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

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

utfärdad den 27 maj 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om
sjuklön
dels att 17 och 28 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 17 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

Ersättning för vissa kostnader för sjuklön
17 §2 En arbetsgivare vars kostnader för sjuklön enligt 6 §, inklusive därpå
belöpande avgifter och skatt, under ett kalenderår överstiger två och en halv
gånger den beräknade genomsnittliga årliga sjuklönekostnaden för samtliga
arbetsgivare erhåller, efter ansökan hos Försäkringskassan, ersättning från
sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för överskjutande del av sjuklönekostnaden, dock med den begränsning som följer av
17 a § första stycket.
Med avgifter och skatt enligt första stycket avses avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt
skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
17 a §3 Ersättning enligt 17 § lämnas inte för arbetsgivarens kostnader för
sjuklön till arbetstagare för vilka beslut enligt 13 § gäller.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om villkor för rätten till ersättning för sjuklönekostnader
enligt 17 §.
28 §4 De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans
beslut som finns i 20 kap. 10 och 10 a §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring ska 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.
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Vidare ska 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,
17 eller 20 § eller 24 § andra stycket.
I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Den nya lydelsen av 17 § och nya 17 a § tillämpas i fråga om sjuklönekostnader som gäller sjuklöneperiod som påbörjas efter utgången av juni
månad 2010.
3. Vid tillämpning av 17 § i dess nya lydelse och av nya 17 a § med avseende på tid under år 2010 beaktas och beräknas arbetsgivarens sjuklönekostnader liksom den genomsnittliga sjuklönekostnaden för tiden från
och med den 1 juli 2010 till utgången av december 2010.
4. Försäkring enligt den äldre lydelsen av 17 § får inte tecknas efter utgången av juni månad 2010. Den äldre lydelsen av 17 och 28 §§ tillämpas
fortfarande, för år 2010, beträffande försäkringar som tecknats före den
1 juli 2010.
På regeringens vägnar
GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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