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

Riksdagen beslutade den 15 december 2021 att taket för sjukpenninggrundande inkomst en-

ligt socialförsäkringsbalken höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022.  

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 2022 års prisbasbelopp (48 300 kr) höjs taket till 40 250 kronor i månaden. Unionens 

kollektivavtal, såväl ITP-avtalet, avtal om IUP som branschavtalen, har kompletterande sjuk-

lön m.m. som bygger på den allmänna försäkringen och kollektivavtalen har därför anpassats 

utifrån den ändrade lagstiftningen.  

På grund av den korta tiden mellan beslut och förändring kan situationer uppstå där arbetsgi-

varen inte hinner anpassa sina lönesystem till förändringarna i kollektivavtalet. Var därför 

uppmärksam på att situationer kan uppstå där utbetald ersättning inte är helt korrekt och kan 

komma att behöva korrigeras i efterhand.  
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Förändringar inom avtalsområde Ishockeyspelare i Hockeyall-
svenskan § 5 mom 4.5 sjuklön från och med den 15:e kalender-
dagen 

Ny lydelse från den 1 januari 2022:  

Lönegränsen i samtliga mellanvarande kollektivavtals sjuklönebestämmelser för sjuklön dag 

15 – 90 ändras genom att ” 8 x prisbasbeloppet ” ersätts med ” 10 x prisbasbeloppet ” från och 

med den 1 januari 2022.  

För varje sjukdag (även arbetsfria vardagar samt sön-och helgdagar) görs sjukavdrag per dag 

enligt följande: 

Sjukavdraget beräknas olika beroende på om spelarens månadslön över- eller understiger en 

viss lönegräns. Denna lönegräns beräknas som  

 

10 x prisbasbeloppet (pbb) 

                 12 

 

Exempel 2022:  

Pbb 2022 48 300 kr  

Lönegränsen blir därför  

10 x 48 300 kr = 40 250 kr för år 2022 

          12 

 

För spelare med månadslön som uppgår till högst lönegränsen:  

Sjukavdrag görs med:  

90 % x månadslönen x 12 

 365 

 

För spelare med månadslön över lönegränsen: 

Sjukavdrag görs med 90 % x 10 x pbb + 10 % x månadslönen x 12 – 10 x pbb 

                                                  365                                     365 
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Enheten för Avtal och politik 

 

Martin Wästfelt 

 


