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ERSÄTTNING FÖR HÖGA SJUKLÖNEKOSTNADER 
 

 

Det här gäller och så här fungerar det 
 

Från 2015 fyller man i kostnader för sjuklönekostnad i skattedeklarationen. Första kvartalet året 

efter, första gången 2016, så får man om man har rätt till ersättning, den insatt på sitt skattekonto 

automatiskt. 

Du kan också ansöka om få förskott under året maximalt var 3:e månad hos försäkringskassan, 

som då sätter in pengarna på ditt skattekonto. 

 

Kort om sjuk-försäkringskassan 

 

Dag 1. Den som är sjuk anmäler till arbetsgivaren att den är sjuk och det är karensdag utan 

ersättning. 

 

Dag 2-14. Då betalar arbetsgivaren 80% av lönen i sjuklön. Dag 8 måste den anställda lämna 

läkarintyg/utlåtande. 

 

Dag 15. Då anmäler arbetsgivaren till försäkringskassan om sin anställde som är sjuk och 

försäkringskassan betalar därefter direkt till den som är anställd. (Anmälan måste komma in senast 

dag 21). Här gäller också olika maxbelopp (fn max 709 kr/dag). 

Den anställde ska också skicka läkarintyget till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 

Östersund. 

 

Ibland regleras i olika anställningsavtal/kollektivavtal ersättningar utöver, men dessa berör inte 

försäkringskassan eller ersättning för höga sjuklönekostnader. 

 

Skattedeklaration – sjuklönekostnad (dag 2-14) 

 

I den vanliga skattedeklarationen från den 12 februari 2015 och framåt, ska sjuklönekostnad fyllas i.  

 

Sjuklönekostnad är i detta sammanhang: Sjuklön (80% av lönen) + arbetsgivaravgifter på sjuklönen. 

 

Det bör noteras att det finns olika %-satser för arbetsgivaravgifter, så det är den som gäller för just 

den eller de personen/er som är sjuka. 
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(Eventuella löneförmåner är med i sjuklönens 80%-belopp) 

 

Har företaget statlig ersättning för anställda, ska de ersättningarna också anges, för de reducerar 

redan företagets sjuklönekostnad. 

 

Så här mycket får man i ersättning  

Alla företag har en karrensnivå, som de får stå för sjuklönekostnaden själva och den karensnivån är 

högre och högre, beroende på företagets totala lönekostnader. Max ersättning som går att få är 

250.000 kr. 

 

Karensnivåer i procent av företagets totala lönekostnader (räknas alltid kalenderår). 

 

0,5% om lönekostnaderna är högst 3 miljoner per år. 

0,9% om lönekostnaderna är mellan 3 – 6 miljoner per år. 

1,2% om lönekostnaderna är mellan 6 – 12 miljoner per år. 

1,3% om lönekostnaderna är mellan 12 – 20 miljoner per år. 

1,5% om lönekostnaderna är över 20 miljoner per år. 

 

Exempel 

Ett företag har totala lönekostnader på 1 miljon kronor.  Sjuklönekostnader under året uppgår till 

23.000 kronor.  Karensbeloppet är 0,5% av 1 miljon = 5.000 kr. 

 

Försäkringskassan betalar då till skattekontot första kvartalet 2016,  23.000 – 5.000 kr = 18.000 kr. 

 

Ansöka om får ersättning för höga sjuklönekostnader i förskott 

Företaget gör ansökan till försäkringskassan och använder blankett 7016. 

 

Detta får göras max var 3:e månad och beloppet som betalas ut är preliminärt och kan komma 

justeras efteråt, är det för mycket utbetalt kommer företaget bli återbetalningsskyldigt. 

 

Förskott betalas in till företagets skattekonto. Är det överskott på skattekontot, kan företaget begära 

utbetalning. 

 

 

Övrigt 

 

Det här gäller 80%-regeln för lön och löneförmåner. Har företaget andra sjuklönevillkor, så gäller 

detta inte för den delen som överstiger 80% av lönen. 

 

Det går få beslut från försäkringskassan särskilt högriskskydd för anställda med högre risk, där gäller 

reglerna från dag 1. 


