Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:788) om ändring i lagen
(1991:1047) om sjuklön;

SFS 2004:1241
Utkom från trycket
den 17 december 2004

utfärdad den 9 december 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om
sjuklön
dels att 17 a § i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:788) om ändring
i nämnda lag skall upphöra att gälla,
dels att 12, 17, 26 och 28 §§ i stället för dess lydelse enligt lagen
(2004:788) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,
dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2004:788) om ändring i
nämnda lag skall införas två nya punkter, 3 och 4, av följande lydelse.
12 § Arbetsgivaren skall till Försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som
har gett arbetstagare hos honom rätt till sjuklön, om sjukperioden och anställningen fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Anmälan skall göras
inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt. I anmälan skall uppgift lämnas
om
1. arbetsgivarens organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer,
2. arbetstagarens personnummer eller samordningsnummer, och
3. det datum när sjuklöneperioden började.
Om anmälningsskyldighet vid inträffad arbetsskada finns föreskrifter i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.
17 § En arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under ett kalenderår inte beräknas överstiga 130 gånger det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring kan försäkra sig
hos Försäkringskassan för kostnader för sjuklön enligt denna lag. Vid beräkningen av de sammanlagda lönekostnaderna bortses från avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt
från skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om villkor för försäkringen.
26 § I fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10, 11,
13, 14, 16, 17 och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra stycket tilllämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring:
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20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,
20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,
20 kap. 8 § första–tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter
20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,
20 kap. 9 a § om undantag från sekretess.
28 § De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans
beslut som finns i 20 kap. 10 och 10 a §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om
beslut enligt 10 eller 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 eller 20 § eller
24 § andra stycket, samt
beslut att inte avge yttrande enligt 27 § andra stycket.
Vidare skall föreskrifterna i 20 kap. 11–13 §§ samma lag om överklagande av Försäkringskassans eller domstols beslut tillämpas på motsvarande
sätt i fråga om
beslut enligt 10 § första stycket 2, 13 §, 14 § andra meningen, 16 eller
20 § eller 24 § andra stycket, samt
beslut enligt 17 §, om beslutet innebär att arbetsgivaren inte får teckna
försäkring.
I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.
3. Den äldre lydelsen av 17 § och den upphävda 17 a § gäller fortfarande
för sjuklönekostnader för tid före ikraftträdandet
4. En arbetsgivare som tecknar en försäkring enligt 17 § under januari månad 2005 kan begära att försäkringen skall gälla från och med den 1 januari
2005.
På regeringens vägnar
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