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

Utkom från trycket
den 1 november 2011

utfärdad den 20 oktober 2011.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a, 9, 12, 13 och 23 §§ lagen
(1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse.
4 a §2 En arbetsgivare är inte skyldig att utge sjuklön vid sjukdom för
sådan tid som arbetstagaren omfattas av bestämmelserna i 37 kap. 3 §
socialförsäkringsbalken.
9 §3 Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att
han eller hon har varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan har
varit nedsatt på grund av sjukdomen samt om han eller hon då omfattades av
bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Försäkran behöver
inte innehålla närmare uppgift om sjukdomen. Arbetsgivaren är inte skyldig
att betala ut sjuklönen innan arbetstagaren har lämnat försäkran.
12 §4 Arbetsgivaren ska till Försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som
har gett arbetstagare hos honom rätt till sjuklön, om sjukperioden och anställningen fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Anmälan ska göras
inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt. I anmälan ska 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
42 kap. 10 § socialförsäkringsbalken.
13 §5 Försäkringskassan får, efter skriftlig ansökan, besluta om särskilt
högriskskydd för en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning enligt
24–28 kap. socialförsäkringsbalken. Ett sådant beslut får meddelas om den
sökande har en sjukdom som under en tolvmånadersperiod
1. kan antas medföra ett större antal sjukperioder, eller
2. medför risk för en eller flera längre sjukperioder.
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Ett beslut som avses i första stycket första meningen får även meddelas
för en sjukperiod när den sökande som givare av biologiskt material enligt
lagen (1995:831) om transplantation m.m. har rätt till sjuklön till följd av
ingrepp för att ta till vara det biologiska materialet eller förberedelser för
sådant ingrepp. Detsamma gäller när den sökande uppburit eller bedömts ha
haft rätt till aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken under någon
av de senaste tolv kalendermånaderna före månaden för ansökan hos Försäkringskassan.
För den som avses i första stycket 1 och andra stycket första meningen ska
15 och 16 §§ tillämpas på sökanden och dennes arbetsgivare. För den som
avses i första stycket 2 och andra stycket andra meningen ska endast 16 §
tillämpas.
Ett beslut enligt första och andra styckena ska avse den sökandes samtliga
anställningar. Ett beslut enligt första stycket ska gälla från och med den kalendermånad då ansökan gjordes hos Försäkringskassan eller från och med
den senare kalendermånad som anges i beslutet. Detta beslut gäller till och
med den dag som anges i beslutet eller, om det finns särskilda skäl, tills
vidare. Beslutet ska upphävas om villkoret enligt första stycket andra meningen 1 eller 2 inte längre är uppfyllt. Om beslutet upphävs ska Försäkringskassan på lämpligt sätt underrätta arbetsgivaren om detta. Ett beslut
enligt andra stycket andra meningen ska gälla under tolv kalendermånader,
räknat från och med månaden efter den då beslutet meddelades.
23 §6 Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett
belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en
sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till 7,5 prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Denna lag träder i kraft den 1 december 2011.
På regeringens vägnar
ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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