Svensk författningssamling

SFS 2007:1004

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

Utkom från trycket
den 4 december 2007

utfärdad den 22 november 2007.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om
sjuklön
dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.
2 § Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag
upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen.
Utan hinder av första stycket får avvikelser göras från 8 § andra stycket,
9 § och 10 a § första och andra styckena genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisation som avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Den närmare beräkningen av sjuklönens storlek enligt 6 § får också bestämmas på det sättet. En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal
får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande
arbetstagarorganisationen, under förutsättning att de sysselsätts i arbete som
avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal.
10 a § En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att
arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen
av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden enligt 10 §
första stycket 1 eller från och med den första dagen av varje kommande
sjukperiod enligt 10 § första stycket 2. En begäran som gäller kommande
sjukperioder får inte avse längre tid än ett år. Intyget behöver inte innehålla
närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Arbetsgivarens
begäran skall vara skriftlig.
Har arbetstagaren utan godtagbart skäl underlåtit att lämna ett intyg i enlighet med begäran enligt första stycket, är arbetsgivaren inte skyldig att
utge sjuklön för den del av den aktuella sjuklöneperioden för vilken det saknas sådant intyg.
Om en fråga som avses i första stycket regleras i ett kollektivavtal som avses i 2 § andra stycket, tillämpas inte bestämmelserna i första och andra
styckena.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på en sjuklöneperiod som börjar efter ikraftträdandet.
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