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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 Energiföretagens Arbetsgivar-
förening 

Parterna har utifrån dessa förändringar enats om en ny lydelse av 4 Kap Sjuklön m m i all-

männa villkorsavtalet och Bilaga 5, 4 Kap fr.o.m. 1 juli 2018: 
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4 Kap Sjuklön m m 

………………………… 

 

3 § Sjuklönens storlek 

 

B) Sjukdom fr.o.m. 15:e kalenderdagen t o m den 90:e dagen  
För varje sjukdag (även arbetsfria vardagar samt sön- och helgdagar) görs sjukavdrag per dag 

enligt följande.  

 

1) Om månadslönen är högst 8 x prisbasbeloppet/12  

 

     90 % x månadslönen x 12 

                          365 

2) Om månadslönen är högre än 8 x prisbasbeloppet/12 

 

     80 % x 8 prisbasbelopp + 10 % x månadslönen x 12 

                           365                                     365 

 

Sjukavdraget per kalenderdag får inte överstiga  

 

månadslönen x 12  

           365 

 

Bilaga 5, 4 Kap Sjuklön m m 

………………………… 

 

3 § Sjuklönens storlek 

 

Sjukdom fr.o.m. 15:e kalenderdagen 

Fr o m 15:e kalenderdagen i sjukperioden betalar försäkringskassan sjukpenning. Sjukpen-

ningen är kalenderdagsberäknad och maximerad till 80 procent av lönen inom 8 gånger pris-

basbeloppet. Detta innebär att sjukpenning inte beräknas på den del av månadslönen, som 

överstiger 8 x prisbasbeloppet/12.  

Arbetsgivaren betalar sjuklön med tio procent av månadslönen, varför arbetstagarens sam-

manlagda ersättning vid sjukdom fr.o.m. dag 15 blir 90 procent av lönen. Arbetsgivaren beta-

lar även sjuklön med 90 procent på den del av månadslönen, som överstiger 8 x prisbasbelop-

pet/12. Liksom sjukpenningen är sjuklönen kalenderdagsberäknad fr.o.m. dag 15.  

Om lönen eller arbetstiden ändras, görs sjukavdrag med utgångspunkt från den gamla lönen 

eller arbetstiden under längst den månad arbetstagaren fått besked om ändringen. 

 

 

  


