Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1395) om
försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön;

SFS 2004:1301
Utkom från trycket
den 21 december 2004

utfärdad den 9 december 2004.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 2, 5, 6, 10 och 16–19 §§ skall ha följande lydelse.
1 § Försäkring enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön meddelas, efter
skriftlig ansökan från en arbetsgivare, av Försäkringskassan.
Ansökan görs på blankett som fastställs av Försäkringskassan.
2 § Vid beräkning av en arbetsgivares sammanlagda lönekostnader skall,
utöver vad som anges i 17 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön,
bortses från arbetsgivarens lönekostnader för arbetstagare för vilka beslut
enligt 13 § samma lag gäller samt från ersättning som arbetsgivaren betalar
till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket samma lag.
5 § Försäkringen gäller från och med det månadsskifte som inträffar en kalendermånad efter det att ansökan kommit in till Försäkringskassan. Om sökanden begär att försäkringen skall gälla från ett senare månadsskifte, skall
giltighetstiden bestämmas i enlighet med sökandens begäran.
6 § Försäkringen tecknas för tiden till det årsskifte som följer närmast efter
försäkringens första giltighetsdag.
Försäkringens giltighetstid förlängs automatiskt med ett kalenderår, om
försäkringstagaren eller Försäkringskassan inte säger upp försäkringen före
årsskiftet.
Om försäkringstagaren inte längre uppfyller villkoren för att vara försäkrad, får Försäkringskassan säga upp försäkringen att upphöra att gälla från
det månadsskifte som följer närmast efter det att Försäkringskassan fått kännedom om förhållandet.
10 §

Försäkringskassan meddelar föreskrifter om avgift enligt 9 §.
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16 §1 Försäkringstagaren skall, om Försäkringskassan begär det,
1. styrka att sjuklön har betalats ut och hur den har beräknats,
2. om en sjuklöneperiod varar mer än sju dagar ge in läkarintyg som styrker att arbetstagarens arbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdom, och
3. i övrigt ge in de handlingar som behövs för att ersättningsfrågan skall
kunna bedömas.
17 § Utbetalning av ersättning från försäkringen skall ske månadsvis i efterskott.
Begäran om utbetalning görs på blankett som fastställs av Försäkringskassan.
18 § Bestämmelser om omprövning och ändring av Försäkringskassans
beslut om försäkring enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön samt om
överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut om sådan försäkring finns i 28 § lagen om sjuklön.
19 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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