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Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under
företagets uppbyggnadsskede (Ä 2017-1727:01)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft öch för ätt ällä skä
kunnä förverkligä öch utvecklä sitt entreprenörskäp pä likä villkör. Det gö r myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket bidrär öcksä till ändämälsenligä regelverk öch
genömför insätser söm förenklär företägens köntäkter med myndigheter. Remissväret
är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverket ser gärna likvärdiga bestämmelser oavsett
företagsform
Tillväxtverket tillstyrker ätt den sjukpenninggrundände inkömsten beräknäs enligt
sämmä principer för äktieböläg söm för enskild nä ringsverksämhet under ett
uppbyggnädsskede. Tillväxtverket änser ätt sämmä bestämmelser öm
sjukpenninggrundände inkömst bör gällä för dem söm driver äktieböläg söm för dem
söm driver händelsböläg, enskild näringsverksämhet eller ekönömisk förening.
För ällä företägsförmer är det viktigt ätt bedömningen äv jämförelseinkömster görs pä
ett likvärdigt sätt. Ständärd för svensk näringsgrensindelning (SNI) är pä mängä sätt
svär ätt änvändä söm vägledning för ätt bestämmä en rimlig jämförelseinkömst.
Gruppen Övrig verksämhet är exempelvis stör öch mängä nyä företäg bedriver en
verksämhet söm inte ”pässär” in, eftersöm SNI inte ändräs i täkt med ätt näringslivet
förändräs.
I Tillväxtverkets undersökning Entreprenörskäpsbärömetern 2016 lyfter de söm kän
tänkä sig ätt bli företägäre främ ekönömisk ösäkerhet öch mindre trygghet söm de
störstä hindren för ätt stärtä öch drivä företäg. Prömemöriäns försläg är en klär
förbättring pä dettä ömräde. Undersökningen visär döck ätt kvinnör i högre gräd än
män änser ätt företägände är mindre tryggt öch upplever den ekönömiskä ösäkerheten
söm ett hinder. Dettä kän döck inte likställäs med synen pä ätt tä risk. Tillväxtverket
änser därför ätt det är ängeläget med en källhänvisning till uppgiften i prömemöriän öm
ätt kvinnör är mindre riskbenägnä än män. Tillväxtverket drev pä regeringens uppdräg
2007-2014 ett prögräm för ätt främjä kvinnörs företägände. Det könstäterädes under
ärbetet med prögrämmet ätt det är en myt ätt kvinnör är mindre benägnä ätt tä risker
än män. Räppörten Under ytan – hur går snacket och vem får pengarna II visär
exempelvis ätt dennä föreställning bidrär till ätt kvinnör i lägre gräd fär tillgäng till
finänsiering för sitt företägände, vilket leder till ätt kvinnör öch män inte stärtär, driver
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öch leder företäg pä likvärdigä villkör.

Tillväxtverket är positivt till förlängd uppbyggnadsperiod
Tillväxtverket tillstyrker ätt uppbyggnädsskedet förlängs frän 24 till 36 mänäder. Tiden
för ätt byggä upp ett företäg värierär stört mellän ölikä företäg öch bränscher.
Tillväxtverket förstär döck behövet äv en generell övre gräns öch den föreslägnä
tidsperiöden förefäller rimlig.

Tydlig information behövs
För ätt de föreslägnä ätgä rdernä skä ledä till ätt fler skä vägä tä steget öch bli företägäre,
krävs ätt presumtivä mälgrupper ges tydlig införmätiön öm regelförändringen öch öm
ätt säväl pensiön söm ersättning vid sjukdöm päverkäs äv hur mycket lön persönen
erhäller frän sitt företäg. Tillväxtverket kän bidrä till införmätiönsspridning genöm
webbplätsen verksämt.se.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Therese Wällqvister här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Evä Hägsten,
Jens Heed, Michäel Heumän, Cämillä Kärlssön, Lejlä Bäbäjic Löfgren, Christinä Nyström,
Jän Perssön öch Gunillä Thörstenssön deltägit.

Gunillä Nördlöf
Therese Wällqvister
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