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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.  

De förmåner som omfattas av höjningen av den sjukpenninggrundande inkomsten är sjukpen-

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 Svenska Teknik & Design  -     
företagen - STD 

 

Med anledning av riksdagens beslut om ändring av taket i sjukförsäkringen har Almega STD  

och Unionen träffat överenskommelse om att anpassa kollektivavtalet till de  nya nivåerna i  

sjukförsäkringen från och med den 1 juli 2018.  

 

Parterna är överens om att lönegränsen i avtalets sjuklönebestämmelser för sjuklön dag 15 – 

90 ändras genom att ”7,5 x prisbasbeloppet” ersätts med ”8 x prisbasbeloppet” från och med 

den 1 juli 2018. 
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Tidigare lydelse:  

6.4 Sjuklönens storlek  

Den sjuklön arbetsgivaren ska betala beräknas genom att avdrag görs från lönen enligt nedan: 

(definition av timlön och dagslön se 2.1)  

Avdraget får inte överstiga en dagslön per sjukdag.  

FÖRSTA SJUKDAGEN  2–14:E SJUKDAGEN  FRÅN 15:E SJUKDAGEN 

EN TIMLÖN/TIMME  0,2 X TIMLÖN/TIMME  PÅ LÖNEDELAR UNDER 7,5 BASBELOPP: 

DRAS 0,9 X DAGSLÖNEN PER KALENDER-

DAG 

PÅ LÖNEDELAR ÖVER 7,5 BASBELOPP:  

DRAS 0,1 X DAGSLÖNEN PER KALENDER-

DAG 

 

Ny lydelse: 

6.4 Sjuklönens storlek  

Den sjuklön arbetsgivaren ska betala beräknas genom att avdrag görs från lönen enligt nedan: 

(definition av timlön och dagslön se 2.1)  

Avdraget får inte överstiga en dagslön per sjukdag.  

FÖRSTA SJUKDAGEN  2–14:E SJUKDAGEN  FRÅN 15:E SJUKDAGEN 

EN TIMLÖN/TIMME  0,2 X TIMLÖN/TIMME  PÅ LÖNEDELAR UNDER 8 BASBELOPP: 

DRAS 0,9 X DAGSLÖNEN PER KALENDER-

DAG 

PÅ LÖNEDELAR ÖVER 8 BASBELOPP:  

DRAS 0,1 X DAGSLÖNEN PER KALENDER-

DAG 

 

 

 


