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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Arbetsgivarpolitik: 2006-2:16 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Ann-Charlotte Ohlsson, Jan Svensson 
 
Nyckelord: Allmän försäkring, 
sjukpenning 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Ändrad beräkning av sjukpenninggrundande 
inkomst 
Riksdagen har beslutat om höjning av inkomsttaket i sjuk- och föräldraförsäk-
ringen enligt lagen om allmän försäkring (AFL). Höjningen är från 7,5 till 10 
prisbasbelopp vilket motsvarar en årsinkomst om 397 000 kronor från och med 
den 1 juli 2006. Det innebär att den högsta sjuk- och föräldrapenninggrundande 
inkomsten motsvarar en månadsinkomst på 33 083 kronor. 

Höjningen innebär att den beräkning och samordning som sker vid ledighet på 
grund av sjukdom eller föräldraledighet enligt AB för lön som överstiger det s.k. 
inkomsttaket ska göras utifrån denna höjning. Det innebär att den högsta kalender-
dagsberäknade sjuk-, rehabiliterings- och föräldrapenningen vid hel ledighet och 
med en kompensationsnivå på 80 procent höjs från dagens 652 kronor till 870 
kronor per kalenderdag från och med den 1 juli 2006. Se även cirkulär 2005:110, 
Basbelopp för 2006, rörande olika ersättningar från försäkringskassan under 2006. 

Ersättningen enligt AB § 28 mom. 7 och mom. 12 samt § 29 mom. 2 för arbets-
tagare vars lön överstiger 33 083 kronor per månad ska ske enligt följande. 

Beräkna 80 procent av kalenderdagslönen och minska beloppet med 
den högsta kalenderdagsberäknade ersättningen, 870 kronor, för att få 
fram ersättningen enligt avtalets bestämmelser. 

Förhandlingar kommer att upptas om en redaktionell anpassning av AB 05 med 
anledning av lagändringarna. 
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Frågor 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras Ann-Charlotte Ohlsson,  
08-452 7893 eller Jan Svensson 08-452 7478. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Staffan Löwenborg 

 

 Ann-Charlotte Ohlsson 
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