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Höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 
och därmed även anpassning av kollektivavtalen 
 

Riksdagen beslutade den 14 december 2017 att taket för sjukpenninggrundande inkomst en-

ligt Socialförsäkringsbalken höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018.  

 ning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från för-

säkringskassan vid tvist om sjuklön.  

Enligt 2018 års prisbasbelopp höjs taket från 28.438 kronor till 30.333 kronor. Unionens kol-

lektivavtal, såväl ITP-avtalet som branschavtalen, har kompletterande sjuklön m.m. som byg-

ger på den allmänna försäkringen och kollektivavtalen har därför anpassats utifrån den änd-

rade lagstiftningen.  

Förändringar inom avtalsområde  
KFS Trafik (560)  KFS Återvinning (570)  
KFS Flygplatsavtalet (571)  KFS Besöksnäring (572) 

 

Förändringar i de allmänna anställningsvillkoren 

§ 8 moment 1:5:2  

Arbetstagare, vars årslön (bestående av den fasta kontanta månadslönen) överstiger 8 prisbas-

belopp, får dessutom kompletterande sjukpenning med belopp motsvarande 77,6 % av den del 

av lönebortfallet som överstiger 8 prisbasbelopp.  
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Beräkningen av lönebortfallet ska ske efter samma grunder som beräkning av sjukpenning en-

ligt Socialförsäkringsbalken, det vill säga vid kalenderdagberäknad sjukpenning: 

 
𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑙ö𝑛𝑒𝑛 × 12 

365
 

 

Vid beviljad förlängd sjukpenning utges kompletterande sjukpenning med belopp motsvarande 

72,75 % av den del av lönebortfallet som överstiger 8 prisbasbelopp. 

 

Anmärkning 

Bestämmelsen är tillämplig från och med att KFS Trygghetsfond fullt ut omfattar även anställda 

som sagts upp på grund av sjukdom. Dessförinnan gäller momentets tidigare lydelse från 2016-

04-01. 

 

§ 8 moment 1:10 första stycket (Trafikavtalet § 8 moment 1:12) 

 

Arbetstagare, som på grund av arbetslivsinriktad rehabilitering är förhindrad att arbeta, är ledig 

då rehabiliteringsersättning enligt Socialförsäkringsbalken utges. 

Arbetstagare, vars årslön (bestående av den fasta kontanta månadslönen) överstiger 8 prisbas-

belopp, får dessutom rehabiliteringstillägg med belopp motsvarande 80% av den del av löne-

bortfallet som överstiger 8 prisbasbelopp. 

 

Se bifogat protokoll. 

 

Jimmi Hall 

Avtalsansvarig ombudsman. 


