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Remissvar avseende Ett förbättrat trygghetssystem för 
företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98) 
(N2022/00233)

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av 
Sverige. Det gör myndigheten bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för 
företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Tillväxtverket 
arbetar vidare med olika frågor och insatser som har till syfte att förenkla för 
företagen. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverket har ombetts att inkomma med synpunkter på förslagen i utredningen 
”Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 
2021:98)”.

Sammanfattning

Tillväxtverket tillstyrker utredningens förslag.

För övrigt anser Tillväxtverket att verksamt.se bör vara den utpekade 
informationskanalen för föreslagna informationsinsatser rörande stöd och vägledning 
om regler och allmänna villkor i socialförsäkringssystemet som rör företag.

Bakgrund

Förslaget handlar i huvudsak om att utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska 
fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma, 
handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering. Tillväxtverket 
uppfattar föreliggande utredning och de förslag som har presenterats som sätt att 
skapa effektivare och enklare regler för att beräkna sjukpenningsgrundande inkomst 
(SGI) för företagare. Tillväxtverket ser i detta sammanhang positivt på förslaget att ta 
fram anpassade informationsinsatser som kan ge stöd och vägledning när det gäller 
regler och allmänna villkor i socialförsäkringssystemet som rör företag. Ett sådant 
uppdrag kan med fördel ske genom verksamt.se och i ett samarbete mellan 
Försäkringskassan, Tillväxtverket och Skatteverket.1

1 Verksamt.se är idag en etablerad informationskanal till företagare och hade 7,2 miljoner 
besök och 2,6 miljoner inloggningar på Mina sidor under 2021. Mycket av den information som 
efterfrågas finns redan idag på och kommuniceras via den myndighetsgemensamma 
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Sammantaget bedömer Tillväxtverket att förslagen kan bidra till att förenkla för 
företagare och minska företagens administrativa kostnader. Förslagen är rimliga och 
kan bidra till ökad förutsägbarhet i socialförsäkringssystemet. Tillväxtverket 
tillstyrker därför utredningens förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av stabschef Lars Wikström. Josefine Lindell har varit 
föredragande. I handläggningen har också biträdande avdelningschef Monika Kväl 
samt enhetschef Kristian Seth deltagit.
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webbplatsen verksamt.se, som med fördel bör vara den utpekade kanalen för ytterligare 
information. Förslagsvis bör Försäkringskassan och Skatteverket vara sak- och 
innehållsansvariga vad gäller socialförsäkringssystemet och Tillväxtverkets roll skulle i detta 
fall vara att utveckla, förvalta och kommunicera innehållet på verksamt.se i samverkan med 
Försäkringskassan och Skatteverket. I sammanhanget kan vi nämna regeringsuppdraget 
”Uppdrag att informera om bestämmelser om karensavdrag (S2018/04693/SF)” från 2018 som 
ett gott exempel där Tillväxtverket och Försäkringskassan informerade mot målgruppen 
företag med verksamt.se som utpekad informationskanal.


