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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-08-21

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin
Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Enligt en lagrådsremiss den 3 juli 2014 (Socialdepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
2. lag om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader,
3. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatterverkets beskattningsverksamhet.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kansliråden Nils-Fredrik
Carlsson och Stefan Härmä.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

2

Förslaget till lag om ändring i lagen om sjuklön

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. Enligt den
föreslagna övergångsbestämmelsen ska äldre föreskrifter fortfarande
gälla för sjuklönekostnader för tid före ikraftträdandet.

I 17 a § regleras hur ersättning för sjuklönekostnader enligt 17 § ska
samordnas med ersättning enligt bestämmelserna om särskilt högriskskydd i 13–16 §§. Enligt den nuvarande lydelsen av 17 a § ska
ersättning enligt 17 § inte lämnas för arbetsgivarens kostnader för
sjuklön till arbetstagare för vilka beslut enligt 13 § gäller. Enligt remissen (s. 38 f.) innebär detta att ersättning enligt det särskilda högriskskyddet och ersättning för sjuklönekostnader ska samordnas om
ersättningarna avser samma tidsperiod. I remissen föreslås att 17 a §
ändras på så sätt att ersättning enligt 17 § ska minskas med det belopp Försäkringskassan har betalat ut till en arbetsgivare enligt 16 §,
om utbetalningen har gjorts under det kalenderår som ersättningen
enligt 17 § avser. Enligt den nya lydelsen ska ersättning för sjuklönekostnader som avser en viss period således samordnas med ersättning enligt det särskilda högriskskyddet som betalats ut under
samma period, oavsett vilken tid ersättningen enligt högriskskyddet
avser.

Den föreslagna ändringen av den relevanta tidpunkten för samordning synes innebära att ersättning enligt det särskilda högriskskyddet
som avser tid före ikraftträdandet men som betalas ut efter det att de
nya bestämmelserna trätt i kraft kan komma att beaktas dubbelt vid
beräkningen av ersättning för sjuklönekostnader. Detta torde inte
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vara avsikten. Övergångsbestämmelserna behöver därför kompletteras så att denna effekt undviks, exempelvis genom tillägg av en ny
punkt av följande lydelse:
Föreskriften i 17 a § i den nya lydelsen ska tillämpas i fråga om utbetalning som avser sjuklönekostnader för tid efter ikraftträdandet.
Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

