
1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att 27 kap. 22 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 27 kap. 28 a §, av följande

lydelse.

27 kap.
22 § Om den försäkrade inom ramtiden redan har fått sjukpenning för
364 dagar på normalnivån, kan sjukpenning lämnas enligt bestämmelserna
i 24 §. Vid beräkningen av antalet dagar med sjukpenning på normalnivån
anses som sådana dagar även dagar med

1. sjukpenning på fortsättningsnivån,
2. ersättning för merutgifter enligt 5 §, och
3. rehabiliteringsersättning enligt 31 kap. 3 §.
Som dagar med sjukpenning på normalnivån räknas vidare tretton dagar

under sådana perioder som avses i 26 § andra stycket.

26 § Som sjukperiod anses tid då en försäkrad
1. i oavbruten följd lider av sjukdom som avses i 2 §,
2. har rätt till sjukpenning enligt 6 §, eller
3. har rätt till rehabiliteringsersättning enligt 31 kap. 2 och 3 §§.
Om rätt till sjukpenning  för  den  försäkrade  uppkommer i omedelbar

anslutning till en period med lön enligt 34 § sjömanslagen (1973:282), en
sjuklöneperiod enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller en period när en
arbetsgivare för sjömän som avses i sjömanslagen har betalat ut lön vid
sjukdom med stöd av sådant kollektivavtal som avses i 56 §, ska sjukperio-
den enligt denna lag anses omfatta också sådana perioder.

28 a § Till en sjöman på fartyg som inte uteslutande går i inre fart lämnas
sjukpenning även för dag som avses i 27 §. 

Med inre fart avses detsamma som i 64 kap. 6 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

1 Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253.

SFS 2010:343
Utkom från trycket
den 19 maj 2010



2

SFS 2010:343

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00
Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)


