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2023-03-24 FK 2022/023422 

Finansdepartementet 

103 33 Stockholm 

En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer 
förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk (SOU 
2022:65) 

(Fi2022/03407) 

Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet. 

7.4 Beräkning av preliminärt stöd 
Om arbetstagaren är frånvarande pga. sjukdom en arbetsbefriad dag är det viktigt att en 
sjukanmälan ändå görs. Det är viktigt för Försäkringskassan att kunna registrera 
tidpunkt för första sjukdag då det får betydelse för olika ersättningar. Som exempel kan 
nämnas reglerna om karens och återinsjuknande (27 kap. 32 § SFB) och reglerna om 
högriskskydd (27 kap. 39 § SFB). Dessutom är det viktigt för arbetsgivaren eftersom det 
påverkar när ansvaret för kostnaden övergår från arbetsgivaren (sjuklön) till 
Försäkringskassan (sjukpenning m.m.). 

11.5 Sjukpenninggrundande inkomst 
I betänkandet föreslås att nuvarande bestämmelser om sjukpenningsgrundande inkomst 
för försäkrad som deltar i korttidsarbete ska fortsätta gälla vid korttidsarbete enligt den 
nya lagen. Även om förslaget inte innebär några ändringar i sak i detta avseende vill 
Försäkringskassan framhålla att konstruktionen av SGI-skyddet vid korttidsarbete 
medför vissa tillämpningsproblem. SGI-skyddet vid korttidsarbete är annorlunda 
uppbyggt jämfört med övriga SGI-skydd eftersom ersättningen inte betalas ut till den 
försäkrade utan till den försäkrades arbetsgivare. Eftersom stödet inte är kopplat till den 
enskilde saknas det i nuläget möjlighet för Försäkringskassan att automatisera 
informationshämtning om skyddet. Informationen måste således hämtas manuellt, vilket 
är mer kostnads- och resurskrävande än om automatiserad handläggning varit möjlig. 
Ett ökat inflöde av förmånsärenden där detta SGI-skydd aktualiseras får således en stor 
påverkan på handläggningen. 

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Marie Axelsson i närvaro av avdelningschef 
Ulrika Havossar, tf. avdelningschef Sandra Petersson och rättslig expert Jenny 
Ludvigsson, den senare som föredragande. 

Marie Axelsson 

Jenny Ludvigsson 
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