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Sammanfattning  

Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående 

rubricerad remiss. 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker de förslag som lagts fram av utredningen i 

promemorian men önskar framföra följande synpunkter: 

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

Förslag till förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte med 

anledning av sjukdomen covid-19, 3 § (s. 4) 

 

Folkhälsomyndigheten anser att ett alternativt tillvägagångssätt till fastställandet av 

stabila risknivåer vore att hitta en nivå vid vilken aktuell reglering blir tillämplig. 

Regleringen om viss sjukpenning i förebyggande syfte blir följaktligen inte 

tillämplig när denna risknivå underskrids. Denna risknivå skulle kunna beskrivas 

som en sådan risknivå som innebär att riskgrupper bör iaktta särskild 

försiktighet/avstå från förvärvsarbete om inte de försiktighetsåtgärder som anges i 

2 § kan genomföras. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att myndighetens ges 

ett bemyndigande att utfärda föreskrifter om denna nivå.   

Förslag till alternativ skrivning av 3 § 

3 §   Rätten till sjukpenning enligt 2 § är tillämplig när Folkhälsomyndigheten i 

beslut har bedömt att risken för spridning av sjukdomen covid-19 i samhället är på 

en sådan risknivå att de riskgrupper som anges i 2 § bör avstå från förvärvsarbete.  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/


Sida 
2 (2) 

 

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Campusvägen 20. 

Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

 
 

  

 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga 

handläggningen har avdelningscheferna Karin Tegmark Wisell, Anna Bessö,  

Britta Björkholm och Anders Tegnell samt chefsjuristen Bitte Bråstad deltagit. 

Utredare Erica Edman har varit föredragande. 

 

 

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

 

 

Erica Edman 
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