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Arbetsgivarpolitik: 08-2:29 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Hans-Henrik Helldahl 
Jan Svensson 
Catharina Bäck 
 
Nyckelord: AB, AGS-KL 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Överenskommelse om ändringar i AB och AGS-KL 
Mot bakgrund av riksdagens beslut om ändringar i lagen om allmän försäkring 
innebärande bl.a. införandet av s.k. förlängd sjukpenning samt utvidgning av den 
s.k. minskningsregeln har överenskommelse träffats om ändringar i AB § 28 samt 
i AGS-KL § 16. 

Allmänna Bestämmelser 

AB har ändrats fr.o.m. den 1 juli men ska inte tillämpas för tid före den 1 oktober 
2008. 

Sjuklön vid förlängd sjukpenning 

Förlängd sjukpenning utges av Försäkringskassan med ca 75 procent av den sjuk-
penninggrundande inkomsten. Den s .k. utfyllnaden, enligt AB § 28 mom. 7, vid 
förlängd sjukpenning blir därför 72,75 procent på lönedelar över 7,5 prisbas-
belopp. Vidare innebär överenskommelsen att sjuklön enligt mom. 9 inte utges för 
längre tid än den tidpunkt som s.k. förlängd sjukpenning skulle ha utgetts för, dvs. 
550 dagar, se exempel 4. 

Uppgift om sjukpenning 

Det är Sveriges Kommuner och Landstings uppfattning att bestämmelserna i AB 
innebär att det kan krävas att arbetstagaren, på begäran, styrker såväl att sjuk-
penning utges som i vilken form sjukpenningen utges. Detta följer dels av 
AB § 28 mom. 6 där det klart framgår att sjukpenning ska utges för att arbetsta-
garen ska ha rätt till förmånen, dels av samordningsbestämmelsen, AB § 19 mom. 
3, där det framgår att det är en skyldighet för arbetstagaren att lämna vissa upp-
gifter om ersättning/förmån som utges enligt t.ex. i samband med sjukdom. 
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Indragen sjukpenning 

När försäkringskassan med stöd av 3 kap. 7 § lagen om allmän försäkring beslutat 
att dra in sjukpenningen med hänvisning till att arbetstagaren klarar ett förvärvs-
arbete på den reguljära arbetsmarknaden, kan det bli aktuellt för arbetsgivaren att 
besluta att utge sjuklön enligt AB § 28 mom. 9. Nedanstående exempel belyser 
hur de 180 dagarna ska beräknas. 

Exempel 1 

Sjukpenning har indragits dag 180 under tid med sjukpenning med 80 procent. 

 Sjuklön enligt AB § 28 mom 9 kan utges 
  ┌──────────────┐ 
├──────────────────────┤──────────────┤──────┤ 
1 180 360 364 

Sjuklön utges fr.o.m. dag 181-361 

Exempel 2 

Sjukpenning har indragits dag 330 under tid med sjukpenning med 80 procent. 

 Sjuklön enligt AB kan utges 
 ┌──────────────┐ 
├───────────────────────────┤────────┤ 
1 330  364 

Sjuklön utges med sammanlagt 180 dagar dvs. även efter dag 364 även om rätt till 
sjukpenning eller förlängd sjukpenning inte föreligger. 

Exempel 3 

Sjukpenning har indragits dag 100 under tid med förlängd sjukpenning med 75 
procent. 

   Sjuklön enligt AB kan utges 
  ┌─────────┐ 
├────────┤─  ─  ┤ ─  ─  ─  ─  ─  ┤─  ─  ─  ─  ┤ 
1 364 101 280 500 

Sjuklön med 72,75 procent kan utges i 180 dagar. 

Exempel 4 

Sjukpenning har indragits dag 520 under tid med förlängd sjukpenning med 75 
procent. 

   Sjuklön enligt AB kan utges i högst 30 dagar 
    ┌───────┐ 
├────────┤─  ─  ┤ ─  ─  ─  ─  ─  ┤─  ─  ─  ─  ┤ 
1 364 100 521 550 

Sjuklön med 72,75 procent kan utges i 30 dagar 
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AGS-KL 

Överenskommelsen innebär att dagersättning enligt AGS-KL kan betalas ut även 
när sjukpenning lämnas med 75 procent av sjukpenninggrundande inkomst - så 
kallad förlängd sjukpenning. Överenskommelsen innebär även att dagersätt-
ningens kompensationsnivå för sådant fall lämnas med 13,746 procent av sjuk-
penningen, så att nivån motsvarar 10 procent av lönebortfallet. Överenskommel-
sen gäller från den 1 juli 2008 och ersätter den tidigare tidsbegränsade överens-
kommelsen. 

Rekommendation till beslut 

Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringarna i AB och 
AGS-KL direkt de lokala kollektivavtalen. Ändringarna kräver därför inget 
särskilt beslut av arbetsgivaren. Om det bedöms som lämpligt för ökad tydlighet 
eller av annat skäl, kan följande antecknas till protokoll som avser denna fråga. 

Att de lokala kollektivavtalen tillförts de ändrade bestämmelserna som de centrala 
parterna enats om i förhandlingsöverenskommelse 2008-09-29 avseende AB och 
2008-09-30 avseende AGS-KL. 

Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Hans-Henrik Helldahl, Malin 
Looberger, Phia Moberg, Maria Dahlberg, Jeanette Eklund eller Jan Svensson 
avseende AB och Catharina Bäck avseende AGS-KL. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Lena Emanuelsson 

 

 Jan Svensson 

 

Bilagor: Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna Bestämmelser, AB 

Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL 


	Överenskommelse om ändringar i AB och AGS-KL
	Allmänna Bestämmelser
	Sjuklön vid förlängd sjukpenning
	Uppgift om sjukpenning
	Indragen sjukpenning
	AGS-KL
	Rekommendation till beslut
	Frågor


