
   

1 

 

Ändring i Allmänna bestämmelser § 28 mom. 7, 

mom. 9 till och med 12 

Parter 

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksorganisations Samverkansråd. 

§ 1 Bakgrund 

Parterna är överens om att ersätta bestämmelserna i AB 14, i lydelse 2014-10-01, § 28 mom. 

7, mom. 9 till och med mom. 12 i enlighet med bilaga 1 till denna överenskommelse.  

Från och med den 1 juni 2018 upphörde AB § 28 moment 9 avseende sjuklön att gälla och 

ersattes av en försäkringsförmån, Särskild AGS-KL-förmån i AGS-KL. Med anledning av det 

görs nu vissa konsekvensändringar i AB. 

Ändringar görs också för att anpassa de avtalsmässiga förmånerna i AB samt HÖK vid 

sjukdom till vad som gäller enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Riksdagen har beslutat att 

höja det s.k. taket för ersättning vid sjukdom i SFB från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp från den 1 

juli 2018. 

§ 2 Giltighet 

Parterna är överens om att ändringarna i AB 14, i lydelse 2014-10-01, § 28 mom. 7, mom. 9 

till och med mom. 12 ska gälla från och med den 1 juli 2018. Parterna är även överens om att 

förändringar avseende ansvar för sjuklön enligt AB 14 § 28 mom. 9 gäller enligt särskild 

tecknad överenskommelse från den 1 juni 2018. 

§ 3 Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 
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Avtalstext: AB § 28 Sjukdom  

Mom. 7   En arbetstagare, vars fasta kontanta lön överstiger 66,67 procent av prisbasbeloppet 

enligt SFB, får sjuklön enligt detta moment dels vid ledighet som avses i mom. 1 a) då 

sjukpenning enligt SFB utges, dels vid ledighet som avses i mom. 1 b). 

Sjuklönen utges med belopp som motsvarar skillnaden mellan 77,6 procent av lönebortfallet 

och högsta belopp för arbetstidsberäknad respektive kalenderdagsberäknad sjukpenning på 

normalnivån enligt SFB. 

Utges sjukpenning på fortsättningsnivån enligt SFB utges sjuklön med belopp som motsvarar 

skillnaden mellan 72,75 procent av lönebortfallet och högsta belopp för sådan sjukpenning. 

Arbetstagare ska på begäran styrka att ersättning enligt SFB utges från Försäkringskassan. 

Mom. 9   En arbetstagare får vid ledighet som avses i mom. 1 a) och b) sjuklön för sådan del 

av dagen som Försäkringskassan inte ersätter på grund av att bestämmelserna i 27 kap. 45 § 

SFB som medger att endast hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning utges. 

Sjuklön utges för tid i sjukperioden dock under högst 180 kalenderdagar med belopp 

motsvarande 

77,6 procent av lönebortfallet till och med dag 14 med undantag för den första arbetsdagen, 

87,3 procent av lönebortfallet för tid därefter till och med dag 90, och 

77,6 procent av lönebortfallet för tid därefter. 

Anmärkning 

1. För en arbetstagare med timlön, är lönebortfallet den lön som arbetstagaren enligt då gällande 

förläggning av ordinarie arbetstid skulle ha fått. 

2. Mom. 9 (AB 14 i lydelse 2014-10-01) avseende sjuklön vid indragen sjukpenning har upphört att 

gälla och ersatts av en försäkringsförmån, Särskild AGS-KL-förmån, inom AGS-KL.    

Besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen lön 

Mom. 10   Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till 

ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom 

eller olycksfall. 

Arbetsgivaren kan även i övrigt bevilja ledighet med lön för besök inom hälso- och sjukvård. 

Anmärkning 

Momentet ska inte tillämpas vid ledighet som avses i mom. 1 a) och b) för tid då 

sjuklön utges enligt SjLL/avtalet eller sjukpenning utges enligt SFB. 
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Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Mom. 11   En arbetstagare, vars fasta kontanta lön överstiger 66,67 procent av 

prisbasbeloppet enligt SFB, får rehabiliteringstillägg enligt detta moment vid ledighet enligt 

mom. 1 c). 

Rehabiliteringstillägget utges med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 77,6 procent 

av lönebortfallet och högsta belopp för rehabiliteringspenning på normalnivån enligt SFB. I 

tillägget ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i SemL. 

Beräknas rehabiliteringspenning enligt bestämmelserna om sjukpenning på fortsättningsnivån 

utges rehabiliteringstillägg med belopp som motsvarar skillnaden mellan 72,75 procent av 

lönebortfallet och högsta belopp för sådan sjukpenning. 

Har rehabiliteringspenningen nedsatts eller indragits enligt SFB ska rehabiliteringstillägget 

minskas i motsvarande grad. 

Mom. 12 Utgår. 


