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INSATSER I CORONAKRISEN

SJUKLÖN 
TVÅ DELAR: 
• KOSTNAD 
• ADMINISTRATION



Hur upplever du administrationen runt sjuklöneersättning för dig som småföretagare?
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VARKEN BESVÄRLIGT ELLER ENKELT ENKELT SUPERENKELT

72 PROCENT  
ANSER ÄTT DET ÄR 

BESVÄRLIGT ELLER MYCKET 
BESVÄRLIGT ATT 

ADMINISTRERA SJUKLÖN
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FÖRENKLA 
SJUKLÖNESYSTEMET NU

Systemen finns och 
behovet för att minska 
regelkrångel är stort 

Kostnader för sjuklön är delvis borta… 
Men administra8onen för företagen är kvar och 
kostar onödig 8d och pengar.  
I en 8d då existerande digitala system kan 
underläBa för båda företag och stat.
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ADMINISTRATION 
SKAPAR INGA 

VÄRDEN I 
FÖRETAGEN 

6 av 10 får ta till kvällar och helger 
för att fylla i och skicka in 
sjuklöneuppgifter för sina anställda. 
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FÖRENKLING GER 
SAMHÄLLSVINSTER

Att låta småföretagen anpassa sig och 
utveckla tjänster, service och produkter 
istället för att administrera i den kris vi 
står i medför stora vinster för samhället. 
Inte bara genom bättre service och 
smartare produkter till invånarna, utan 
genom att denna utveckling leder till fler 
arbetstillfällen igen. 
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VERKTYG 
FINNS 
REDAN!
Försäkringskassan är en av de myndigheter som verkligen lyckats med sin digitalisering. De erbjuder ett för användarna enkelt och snabbt 
system för de föräldrar som VABar och för dig som skall ansöka om föräldrapenning i någon form. Upplevelsen är smidig och behaglig, 
precis som man förväntar av ett digitalt system idag. Dessutom har Försäkringskassans system bevisat sig vara ett säkert system och 
regeringen i december 2018 uppdragit Försäkringskassan att erbjuda säker IT-drift åt andra myndigheter. (Detta till följd av 
transportstyrelsen haveri med sina försök till upphandling). Med andra ord så har regeringen beprövade verktyg för förenkling på armlängds 
avstånd och säger sig ha viljan att förenkla. 
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FYRA  
ENKLA 
STEG
Flytta ansvaret för sjuklönen från 
småföretagen till den anställde 
att själv sjukanmäla direkt i 
Försäkringskassans system.  

Efter attest betalas sjuklön 
direkt ut till mottagaren. 

Den anställde anmäler sig sjuk 
i Försäkringskassans APP. 
(föredömligt användarvänlig!)

Försäkringskassans system 
registrerar anmälan. 

En attest skickas ut till 
företaget/arbetsgivaren. 
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SNABBAST FRÅN A TILL B
Snabbaste väg från A till B utan 
meningslösa omvägar via C.  
Detta är förenkling för alla 
genom digitalisering i befintliga  
system. Förenkla 
sjuklönesystemet nu!  



SMÅFÖRETAGARMINISTER
För att det är lika viktigt 
att skapa tillväxt som 
att idka dragkamp om 
skattekronor



99,4 
SMÅ &  
MEDELSTORA  
FÖRETAG

SMÅFÖRETAGARMINISTER

1,1 miljoner företag.  

99,4 procent är små-, och 
medelstora företag.  

Dessa skapar 4 av 5 jobb  

Med jobb kommer skatteintäkter och bättre 
välfärd. Därför finns det 1 miljon anledningar 
att etablera en småföretagarminister som 
enbart har till uppgift att engagera sig i 
dessa företag, deras utveckling och tillväxt. 



SMÅFÖRETAGAR- 
MINISTER FÖR  
SMÅFÖRETAGEN
• En småföretagarminister som har småföretagen för ögonen 

vore bra för företagsamheten och entreprenörskapet.
• En småföretagarminister är inte bara bra för 

småföretagare, en småföretagarminister är faktiskt 
nödvändig för

• svensk företagsamhet och välfärd.
• En småföretagarminister vore bra för arbetsmarknaden och 

arbetet med att minska arbetslösheten.
• Med minskad arbetslöshet kommer ökade skatteintäkter.
• En småföretagarminister vore bra för välfärden.
• En småföretagarminister vore bra för Sverige.
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