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Sammanfattning
Arbetsförmedlingen tillstyrker utredningens förslag som berör en
flexiblare sjukskrivning samt förslaget om samordnat inkomstunderlag
mellan arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen.
Arbetsförmedlingen har vissa synpunkter på utredningens förslag om
tillgång till arbetsmarknadsutbildningar för egna företagare.
Myndigheten vill understryka att det i de arbetsmarknadspolitiska
regelverken är tydligt att Arbetsförmedlingens insatser och stöd, med få
undantag, riktar sig till arbetslösa individer. Om önskemål finns att
företagare generellt och i stor utsträckning ska ta del av dessa stöd och
insatser anser Arbetsförmedlingen att regelverken behöver förändras.
Myndigheten vill även lyfta vad detta medför för konsekvenser för att
samordna rehabilitering för egna företagare i samverkan med
Försäkringskassan.
Arbetsförmedlingen har inga synpunkter på utredningens övergripande
förslag om ett förenklat och förändrat regelverk för att fastställa
sjukpenninggrundande inkomst för egna företagare.
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Utgångspunkt för yttrandet
Arbetsförmedlingen konstaterar att myndigheten berörs i liten
utsträckning av de förslag som utredningen lämnar. Arbetsförmedlingens
yttrande begränsas till de förslag som berör Arbetsförmedlingens
verksamhet.

Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm

Besöksadress

Elektrogatan 4, Solna

Telefon
0771 - 600 000

E-post

registrator@arbetsformedlingen.se
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Allmänna synpunkter
Kapitel 6 Enklare regler och processer i företagens
trygghetssystem
Avsnitt 6.3: Samordnat inkomstunderlag
Arbetsförmedlingen bejakar utredningens förslag och har tidigare
tillstyrkt förslag som syftar till att öka samordningen mellan
ersättningsformerna.1

Avsnitt 6.4 Tillgång till arbetsmarknadsutbildningar
Arbetsförmedlingen har i och för sig ingen erinran mot att det närmare
utreds om arbetsmarknadsutbildningar ska vara tillgängliga för inskrivna
personer med företag. Arbetsförmedlingens bedömning är att det då
behövs regeländring.
Vem som kan anvisas till arbetsmarknadspolitiska program regleras i
förordningen (2000: 634) om arbetsmarknadspolitiska program.
Arbetsförmedlingen gör för varje individ en arbetsmarknadspolitisk
bedömning om vilken insats en individ har behov av.
I det arbetsmarknadspolitiska regelverket är det tydligt att
Arbetsförmedlingens stöd och insatser, med några få undantag, riktar sig
till personer som är arbetslösa. Av den domstolspraxis som
Arbetsförmedlingen har att förhålla sig till framgår att företagare
presumeras ha en heltidssysselsättning och att dessa personer som
utgångspunkt därmed inte är att betrakta som arbetslösa. På så vis kan
de som regel inte heller få tillgång till arbetsförmedlingens stöd och
insatser.
Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete på Arbetsförmedlingen med att
tydligare definiera när en person ska betraktas som företagare och under
vilka förutsättningar denna person ska kunna ta del av stöd och insatser
hos Arbetsförmedlingen. Arbetet kan resultera i att fler personer än
tidigare kan ta del av stöd och insatser. Exempelvis kan personer som
lägger sitt företag vilande eller som har företaget som bisyssla anses ha
rätt att ta del av stöd och insatser.
Om det finns önskemål att företagare generellt och i stor utsträckning
ska ta del av stöd och insatser i form av arbetsmarknadsutbildningar
anser Arbetsförmedlingen att regelverket måste ändras. Myndigheten
anser vidare att om förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program ska ändras behöver ytterligare
utredningar genomföras.

Se bland annat Remissvar: Harmoniserat inkomstbegrepp – möjligheter att använda
månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna (SOU 2012:47) (Dnr Af2012/2550707)
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Avsnitt 6.5.2 Rehabilitering och partiell sjukskrivning
Arbetsförmedlingen har sedan tidigare tillstyrkt förslag om en flexiblare
sjukskrivning2. Arbetsförmedlingen anser fortsatt att steglösa nivåer
skulle ytterligare bidra till ökade möjligheter att ta tillvara individens
arbetsförmåga vid en återgång till arbetet.
Arbetsförmedlingen vill även poängtera att myndigheten tillsammans
med Försäkringskassan bedriver arbetslivsinriktad rehabilitering för
individer som driver egna företag och riskerar arbetslöshet, något
utredningen inte lyfter i detta avsnitt. I och med den definition som
beskrivits ovan kan Arbetsförmedlingen däremot i regel inte erbjuda
några rehabiliteringsinsatser till sjukskrivna egenföretagare, förrän de
inte längre betraktas som egenföretagare.3 Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan för en löpande dialog om stödet myndigheterna kan
erbjuda till egenföretagare.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar

Philip Nylén

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av kvalificerad handläggare Philip Nylén. I den
slutliga handläggningen av ärendet har även biträdande
verksamhetsområdesdirektör Maria Kindahl, enhetschef Emil Johansson
och sektionschef Johanna Ellung deltagit.
Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter.

Se Arbetsförmedlingens remissyttrande (Af-2020/0025 7590) rörande En sjukförsäkring
anpassad efter individen (SOU 2020:26)
3 Detta beskrivs utförligare i Återrapport: Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga
med aktivitetsersättning (Dnr Af-2022/0018 8716 samt FK 2021/000476)
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