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 Lagrådsremiss 
 
 

Ändring i lagen om rätt till ledighet  
för att på grund av sjukdom prova annat arbete 

 
 

 
Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. 
 
Stockholm den 30 januari 2014 

 

Elisabeth Svantesson 

 Monica Rodrigo 

 (Arbetsmarknadsdepartementet) 
 
 
 

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll 

I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen (2008:565) om rätt till 
ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Vid beräkningen 
av hur lång tid en arbetstagare har haft nedsatt arbetsförmåga ska 
sammanläggningen av dagar i sjukperioder göras enligt motsvarande 
bestämmelse i socialförsäkringsbalken. Ändringen innebär en anpassning 
till en ny reglering i socialförsäkringsbalken om sammanläggning av 
sjukperioder. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014. 
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 1 Beslut 

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 
lag om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av 
sjukdom prova annat arbete. 
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2 Förslag till lag om ändring i lagen 
(2008:565) om rätt till ledighet för att på 
grund av sjukdom prova annat arbete 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2008:565) om rätt till ledighet för 
att på grund av sjukdom prova annat arbete ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 
Som villkor för rätt till ledighet gäller att arbetstagaren på grund av 

sjukdom  
1. har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete, 

eller till annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit 
arbetstagaren, under en period om minst 90 dagar, och 

2. har ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare under 
tiden från och med dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden. 

När det beräknas hur lång tid 
arbetstagaren har haft nedsatt 
arbetsförmåga enligt första stycket 
ska dagar i sjukperioder läggas 
samman, om arbetstagaren 

1. har förvärvsarbetat under en 

period om mindre än 90 dagar 

mellan sjukperioderna, eller 

2. inte har förvärvsarbetat alls 

mellan sjukperioderna. 

När det beräknas hur lång tid 
arbetstagaren har haft nedsatt 
arbetsförmåga enligt första stycket 
ska dagar i sjukperioder läggas 
samman enligt 27 kap. 51 § 

socialförsäkringsbalken.  
 

                       
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014. 
2. Bestämmelsen i sin nya lydelse tillämpas första gången när en sjuk-

period har påbörjats efter ikraftträdandet. Vid bedömningen av om dagar 
i denna sjukperiod ska läggas samman med dagar i en tidigare sjuk-
period, ska även sjukperioder som har infallit före ikraftträdandet 
beaktas.  
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 3 Ärendet och dess beredning 

Inom Arbetsmarknadsdepartementet har det utarbetats en promemoria, 
Ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjuk-
dom prova annat arbete. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1.  

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan-
serna finns i bilaga 2. En remissammanställning finns tillgänglig i 
Arbetsmarknadsdepartementet (dnr A2013/4839/ARM). 

4 Överväganden och förslag 

Regeringens förslag: Vid beräkning av hur lång tid en arbetstagare 
har haft nedsatt arbetsförmåga ska dagar i sjukperioder läggas samman 
enligt 27 kap. 51 § socialförsäkringsbalken. 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.  
Remissinstanserna: Arbetsgivarverket och Sveriges Centralorgani-

sation tillstyrker förslaget. Arbetsdomstolen, Arbetsförmedlingen, För-

säkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting och Tjänstemännens 

Centralorganisation har ingen invändning mot förslaget. Föreningen 

Svenskt Näringsliv anser att lagen bör ändras på samma sätt som gjorts i 
socialförsäkringsbalken, men att bestämmelsen bör innehålla de 
materiella regler som ger rätt till ledighet. Företagarna och Landsorga-

nisationen i Sverige har avstått från att yttra sig. 

Skälen för regeringens förslag 

Bakgrund 

I lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova 
annat arbete regleras under vilka förutsättningar sådan rätt till ledighet 
föreligger. Syftet med lagen är att underlätta för sjukskrivna arbetstagare 
att prova annat arbete och därmed att återgå i arbete.  

Lagen innebär att en arbetstagare har rätt att vara ledig från sin anställ-
ning för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Som villkor för 
ledigheten gäller att arbetstagaren på grund av sjukdom dels har haft 
nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete, eller till annat 
lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit arbetstagaren, under 
en period om minst 90 dagar, dels har ingått ett anställningsavtal med en 
annan arbetsgivare under tiden från och med dag 91 till och med dag 180 
av sjukperioden.  

Behovet av att ändra lagen om rätt till ledighet för att på grund av 
sjukdom prova annat arbete 

I 2 § andra stycket nämnda lag anges hur beräkning ska ske av hur lång 
tid arbetstagaren har haft nedsatt arbetsförmåga. Enligt vad som anges 
där ska dagar i sjukperioder läggas samman, om arbetstagaren antingen 
har förvärvsarbetat under en period om mindre än 90 dagar mellan sjuk-
perioderna, eller inte har förvärvsarbetat alls mellan sjukperioderna. 
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Denna bestämmelse har utformats i enlighet med vad som följde av mot-
svarande reglering i den numera upphävda lagen om allmän försäkring 
(se prop. 2007/08:151 s. 16 f.). Sedan den lagen upphävts finns bestäm-
melsen om sammanläggning av sjukperioder i 27 kap. 51 § social-
försäkringsbalken.  

Den 1 januari 2014 trädde en ny bestämmelse i socialförsäkringsbalken 
om sammanläggning av sjukperioder i kraft (se prop. 2012/13:169, bet. 
2012/13:SfU16, rskr. 2013/14:4). Enligt den bestämmelsen ska dagar i 
sjukperioder läggas samman om färre än 90 dagar förflutit mellan sjuk-
perioderna. Vid beräkning av antalet dagar ska det bortses från dagar 
under vilka den försäkrade har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska 
programmet arbetslivsintroduktion och fått aktivitetsstöd eller ut-
vecklingsersättning.  

Det är lämpligt att regleringen av sammanläggning av sjukperioder i 
ledighetslagen korresponderar med motsvarande regler i social-
försäkringsbalken. Eftersom en ny bestämmelse i socialförsäkringsbalken 
om sammanläggning av sjukperioder trädde i kraft den 1 januari 2014 
behöver ledighetslagen ändras på motsvarande sätt.  

Föreningen Svenskt Näringsliv anser att bestämmelsen bör innehålla de 
materiella regler som ger rätt till ledighet för att lagen ska bli enklare att 
tillämpa. Regeringen delar inte den bedömningen, utan anser att det är 
mer angeläget att framtida ändringar i socialförsäkringsbalken om 
sammanläggning av sjukperioder automatiskt slår igenom i ledighets-
lagen. Regeringen anser därför att ändringen bör göras genom en hän-
visning till bestämmelsen om sammanläggning av sjukperioder i social-
försäkringsbalken. 

5 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Regeringens förslag: Lagändringen ska träda i kraft den 1 augusti 
2014.  

Ändringen ska tillämpas första gången när en sjukperiod har på-
börjats efter ikraftträdandet. Vid bedömningen av om dagar i denna 
sjukperiod ska läggas samman med dagar i en tidigare sjukperiod, ska 
även sjukperioder som har infallit före ikraftträdandet beaktas. 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har berört frågan särskilt. 
Skälen för regeringens förslag: Ändringen i lagen bör träda i kraft så 

snart som möjligt.  
Det bör anges i en övergångsbestämmelse hur beräkning av sjuk-

perioder ska ske för de sjukfall som pågår vid tidpunkten för ikraft-
trädandet. Vidare bör framgå om tidigare sjukperioder som har infallit 
före ikraftträdandet ska beaktas vid denna beräkning.  
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 6 Konsekvenser 

Förslaget innebär att sammanläggningar av sjukperioder kommer att 
göras på samma sätt som i socialförsäkringsbalken. Detta kommer att 
underlätta tillämpningen av ledighetslagen. I övrigt medför ändringen 
inte några ekonomiska konsekvenser. Förslaget bedöms inte heller ha 
betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för före-
tagande, sysselsättning eller serviceutbud i olika delar av landet. För-
slaget bedöms inte ha några miljökonsekvenser. 
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7 Författningskommentar 

2 § 

I andra stycket har en ändring gjorts som innebär att regleringen inte 
avviker från vad som gäller i socialförsäkringsbalken. I den nya lydelsen 
av andra stycket görs en hänvisning till 27 kap. 51 § socialförsäkrings-
balken. Ändringen innebär att dagar i sjukperioder ska läggas samman, 
om färre än 90 dagar har förflutit mellan sjukperioderna. Vid beräkning 
av antalet dagar ska det bortses från dagar under vilka den försäkrade har 
deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion 
och fått aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 

Övergångsbestämmelsen innebär att ändringen ska tillämpas första 
gången när en sjukperiod har påbörjats efter ikraftträdandet. Vid bedöm-
ningen av om dagar i denna sjukperiod ska läggas samman med dagar i 
en tidigare sjukperiod, ska även beaktas sjukperioder som har infallit före 
ikraftträdandet. 

Förslaget behandlas i avsnitt 4 och 5. 
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Bilaga 1 Promemorians lagförslag 

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:565) om rätt 
till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat 
arbete 

Härigenom föreskrivs att lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att 
på grund av sjukdom prova annat arbete ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 2 § 
Som villkor för rätt till ledighet gäller att arbetstagaren på grund av 

sjukdom 
1. har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete, 

eller till annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit 
arbetstagaren, under en period om minst 90 dagar, och 

2. har ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare under 
tiden från och med dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden. 

När det beräknas hur lång tid 
arbetstagaren har haft nedsatt 
arbetsförmåga enligt första stycket 
ska dagar i sjukperioder läggas 
samman, om arbetstagaren 

1. har förvärvsarbetat under en 

period om mindre än 90 dagar 

mellan sjukperioderna, eller 

2. inte har förvärvsarbetat alls 

mellan sjukperioderna. 

När det beräknas hur lång tid 
arbetstagaren har haft nedsatt 
arbetsförmåga enligt första stycket 
ska dagar i sjukperioder läggas 
samman enligt vad som följer av 

27 kap. 51 § socialförsäkrings-

balken. 

                       
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014. 
2. Bestämmelserna i 2 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas första 

gången när en sjukperiod har påbörjats efter ikraftträdandet. Vid bedöm-
ningen av om dagar i denna sjukperiod ska läggas samman med dagar i 
en tidigare sjukperiod, ska även beaktas sjukperioder som har infallit före 
ikraftträdandet. 
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Förteckning över remissinstanserna 

Följande remissinstanser har inkommit med synpunkter: Arbets-
domstolen, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, 
Föreningen Svenskt Näringsliv, Sveriges Akademikers Centralorgani-
sation, Sveriges Kommuner och Landsting och Tjänstemännens Central-
organisation. 

 
Företagarna och Landsorganisationen i Sverige har beretts tillfälle att 
yttra sig men har avstått från det.  
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