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Remissyttrande 
Promemorian Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) 
 
 
Företagarförbundet Fria Företagare har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och anför 
följande. 
 
 
Sammanfattning 
Företagarförbundet Fria Företagare är positiva till en mer rättvis självrisk för arbetstagare vid sjukdom. Förbundet 
är också odelat positiva till att förslaget syftar att eliminera så kallad ”rundning” av reglerna genom missbruket 
med att sjukanmäla sent på dagen inte längre ger en fördel. Vi saknar dock en konsekvensanalys avseende 
småföretagare med anställda på schema med obekväm arbetstid. Förslaget kan riskera att bli kostsamt för dem 
där sjukfrånvaron kan komma att ske helger och företaget skall ersätta frånvaron med annan personal men endast 
kan göra avdrag enligt den schabloniserade modellen för veckokarens.  
 
 
Synpunkter på delar av förslaget 
 
5.2.1 Mindre företag 
De mindre företag inom främst handel, restaurang, hotell och besöksnäring kan komma att belastas ekonomiskt i 
de fall sjukskrivningar sker på höglönetid och företagaren skall ersätta med annan personal till höglönekostnad 
men för endast göra avdrag med 20% av den genomsnittliga veckoersättningen. Detta har i utredningens 
konsekvensanalys endast kommenterats med ”För vissa mindre företag i branscher där koncentrerad tjänstgöring 
är vanligt förekommande kommer förslaget om ett karensavdrag dock kunna innebära ökade kostnader för 
sjuklön”.  Det saknas fullständigt hänsyn eller analys till dessa minsta företagens ekonomiska vardag vilket är 
olyckligt. Dessutom är besöksnäringen en växande bransch och att värna om denna är enligt oss viktigt för Sverige 
och för jobben. Därför bör dessa näringar kompenseras i förslaget och inte utsättas för denna onödiga risk som är 
svår att överskåda och se effekterna av i förtid. 
 
5.2 Administrativa konsekvenser 
Företagarförbundet Fria Företagare opponerar oss mot kostnadsbedömningen för administrationen. 80.000 
arbetsgivare med manuell löneadministration antas spendera 5 minuter per beräkningstillfälle till en månadslön 
om 28 800 kronor vilket skulle ge en kostnad om 15 kronor per tillfälle. Det är en verklighet våra medlemmar inte 
känner igen sig i. Beräkningen bygger på att man har en löneadministratör men saknar administrativt stöd i 
program eller system. I de fall man har en löneadministratör har man i de flesta fall även systemstöd vilket gör 
hanteringen minimal då stöden kommer anpassas efter förändringen. I det andra fallet skall företagaren själv eller 
någon som inte arbetar heltid med ekonomi och löner hantera administrationen vilket sannolikt leder till en 
avsevärd längre tid för detta, då dessa inte är insatta i vare sig beräkningen eller regelverket. 30 – 60 minuter är 
enligt vår bedömning en rimligare tid för administrationen. Med samma modell för löneuttag ger det en kostnad 
mellan 90-180kr per tillfälle, en avsevärd skillnad mot de av utredningen prognostiserade 15kr. 
 
Förbundet ställningstagande 
Företagarförbundet är med ovanstående synpunkter positivt inställda till en mer rättvis och rimlig självrisk vid 
sjukfrånvaro och tillstyrker förslaget om karensavdrag under förutsättning att de utsatta småföretagarnäringarna 
ovan kompenseras. 
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Med bästa småföretagarhälsningar 
 

 
Mats Assarsson 
Ordförande, Företagarförbundet Fria Företagare 
mailto:mats.assarsson@ff.se 
0709-37 41 33    www.ff.se 
 
 
Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, 
enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll 
samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster 
till våra medlemmar.  


