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

Utkom från trycket
den 16 november 1999

utfärdad den 4 november 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13, 20 och 25 §§ lagen
(1991:1047) om sjuklön skall ha följande lydelse.
13 §2 Den allmänna försäkringskassan kan, efter skriftlig ansökan, besluta
om särskilt högriskskydd för en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Ett sådant beslut får
meddelas endast 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.
För den som avses i första stycket 1 skall 15 och 16 §§ tillämpas på sökanden och dennes arbetsgivare. För den som avses i första stycket 2 skall endast 16 § tillämpas.
Ett beslut enligt första stycket skall meddelas av den försäkringskassa som
anges i 25 § och avse den sökandes samtliga anställningar samt gälla från
och med den kalendermånad då ansökan gjordes hos försäkringskassan eller
från och med den senare kalendermånad som anges i beslutet. Beslutet gäller
till och med den dag som anges i beslutet eller, om det finns särskilda skäl,
tills vidare. Beslutet skall upphävas om villkoret enligt första stycket andra
meningen 1 eller 2 inte längre är uppfyllt. Om beslutet upphävs skall försäkringskassan på lämpligt sätt underrätta arbetsgivaren om detta.
20 §3 Om tvist har uppkommit om arbetstagarens rätt till sjuklön och tvisten gäller huruvida arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller
nedsättningens omfattning eller huruvida arbetstagarförhållande föreligger,
kan den allmänna försäkringskassan, efter skriftlig ansökan av en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, besluta att ersättning för tid som den omtvistade sjuklönen avser
skall utges från sjukförsäkringen enligt lagen om allmän försäkring.
25 § Ärenden enligt 10, 13, 14, 16 och 20 §§ samt 24 § andra stycket och
27 § andra stycket prövas av den allmänna försäkringskassa som enligt
5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende
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sjukpenning till arbetstagaren. Är arbetstagaren inte försäkrad för sjukpenning, skall ärendet handläggas av den kassa inom vars område arbetsgivaren
är registrerad hos skattemyndighet för inbetalning och redovisning av arbetstagares skatt. Om arbetsgivaren inte är registrerad enligt vad som nu sagts,
prövas frågan av den försäkringskassa inom vars område arbetsgivaren är
bosatt. I övriga fall görs prövningen av Stockholms läns allmänna försäkringskassa.
Behörig att ta emot anmälningar och uppgifter från arbetsgivaren enligt
12 § och att handlägga ärenden om försäkring enligt 17 § är den försäkringskassa som avses i första stycket andra meningen. Om arbetsgivaren inte är
registrerad enligt vad som sägs där, tillämpas första stycket tredje och fjärde
meningen.
Den behöriga försäkringskassan får uppdra åt en annan försäkringskassa
att handlägga ärenden enligt 10, 13, 14, 16, 17 och 20 §§ samt 24 § andra
stycket och 27 § andra stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnar
INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)
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