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Sammanfattníng

Inspektionen fór socialfórsákringen (ISF) svarade den 3 juni 2020 pa
remissen "Tillffüliga bestámmelser om fórebyggande sjukpenning med
anledning av sjukdom covid-19" (52020-04874/SF). ISF vidhaller i
relevanta delar de synpunkter som lámnades i det svaret.

I óvrigt kan ISF varken tillstyrka eller avstyrka fórslaget. Vi utvecklar vara

synpunkter nedan.

Bestámmelser

5 § andra stycket 3

Bestámmelsen avser smittbárarpenning vid personlig assistans och

nárstaendepenning. Nár det gfüler personlig assistans finns en kvantitativ

gráns om 80 timmar pa en kalendermanad, vilket motsvarar ungefár en

halvtidstjánst.

Nár det gfüler nárstaendepenning saknas dock en sadan kvantitativ gráns i
den aktuella bestámmelsen. Nárstaendepenning utgar med en fjárdedel, en
halv, tre fjárdedelar eller hel fórman.

Det framgar inte klart vilket skálet ár fór att ha ett sadant kvantitativt krav

i fraga om personlig assistans men inte i fraga om nárstaendepenning.
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6§

Bestámmelserna ár endast tánkta att omfatta nárstaende som lever i

hushallsgemenskap. Genom den aktuella definitionen exkluderas personer
som har en nára relation men som inte har en gemensam bostad;

exempelvis sárbos eller nárstaende som har bostad nára personen i

riskgrupp, men som inte delar bostad. Inte heller inkluderas personer som

har hushallsgemenskap med personen i riskgrupp men utan att ha en
nárstaenderelation.

Avgránsningen avseende personer  hushallsgemenskap kan ifragasáttas
eftersom detta medfór lika stora risker i smitthánseende som om de vore

att betrakta som nárstaende. Áven avgránsningen avseende personer i
nára relation kan ifragasáttas bland annat med hánsyn till rátten till

familjeliv och nya familjekonstellationer.

7§

Bestámmelsens andra mening innehaller ett ocksá vilket kan uppfattas som
att det kan róra sig om en och samma person som arbetar som personlig

assistent och far nárstaendepenning och som en fóljd av det kan fa

smittbárarpenning. En alternatív skrivníng skulle kunna vara fóljande.

Smittbárarpenning enIigt 5 § lámnas fór den tid som den fí'rsákrade skulle

ha fí'rvárvsarbetat uteíver den tid som han eIler hon arbetar som personIig
assistent eller várdar den nárstáende enligt 47 kap. socialfeírsákringsbalken
(SFB).

16§

Ansókan om smittbárarpenning ska undertecknas pa heder och samvete.

De uppgifter som ska lámnas i ansókan framgar i bestámmelsens andra

stycke. Dár framgar inte att sókanden maste ange andra nódvándiga

fórutsáttningar fór att vara ersáttningsberáttigad, som exempelvis relation
till den nárstaende. Áktenskap och annat sláktskap framgar av offentliga
register. Fór att i ráttslig mening betraktas som sambo krávs att ett

áktenskapsliknande fórhallande fóreligger. Áven sadana uppgifter bór
Iámnas i ansókan samt intygas pa heder och samvete.

I bestámmelsens sista mening framgar att sókanden ska lámna uppgifter

om att vard har skett i enlighet med 5 § tredje stycket. I 5 § tredje stycket

framgar att smittbárarpenning inte lámnas till den som ár personlig

assistent fór tid nár assistansersáttning inte lámnas enligt 51 kap. 5 § SFB

(dvs. nár sjukvardande insatser ges eller nár den nárstaende f5r sluten
vard vid vardinráttning). Det framstar som oklart vad som avses med att

vard sker enligt 5 § tredje stycket. En alternativ skrivning kan vara att

uppgift ska lámnas om att sadana fórhallanden som avses i 5 El tredje

stycket inte fóreligger.
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Fórfattningskommentar

Bestámmelserna ska tráda i kraft om tva veckor. Pandemin har skapat en
unik samhfülssituation vilket far till fe51jd att myndigheter behóver anpassa
sig till nya faktiska omstándigheter och regelverk med mycket kort varsel.
Fór att underlátta fór myndigheterna vore en mer utvecklad

fórfattningskommentar ónskvárd.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektóren Eva-Lo Ighe. Utredaren
Hanna Forsell har varit fóredragande. I beredníngen har ocksa utredaren
Louise Grónqvist deltagit. Vid den slutliga handlággningen har enhetschefen

Ola Leijon och chefsjuristen Anna Samuelsson deltagit.
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