren kan i principDen

mellanstämpla endast period längden perioden kan varieraochen
återståendemycket kort tid och hel period. Vid ersättning i kom-en en

bination med deltidsarbete skall ersättningsrätten med jämnaprövas
mellanrum, sexmånadersprövning, kan avbrytasoch ersättningen om
den sökanden avvisar erbjudna lämpliga arbeten hansmotsvararsom

åtgärd.arbetsutbud eller arbetsmarknadspolitisken
arbetslöshetser-En helt arbetslös före detta företagare uppbärsom

fårsättning behandlas arbets-och deltidsarbete anställdett som som
återupptaroch kan fyllnadsstämpla. Om eller hon däremothantagare

arbete näringsidkare avbryts ersättningsrätten helt oberoende avsom
många på-hur dagar pågått. verksamhetenden arbetslösa perioden Om

gått år måste företagaren uppfylla kvalifikations-än ett nyttmer
kraven.

företagareEn arbetar vidare halvtid i sin näringsverksamhetsom
och möjlighet till arbetslöshetsersättning hontill den del han ellerges

arbetslös skulle två år.kunna uppbära ersättning under Omär änmer
det bedöms för mycket omställningsperiod företagareförvara som en
skulle de för prövningregler ersättningsrättenutöverman, av som
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gäller idag, kunna tidsmässig för ersättnings-överväga även gränsen
ersättning vid deltidsarbetslöshet för företagarerätten, t.ex. utgesatt

enbart åretsunder det första arbetslöshet.
Beräkningen storlek vid deltidsarbetslöshetersättningens är enav

fråga behöver företagare skall tilldiskuteras rättannan gessom om
sådan ersättning.

iför företagare beräknas idagErsättningen vid heltidsarbetslöshet
årenunder föreprincip på genomsnittliga inkomsten deden tre senaste

avvecklingsåret. deltidsarbetslöshet skall införas börOm ersättning vid
förhållande tillså få möjligt övrigt idet ske med förändringar isom

heltidsarbete bör kunna användasnuvarande regler. normaltEtt som
halvtid och söker arbete förjämförelse. arbetarFör företagare somen

beräknas i prin-nå ersättningen kunnatill heltidsarbete böratt upp
åren år då arbetslös-de före detcip hälften inkomsterna under treav

Så inkomsterheten inträffade. andel tidigare motsvararstor som ar-av
betslösheten ersättningsgrundande.bör vara

inkomstår ellerinkomster kan variera mycket underFöretagares ett
något med företaga-mellan olika inkomstår ha direkt sambandutan att

vill hadeltidsersättning till företagarearbetsinsats. Om vid enrens man
efterhand skulle kunnamöjlighet till avstämning inkomster i manav

idag det gällerbevilja ersättning skerpreliminär närsätt somsamma
dåskullebostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. utgivna ersättningenDen

föri efterhand den taxerade inkomstenkunna stämmas mot sammaav
år. skullearbetsinsatsOm högre inkomst störremotsvaras enen av

fått förfå tillbaka ersättning han eller honföretagaren kunna betala den
företaga-mycket. alternativ dagens företagarregler, dvsEtt ärannat om

inkomstenökar ersättningen in. den högrearbetsinsatsen dras Omren
på skullenaturliga fluktuationer inom verksamhetendäremot beror

ocksåskullenågon återbetalning ske. inkomstgränsinte behöva En
in-högre denkunna vid inkomster vadsätts är än motsvararsom som

från arbetslöshetsförsäk-komst till högsta dagersättningrättsom ger
såringen. bör ersättning inteOm företagarens inkomst högreär än ut-

årligpreliminär ersättning och avstämningEtt förfarande medges.
tillåtsskulle kunna ersättningsperioden längreanvändas än ettom vara

kalenderår. år skulleOm ersättningsperioden begränsas till avstäm-ett
ningen kunna Avstämning iefter deltidsersättningsperiodens slut.göras
efterhand två förskulle innebära inkomst- och arbetstidsbedömningar
företagare stället sådana ersättningsärendeni för i dag. Antaleten
skulle dock bli mycket litet.

Som tidigare bör modifiering inom arbetslöshets-nämnts om en-
försäkringen sådana förändringar behövsenbartövervägs göras som-
för företagare möjlighet till omställningsförsäkring lika villkoratt ge

måstearbetstagare. frånFöretagaren beredd skilja sigattsom vara
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arbetslöshetsför-för lämpligt arbete, eftersomföretaget att ta ett annat
omställningsförsälqing.säkringen för alla skall Företagares rättvara en

i verksamheten bör därförtill ersättning vid deltidsarbete den egna
enligt gäller för arbetstagare. Företagarenvillkorprövas samma som

måste beredd ochi utsträckning arbetstagaresamma som en vara
halvtidsanställningarbetstiden tillkunna i företaget t.ex. enanpassa

måste beredderbjuds sådan. företagarenhan Vidare attvaraom en
detoch heltidssysselsättninglämna sin deltidssysselsättning ta omen

Även beträffande bi-begränsningenbehövs för häva arbetslösheten.att
på enligt dagens regler.sysslor bör ske sättsamma som

arbetslöshetsförsäkringenskissade modifieringen inomDen ärovan
likabehandlingmöjlig genomföra. Enenligt utredningen tekniskt att

söker arbetearbetslösa ochföretagare och arbetstagaremellan ärsom
arbete borde,inte klarar sitt tidigaregrund de helt eller delvisattav
arbetslösinnebära denenligt utredningens uppfattning, äratt gessom

tidigarefrån oberoendeersättning arbetslöshetsförsäkringen ar-av om
arbetstagare.bete varit företagare ellersom som

föreslå någon förändringUtredningen har emellertid valt inteatt av
lösningen in-skissadearbetslöshetsförsäkringen. Denreglerna i ovan

principiellfåtalden tillnebär begränsasäven ett personer enom --
arbetslöshetsförsäkringenförändring företagarens ställning inomav

iverksamhetenden personligainte längre kräver rö-att attgenom man
grundläggandesådan ändring denrelsen skall ha upphört helt. En av

följanderegeländringar och däravkan leda till omfattandeprincipen
lösningensvåröverblickbara tillämpningskonsekvenser. Den skissade

antaleteffekt eftersomockså få begränsad praktiskskulle mycketen
utredningensminskarberörs mycket litet ochär genompersoner som

vill utred-bakgrundsocialförsäkringen. Mot dennaförslag avseende
till ersättningföreslå någon företagaresinte förändringningen rättav

också företagarnasfrån har visat sigarbetslöshetsförsäkringen. Det att
sådan lösning.heller förordarintresseorganisationer inte enegna
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4 Förslagets konsekvenser

Allmänt1

allmän försäk-Utredningens förslag vid ändring i lagenstannar omen
arbetsfönnågebedörnning innebärring vad för företagare. Dennagäller

nuvarandearbetsförmågaföretagares skall inte enbartprövasatt moten
erhålla arbetsupp-arbetsuppgifter möjligheten andraävenutan mot att
bedömningengifter i näringsverksamheten innanden görs motegna

förekommande arbete. Genomarbetsmarknaden normaltannat
fullt viddenna förändring likställs företagare och arbetstagare pröv-ut

mellanSkillnadernaning till och förtidspension.sjukpenningrättav
kvarstår.arbetslöshetsförsäkringenföretagare och arbetstagare i

någon socialförsäkringensFörslaget innebär inte förändring av
Någon arbetslöshetsförsäkringengrundläggande principer. ändring i

förslagetföreslås finns skäl analyserainte. Mot denna bakgrund inte att
frietableringsrätt ochi ljuset de EG-rättsliga friprincipernaav om

samordningrörlighet 1408/71för och förordning EEG ompersoner nr
derasanställda, egenföretagare ochför social trygghet försystemav

regional-familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Desom
mån föreslagnapolitiska konsekvenserna blir inte i den denstora, men

fårregeländringen möjlighet fortsättainnebär fler företagare attatt
blir positivverka begränsad arbetsmarknad detmedäven orter en

Några kan utredningenkonsekvens. konsekvenser förslagetnegativa av
Ökadejämställdhetspolitiska konsekvenser.inte gällerDetsammase.

möjligheter rehabilitering och därmed fortsatt arbeteför företagare till
positivt för kvinnorinom den näringsverksamheten kan ses somegna

bakgrund ökar bland kvinnorföretagandet männenävenmot att omav
fortfarande företagarna.dominerar bland destort egna

4.2 Administrativa konsekvenser

Enligt arbetsför-dagens regler försäkringskassoma företagaresprövar
måga vid bedömning till sjukpenning och förtidspension. Pröv-rättav
ningen förhållande förhållande tilli till det vanliga arbetet och igörs
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på arbetsmarknaden förekommande arbete.normalt Utredningensannat
förslag innebär prövningen förhållandeskall i till före-ävengörasatt

möjlighet erhålla andra arbetsuppgifter i den närings-tagarens att egna
verksamheten. utökade prövningsmöjligheten kommer inteDen att
medföra något ökat hos försäkringskassan, välantal ärenden men en
utökad prövningsram.

hurPrövning företagares till ersättning och utredningrättav av
ingår idagmycket sin verksamhet redanarbete företagaren lägger iner

försäkringskassans sjukfall förtidspensioner.i arbete med och Den ut-
rehabiliteringsmöjlig-kommer medföraökade prövningsramen att att

inriktning iheterna för företagare skall bedömas med ochannan nyen
mångaförhållande visserligen intetill nuvarande regler. Det sigrör om

detta finnas skäl för försäkringskassomaärenden, det kan atttrotsmen
underlättasrehabiliteringsarbetet för dennaöverväga attavgruppom

några få möjlighet särskilttill handläggareärendena samlas attsom ges
frågor.sig in i dessasätta

merkostnader.alltid administrativaRegelförändringar innebär vissa
dessa kost-här föreslagna förändringarna dock inteDe större änär att

nader bör anslagetskunna inom det ordinarie ram.rymmas
nedan.Beräkning de försäkringsmässiga kostnaderna redovisasav

och finansiering4.3 Kostnadsberäkning

Kostnadsberäkning4.3. 1

utbe-hand ökningkostnader förslaget för med sig i förstaDe är aven
Utredningen har be-talning rehabiliteringspenning till företagare.av

utgångspunkt imed denräknat denna kostnad till 8 miljoner kronorca
under årrehabiliteringspenning totalt har betalats 1997.utsom

år768 000Det totala antalet dagar med rehabiliteringspenning 2var
till före-1997. Av dessa betalades 108 000 dagar eller 4 procentca

Utredningen beräknar förslaget kommer medföratagare. att attatt
företagarnas öka till ochandel antalet dagar kommer 5 procentatt caav

dagar.138 000 dagar, dvs. ökning med 30 000motsvara ca en
år rehabiliteringspenningen tillUnder 1997 den genomsnittligavar

företagare 259 kronor dag.per
Mot bakgrund förslaget medfördenna bedömer utredningen att en

siffrorårskostnadsökning motsvarande 8 miljoner kronor i 1997ca
30 000 259 7 770 000.x

ocksåFörslaget kan komma medföra inom förkostnaderatt ramen
åtgärdsmedelde försäkringskassoma före-förfogar Utredningenöver.

slår dock några utgår ifrån åt-inte höjningar anslagdessa utan attav
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gärdema inom eventuellt med viss omfördelning till-ryms ramen, av
gängliga medel.

4.3.2 Finansiering

sjukpenning kan till 65 ården fyllt och fortfarande förvärvs-utges som
arbetar den försäkrade ålderspension.samtidigt uppbär Vissaäven om
begränsningar finns dock beträffande denna 3 kap. 3 och 13 §§rätt
AFL .

Från med den månad då fyller år elleroch den försäkrade sjuttio
ålderspension fårdessförinnan har börjat uppbära hel sjukpenning en-

ligt lagen allmän dagar. Försäk-försäkring betalas för högst 180utom
fårringskassan skallbesluta sjukpenning inte längre betalasäven att

för försäkrad ålderspensionhelt eller delvis uppskjutit sitt uttagsom av
och fått sjukpenning i dagar eller hon har180 efter det hanattsom
uppnått års ålder.65 principerDenna prövning sker enligt de som
gäller för ställningstagande förtidspen-till utbyte sjukpenning motav
s1on.

Utredningen föreslår tillfinansiering sitt förslag rättenattsom av
sjukpenning den år från dagarför fyllt 65 minskas nuvarande 180som

sådantill 90 dagar. kostnadsrninskning medEn sänkning medför caen
8 miljoner kronor i 1997 år siffror nettodagar medca 25 000 en
genomsnittlig sjukpenning 326 kronor dag.om per

Konsekvenserna den föreslagna finansieringen har utredningenav
inte bör utredningens sakkunnigaDetnärmare penetrerat. noteras att
och därigenom haft finansierings-inte möjlighet värderaexperter att

utifrånförslaget vidare perspektiv.och allmäntett mera





SOU 1998:34 65

5 Ikraftträdande

Utredningens förslag: De ändrade reglerna för bedömning före-av
enligt steg-för-steg-modellen bör träda i kraft den 1 januaritagare

1999.

Utredningens förslag bör träda i kraft den 1 januari 1999. De nya reg-
lerna bör tillämpas sjukfall pågår vid ikraftträdandet. Enäven som
positiv förändring kan ha vital betydelse enskilde inteför den börsom
begränsas till omfatta enbart sjukfall påbörjas efter ikraft-att som
trädandet. Eftersom antalet kan ifrågakomma ärpersoner som
begränsat sådantbör förfarande inte innebära några problemstörreett

Övergångsbestämmelserför försäkringskassoma. därför, enligtär ut-
redningens uppfattning, inte nödvändiga.
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6 Författningskommentar

1962:381till ändring i lagen6.1 Förslaget
försäkringallmänom

3 kap. 7 §
ioch 4enligt 3så företagare kanParagrafen ändras prövasäven stegatt

motiveringen,framgår allmännaSkälen densteg-för-steg-modellen. av
tillrehabiliteringtillmöjligheterskallavsnitt 3.4.7. Företagare sammages

närvarandeförverksamhetenandra arbetsuppgifter inom den somegna
arbets-arbetsuppgifter hosförhållande andrai tillfinns för arbetstagare

näringsverksamheten visadengivaren. Formuleringen i attattavseregna
åtgärder vidtashuruvida kanstyrande förföretagsformen inte skall vara

föroch skall3 4Socialförsäkringens Prövning enligtinom görasstegram.
oberoendeföretagarbetsgivare elleralla försäkrade har egetett avsom en

konstruerad.arbetethur deras anknytning till det tidigare är
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Kommittédirektiv

Företagares till frånersättning arbets löshets-rätt

och socialförsäkring

Dir 1997:137

Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppdrag belysa effekter kanatt som
uppstå i samband med företagares till frånersättning arbetslöshets-rätt
och socialförsäkring. Utredaren skall kartlägga antalet företagare med
partiell arbetsförmåga grund nuvarande ersättningsreglersom av av-
vecklar sin rörelse och i vilken övergårutsträckning de till verk-annan
samhet eller blir arbetslösa. Vidare skall utredaren vid behov lämna
förslag på vilka regelförändringar bedöms erforderliga för attsom vara
eliminera eventuella oönskade effekter. Om förslag lämnas skall ut-
redaren viktiga principer långtlöntagare och såväma företagareattom

möjligt behandlas lika i trygghetssystemen. Förslagen skall ävensom
bidra till arbetslinjen upprätthålls trygghetssystemenatt samt att
utformas så missbruk minimeras. Utredaren skall också belysa ad-att
ministrativa, kostnadsmässiga juridiskaoch konsekvenser föreslagnaav
förändringar.

Bakgrund

Inledning

I proposition 1996/972107 regeringen sin avsikt studeraattangav noga
frågan företagares till arbetslöshets- och socialförsäkringser-rättom
sättning så oönskade effekter undviks för denna Bakgrundenatt grupp.

de nyligen genomförda förändringarna avseende kriterier för rättvar
till ersättning i form sjukpenning och förtidspension prop.av
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budgetproposi-skulle iErforderliga1996/97:28. förslag presenteras
för år 1998.tionen

samrådi medfick i uppdragAMSArbetsmarknadsstyrelsen att
Socialstyrelsen SoSRiksförsäkringsverket ochRFV göra en

respektivearbetslöshetsersättninggenomgång tillföretagarnas rättav
redovisades den 14Uppdragetfrån socialförsäkringen.ersättning

företagare förframgår bl.a.redovisningenaugusti 1997. Av attatt en
åt-ellerdefinitivtverksamhetenmåste ned helaarbetslös ha lagtanses

få arbetslöshetsersätt-kan inteAktiva företagarerrrinstone tillfälligt.
partiellt ochverksamhetdrivainte möjligtning, dvs. det är att egen

från arbetslöshetsförsäkringen.få ersättningdelenden resterande
följasamråd och SoSmed AMSifått i uppdraghar RFVVidare att
för-ochtill sjukpenningkriterierna fördeeffekterna rättav nyaupp

januari 1998.den 15redovisasskallUppdragettidspension. senast
något förslagpresenterades inteår 1998förbudgetpropositionenI

sinframförde regeringenområdet. Iställetpåregelförändringartill av-
riksdagentillåterkommasärskild utredaretillsättasikt attsamtatt en

våren 1998.underså fattasbeslut skulle kunnamed förslag att

socialförsäkringenreglerGällande inom

sjukpenningtillkriterier för1997 gäller rättden januari1Fr.o.m. nya
arbetsförmåganmåni vad ärbedömningVidoch förtidspension. av

självförmåga försörja sigförsäkradesbeaktas dennedsatt skall att
arbetsmarkna-förekommandenormaltsådant arbete ärsomgenom

för-för dentillgängligtarbetelämpligteller ärden, annat somgenom
anställda ochsocialförsäkringengenerell princip i ärsäkrade. En att

Dennatill ersätming.vid bedömningbehandlas likaföretagare rättav
fortfarande.princip gäller

heltid,vanliga arbeteklarar sittinte längreEn försäkrad mensom
heltids-något hinder förtillstånd intemedicinska utgör annatvars

Omsocialförsäkringen.frånersättningnågon tillarbete, har inte rätt
arbetevanligadeltid i sittdå kvarförsäkrade väljerden stannaatt

någotarbetslös intepartiellthonkan han eller annatsägas ar-omvara
arbetsförmågahainte bedömstillgängligt. försäkradbete finns En som

partielltillnaturligtvisarbete harnormalt förekommande rättför annat
företagare.såväl anställdaregler gällerersättning. Dessa som
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Gällande regler arbetslöshetsförsäkringeninom

Både anställda och företagare har till arbetslöshetsersättning. Enrätt
måsteföretagare dock enligt huvudregeln lägga ned hela sin verksam-

het definitivt för betraktas arbetslös. Orsaken arbetslös-äratt attsom
hetsersättning inte får bli inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag,
vilket någrakan skapa konkurrenssnedvridningar. Dessutom finns inte
reella kontrollmöjligheter avseende omfattningen företagares arbete.av

Våren 1997 gjordes emellertid del justeringar i regelsystemeten
innebär företagares arbetslöshet skall utifrånavgörasattsom en en

samlad bedömning den personliga verksamheten har upphört.av om
Detta kan innebära fall behöver säljaföretagare i vissa intet.ex. att en

näringsfastighetden han eller hon bor för betraktasattsom som ar-
låtabetslös. Vidare infördes möjlighet företag vilande medatten vara

syfte.samma

Problem med gällande företagareregler för

ovanstående framgår regler företagare medAv nuvarande inteatt ger
partiellt arbetsförmåga där detnedsatt i den verksamheten,egna men

tillståndet någotmedicinska inte hinder för företagaren arbetautgör att
frånheltid i normalt förekommande arbete, till ersättningrättannat

socialförsäkringen. ersättningFör företagare finns heller tillingen rätt
från arbetslöshetsförsäkringen han eller hon väljer kvar iatt stannaom
den verksamheten på rörelsendeltid, eftersom kraven helaär attegna
avvecklas.

Uppdraget

Utredaren skall mångabedömning hur företagaregöra en av som,
grund de inte längre klarar sitt arbete heltid, ansökt ersätt-attav om

frånning fått dåden allmänna försäkringen och avslag de bedömts ha
hel arbetsförmåga påi arbetsmarknaden förekom-nonnaltett annat
mande arbete. Enligt reglerna arbetslöshetsförsäkringen kan,i som

företagare inte del-uppbära arbetslöshetsersättningnämnts,ovan en
tid. Utredaren skall därför mångaredogöra för hur företagare i densom
beskrivna situationen ocksåavvecklar rörelse. klar-sin Utredaren skall

dessa övergår tillgöra arbete eller blir arbetslösa.annatom personer
Dessutom skall utredaren undersöka vilka kategorier företagare detav
kan sigröra om.

Vidare skall föreslåutredaren, det behövs, erforderliga regelför-om
ändringar vad företagares till arbetslöshets- och socialförsäk-rättavser
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ringsersättning. dettaI ingår också definiera den kategoriarbete att
skallföretagare omfattas förändring.som av en

så långtVid förslagens utformning möjligtskall utredaren som
viktiga principer i generella ersättningssystem. Ennuvarandevärna

partiellföretagare till arbetslöshetsersättning vidlösning rättsom ger
urholka arbetslöshetsförsäkringensarbetslöshet riskerar nämligen att

incitamentkaraktär omställningsförsäkring, eftersom företagarensav
ellerkombinera partiella företagandet med sökadet att accepteraatt ar-

socialförsäkringen föran-på minskar. inombete En lösningortannan
fådåkategorin företagare. skulleleder i sin särregler för Dessatur er-

kravlägre ställdagrunder övriga försäkrade, medsättning andra än
från principenarbetsfönnågans nedsättning, vilket innebär avsteg

likabehandling i trygghetssystemen.om
föreslagnakonsekvenserUtredaren skall administrativabelysa av

mycketkontrollenviktig komponent hurregelförändringar. En är av
får bliverksamhet; ersättningen intearbete företagaren lägger ned i sin

vilket riskerari mindre lönsamma företag,inkomstutfyllnad atten
be-utredarenskallskapa konkurrenssnedvridningar. Dessutom göra en

merkostnaderna.räkning de administrativaav
arbetslöshetsersättningtillEn lösning företagare rättsom ger

be-arbetslöshetsförsäkringen. Förkommer öka kostnaderna föratt en
216 000fanns drygti juni 1997 detdömning härav kan nämnas att

arbetslösa.drygt 14 000i företagskassor och demmedlemmar av var
tillöka relativt mycketPersonkretsen skulle kunna rättantas ar-om en

ökarsocialförsäkringenlösning inombetslöshetsersättning infördes. En
utredningsar-också förtidspension. Ikostnaderna för sjukpenning och

föreslå definansieringbetet ingår därför kostnadsberälcna ochatt av
eventuella förslag lärrmas.som

författnings-förslag nödvändigaVidare skall utredaren lämna om
ändringar.

förslag i ljuset de EG-rätts-Utredaren skall analysera sinaäven av
för ochetableringsrätt och fri rörlighetliga principerna fri personerom

försärskilt samordningförordning EEG 1408/71 systernavnr om
farniljemed-social och derastrygghet för anställda, egenföretagare

lemmar flyttar inom gemenskapen.som
för-sammanfattarAvslutningsvis det utredarenangelägetär att

grund-slagens försäkringssystemenskonsekvenser med avseende
läggande och förändringar, kostna-principer, administrativa kostnader
der lagförändringar EG-rätts-i ersättningssysternen, erforderliga samt
liga principer, och ställer eventuella positiva effekterdessa demot som
uppnås regelförändring.av en



Arbetets uppläggning

Utredaren skall bedriva samråd pågåendesitt arbete i med RFV:s ut-
redning kring effekterna de kriterierna sjukpenningför tillrättav nya
och förtidspension med småföretagsdelegationen dir. 1996:70.samt

Utredaren skall vidare beakta direktiven till samtliga kommittéer
och särskilda utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.att
1992:50, offentliga åtaganden dir. redovisa1994:23, jäm-pröva
ställdhetspolitiska aspekter dir. 1994:124 redovisa konsek-attsamt

för brottslighet brottsförebyggande arbetet dir.och detvenser
1996:49.

1998.Utredarens förslag skall redovisas den februari27senast

Socialdepartementet
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1997-12-09

Vissa kassor enligt förteckning

Partiell arbetslöshet bland företagare

Regeringen har tillsatt utredning f denmansutredare Göte Ekströmen
statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet 1991-94 klarläggaatt
ersättningsfrågan för tidigare.företagare kan arbeta heltidsom som

såvälI socialförsäkringen finnsarbetslöshetsförsäkringensom
nämnda Frånsituation reglerad. och januari 1997 gäller reglermed nya
för sjukpenning och förtidspension, försäkradinnebärande att en
företagare kan komma från bådasakna ersättningsrättatt systemen.
Man vill utreda effekterna, ifrämst med hänsyn till ändringarnanu
socialförsäkringen, januari 1997.

Citat direktiven:ur

Utredaren skall mångabedömning hur företagaregöra en av som,
grund de inte längre klarar ansöktsitt arbete heltid,attav om

från dåersättning den allmänna fått deförsäkringen och avslag
bedömts arbetsförmågaha hel i normaltarbetsmarknadenett annat
förekommande arbete. Enligt arbetslöshets-försäkringenreglerna i kan,

företagare uppbärainte arbetslöshets-ersättningnämnts,som ovan en
på deltid. Utredaren skall därför mångaredogöra för hur företagare

deni beskrivna situationen avvecklar sin rörelse. Utredaren skallsom
också klargöra dessa övergår till arbete eller blirannatom personer
arbetslösa. Dessutom skall utredaren undersöka vilka kategorier av
företagare det kan sig om."röra

Undertecknad har kallats bistå fåutredaren, önskar kassansattsom
uppgifter om:

Kassan har kännedom här redovisade fall. så fallAnge iom
ungefärlig volym.
Önskar få sådanadel ärenden.av
Får kassan förfrågningar angående partiell arbetslöshet
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Om vi ska kunna bidraskall 1998.Utredaren klar 28 februaridenvara
decembermöjligt, 12med uppgifter bör jag ha uppgifterna snarast

helst med vändande post.

Med vänlig hälsning

Arbetslöshetskassornas Samorganisation

Eva JohanssonLiljerooslIngvar gm

till:brevDetta är sänt
Småföretagarnas a-kassa

a-kassaKöpmännens
a-kassaHandelsrepresentantemas

Fiskamas a-kassa
Petroleumhandlarnas a-kassa
Teateranställdas a-kassa

a-kassaAkademikernas
Ledarnas a-kassa

a-kassaIndustritjänstemännens
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1 Statistik

till bedömningenstatistik kan bidradenna bilaga redovisasI avsom
båda ochmånga de försäkringssystemenhur företagare finns inomsom

mån frånde uppbär ersättning dessa.i vad

år efter16-641.1 företagareEgna
näringsgren

Nedanstående företagarna fördelar sig eftertabell visar hur de nä-egna
centralbyråns Arbets-StatistiskaUppgifterna hämtaderingsgren. är ur

urvalmed statistisktkraftsundersökningar på intervjuerbaseras ettsom
befolkningen.ur

årTabell Egna företagare 16-64 efter näringsgren 1995
könsfördelningAntal 000-tal, procentuell fördelning och %1i

KönsfördelningNäringsgren Kvinnor Män
Män% KvinnorSNI 92 Antal % Antal

23 77Jord- fiske 16 14 55 17och skogsbruk,
m.m.

8825 12Industri 11 10 79och byggnadsverks.
13 879 66 21Bil- och partihandel 10samt

kommunikation
548 4620 26Detaljhandel 22

15 55 23 77Finansiell verksamhet 17 17
6436Rekreation, och 12 11 21 7restaurang

hotell
282 72Personlig service 15 14 6

Övriga 52 488 8 39
74Samtliga 100 317 100 26112

Därav
79med anställda 30 125 40 2134
71anställda 78 191 60 2970utan

Källa: SCB, AKU
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från1.2 arbetslöshetsförsäkringenStatistik

lagenI 1997:238 arbetslöshetsförsäkring företagareom anses som
den eller direktdelägare eller indirekt i näringsverk-äger ärsom - -
samhet hon eller han personligt verksam ochi hon eller hanärsom som
har väsentligt inflytande över.ett

Företagare kan medlemmar bådefinnas i företagarkassor ochsom
arbetstagarkassor. skallFöretagarreglema dock alltid tillämpas, obero-
ende vilken arbetslöshetskassa företagaren tillhör. Av arbets-av som
löshetskassorna har 5 anknytning till intresseorganisationer förnäraen
företagare medan 35 kassor har anknytning till arbetstagar-näraen
organisationer. arbetstagarkassoma bl.a. AkademikernasAv har er-
kända arbetslöshetskassa arbetslöshetskassa tillståndoch Ledamas att

omfatta företagare.även
ellerHuruvida arbetslös skall bedömas arbetstagareen person som

anspråkföretagare i samband arbetslösemed denavgörs göratt er-
sättning. arbets-Tillgänglig statistik visar antal medlemmar i de olika
löshetskassorna många frånoch hur uppburit ersättningpersoner som
respektive någonkassa. Däremot finns för närvarande inte statistik som

mångavisar hur dem arbetslöshetsersättning be-uppburit somav som
dömts enligt företagarreglema.

Under år 1996 betalades arbetslöshetsersättning till totalt 817 335
Av dessa tillhörde 112 arbetslöshetskassor med28personer. personer

anknytning till intresseorganisationer för företagare. En del denav
Eftertorde ha uppburit ersättning arbetstagare.senare gruppen som

samråd med för arbetslöshetskassorna utred-AMS och företrädare gör
ningen den bedömningen företagarna 3 4 detutgöratt procentca av-

året.totala antalet arbetslösa uppburit ersättning undersom

från1.3 Statistik socialförsäkringen

år1.3.1 Sjukpenningfall avslutade under 1996,
riket

Samtliga fall fall längre 180 dagarän

615 000 51 400

företagareDärav

56 300 9% 3 300 6%

.qukpenningförsälcradeAv de den 31 1996 5 ochdecember företagareprocentvar ca ca
1 hade blandade inkomster.procent
Källa: RFV
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långvarigRIKS-LS undersökning1.3.2 omen-
och rehabiliteringsjukskrivning

långvarigundersökningsin studie RIKS-LSRFV redovisar i omen-
1995:20REDOVISARrehabilitering RFVsjukskrivning och av-som

följan-åren och 1994för 1993pågått dagar,60sjukfall änmersomser
påandelamaFördelningenavslutas.beträffande sjukfallenhurde avser

beträffandedelssjukfallavslutadenivå beträffande allanationell dels
lantbrukare.ochföretagaresjukfall avsersom

Procentavslutande.vid sjukfalletsfrån försäkringskassanErsättningTabell 2.

LantbrukareFöretagareRiket
737772Friskskriven

87l 1förtidspension/sjukbidragHel
125 4förtidspension/sjukbidragPartiell
7Övrigt 1213

sjukpenning,"Övrigt" indragenföräldrapenning,havandeskapspenning,innefattar
avliden.ålderspension och

arbetslösaförsäkradedeframgår också 18studienAv procentatt varav
början.vid fallets

långa sjukfallföruppföljningsprogramLokalt1.3.3

LUS

uppfölj-Lokaltnågra årunderharförsäkringskassor använtVissa ett
variablerVissalånga sjukfall LUS. ärningsprogram för gemensamma

behov.lokalaberoendeandra variablermedanalla användare ärför av
frånredovisningarnaåren varförunderutvecklatsharProgrammet

pågått längreSjukfallolika änkanförsäkringskassorolika ut. somse
nivå saknas.nationellSammanställningredovisas.60 dagar

uppföljningspro-försäkringskassa har iallmännaStockholms läns
år60 dagar förpågått längresjukfallavseende änLUSgrammet som

knappt 7ellersjukfall, 551 dessaavslutade 1redovisat 23 5721996 av
försäkringskassaläns allmännaavsåg Skaraborgsföretagare.procent

LUSår uppföljningsprogramrnetunder 1997 iregistrerade samman-
eller 6dessa130pågått 60 dagar.sjukfall längrelagt 2 087 än avsom

Östergötlands försäkringskassaallmännalänsavsåg företagare.procent
pågått längresjukfallår sammanlagt 2 3491997registrerade under som

vari-avsåg företagare. Byteeller60 dagar. 84 dessa 3än procent avav
de olika försäk-statstiken föråren 1996 och 1997abler mellan gör att

år betraktasfrån 1996LUSgår jämföra. Iringskassoma inte ettatt
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sjukfall avslutat sjukpenning rehabiliteringsersättningellernär isom
någon grad med förtidspension eller sjukbidrag eller då sjuk-ersattes
penning rehabiliteringsersätmingeller helt upphörde.

Här redovisas frånstatstik Stockholmskassan där antalet företagare
så gårdetär procentuell fördelning. Sysselsätt-görastort att att en

ningen vid sjukfallets slut graden förtidspension/sjukbidragoch av re-
dovisas.

frånTabell Ersättning försäkringskassan vid sjukfallets avslutande. Avslutadenr
LUS Stockholmskassan, 1996. Fördelning Anställd/Företagare.efter Procent

Anställd Företagare
N17 361 N1 548

Ingen ersättning 76 73
Kvarts förtidspension/sjukbidrag 3 2
Halv förtidspension/sjukbidrag lO8
Trekvarts förtidspension/sjukbidrag l 4
Hel förtidspension/sjukbidrag ll12
Totalt 100 100

Tabell Sysselsättning vid sjukfallets avslutande. Avslutade LUS Stockholms-nr
1996.kassan, Fördelning efter Anställd/Företagare. Procent

Anställd Företagare
N17 350 N1 545

Anställd, inkl med samhällsstöd 75 22
Egenföretagare 56l
Studerande 1 1
Arbetslös 4 4
Övrigt 7 5
Har hel Föxtidspension/Sjukbidrag 1212
Totalt 100 100
"Övrigt" innefattar ålderspension, avliden och hemmamake etc.
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vidTabell Sysselsättning sjukfallets LUSavslutande ñr företagare. Avlutadenr
1996.Stockholmskassan, Fördelning efter ersättning från försäkringskassan vid sjuk-

fallets avslutande. Procent

för- för- TrekvartsIngen Kvarts Halv
ersättning tidspension/ tidspensionl förtidspen-

sjukbidrag sjukbidrag sion/sjuk-
bidrag
N55N1 127 N24 N161

1826 17 19Anställd, inkl med samhällsstöd
7862 79 71Egenföretagare

1 21Studerande -
65 4Arbetslös -

Övrigt 26 4-
100100 101100Totalt

"Övrigt" ålderspension, avliden hemmamakeinnefattar och etc.

sjukbidragförtidspensioner och1.3.4 Nybeviljade
1996, riket

förtidspensioner/sjukbidrag 1996, riketTabell Nybeviljadenr

kvinnorSamtliga män
424304 11Hel 23 728 12
6613/4 1 298 637

652/3 11
6 568992 4 4241/2 10
2 2821/4 3 216 934

942245 18 304 20Summa 39

Mikael Stattin redo-Umeå universitet ochForskarna vid Jonas Höög
arbetsmarknad socialFörtidspensionering Yrke, ochvisar i sin rapport

år förtidspensio-nybeviljade förtidspensioner 1988 ochsituation bl.a.
år 685socioekonomiska indelning 1985. 44 pensionärerAvnäremas

lantbrukare, till-692 lantbrukare och 0551 företagare exkl. 1var
Umeå 1994,6,1 studies sociologi No 1076 inprocent.sammans ca

bilaga 9.
motsvarande granskningfortsatt undersökning har Stattin gjortI en

år socioekono-nybeviljade förtidspensioner och jämfört med1993av
förhållandena följande.rnisk indelning år 1990. Vid denna tidpunkt var

864577 exkl. lantbrukare ochAv 52 pensionärer 655 företagare2var
lantbrukare, tillsammans mindre 6,77än procent.
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1.3.5 budgetunderlaget årRFV:s i förberäkningar
1998

Försäkringsförmånerbudgetunderlag 1997-02-25I 1998 Del 2 gör-
årenförtidspensioner förRFV bl.a. följande framskrivning antaletav

1998 2000.-

1998 1999 2000
Förändringar nybeviljade pensionerav

-1000regler -1000 -1000ohälsoarbete, nya

förtidspensionförde reglernaAntal företagare berörssom av nya

förtidspensionernybeviljadeförändringenandelOm företagarnas avav
6undersökningar, 7redovisadeår densamma i1998 är casom ovan -

ingå beräkningi RFV:skan 60 70 företagare antasprocent, ovan.ca -

bådeantal företagareBeräkning1.4 somav

arbetslösaarbetar och är

uppfölj-ochsjukfall registrerade i RIKS-LSStatistiken avslutadeöver
förhållandena sjukskrivningensefterningsprogrammet LUS visar

antaletberäkningunderlag förslut. uppgifter användsDessa avsom
från arbetslöshetsförsäk-få sigföretagare inte kan ersättning varesom

förstatorde isocialförsäkring. skulle kunna omfattasring eller De som
arbetslösa.slut har registreratshand de vid sjukfallets somvara som

återfinnas sjukfallenfrämst blandDe företagare det gäller torde som
år 1996sjukfall längre 180 dagarblivit längre dagar. Antalet180 änän

anställning,förvärvsarbeteavseende SGI-B, inkomst änannat varav
inkomster denna beräknats. Envisar vilka3 300. SGI-registreringen

fåruppbär sjukpenningföretagare blivit arbetslös och däreftersom
bakgrund börsjukpenning dennaenligt sin tidigare SGI-B. Mot man

Uppfölj-före företagarna. Iinledningsvis räkna bort de arbetslösa detta
beträffan-redovisadesningsprogrammet hos StockholrnskassanLUS

år försäkradede avslutade sjukfall 1996 de19 procentatt var ar-av
betslösa 18vid fallets början. I RIKS-LS de procent.var

utgångspunkt skulleOm använder andelarna deRIKS-LS somman
300 sjukfallen fördelas följande3 med SGI-B kunna sätt.
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Antal företagare med sjukfall
längre dagar180 3003än

Avgår, arbetslösa vid sjukfallets
början, 18 enligt 600% RIKS-LS

Återstår 7002

Arbetslösa vid sjukfallets slut
% enligt tabell 4 1084

Tillkommer företagare enligt
från 60-70beräkning RFV:s budgetunderlag

200sålunda 100torde det kunna sig högstSammantaget röra om -
på grundinte får sjukpenning eller förtidspensionföretagare attavsom
förekommandebedöms arbetsmarknaden normaltde klara ett annat

arbetapå ingår inte alls kanarbete heltid. Här de företagareäven som
få tillmöjlighetvidare i sin tidigare verksamhet. Dessa har rättatt ar-

betslöshetsersättning.
deltidoch arbetarAntalet företagare bedöms helt arbetsföra avsom

få arbets-medicinska i möjlighetskäl sin tidigare verksamhet utan att
Hittillsvarande erfaren-svårtlöshetsersättning, mycket beräkna.är att

maximaltdetvisar fall. Utredningen bedömerheter enbart enstaka att
år.kan 50sig 100röra perom personer-
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