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Lagändring i socialförsäkringsbalken samt överenskommelse
om ändring i Allmänna bestämmelser
Socialförsäkringsbalken
En lagändring har genomförts i socialförsäkringsbalken (SFB) i syfte att förtydliga
arbetsgivarnas sjuklöneansvar. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2012.
Ändringen innebär att en sjuklöneperiod inte börjar löpa om inte arbetstagaren helt har
återgått i arbete och utfört arbete hos arbetsgivaren under minst en dag sedan
arbetsgivaren senast betalat ut sjuklön för en hel sjuklöneperiod. Arbetstagaren måste
alltså ha återfått arbetsförmågan helt och även utfört arbete hos arbetsgivaren innan
arbetstagaren kan påbörja en ny sjukperiod med sjuklönedagar.
Har arbetstagaren inte återgått helt i arbete och utfört arbete hos arbetsgivaren under
minst en hel arbetsdagdag kan han eller hon istället få sjukpenning från
Försäkringskassan.
Eftersom en ny sjukperiod påbörjas utges sjuklön dels med 10 procent av
lönebortfallet under dag 15-90 i sjukperioden samt i förkommande fall för lönedelar
över 62.5 procent av prisbasbeloppet under tid då sjukpenning utges från
Försäkringskassan.
I SFB har även begreppet ”förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt”
ersatts med begreppet ”sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på
arbetsmarknaden”.
Allmänna bestämmelser
Mot bakgrund av förändringen av begrepp ovan har en anpassning gjorts i Allmänna
bestämmelser (AB) § 28 mom. 9. Anpassningen innebär att begreppet ”förvärvsarbete
på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt” har ersatts med begreppet ”sådant
förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden” även i AB § 28
mom. 9. Observera att detta inte innebär någon ändring i sak, bestämmelsen i AB ska
tillämpas på samma sätt som tidigare. Ändring trädde i kraft den 1 juli 2012.
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Rekommendation till beslut
Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringen i AB direkt de
lokala kollektivavtalen. Ändringen 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 ändringen som de centrala parterna enats om i
förhandlingsöverenskommelse 2012-05-30.

Frågor med anledning av cirkuläret besvaras av: Jeanette Hedberg, Malin Looberger,
Phia Moberg, Fredrik Nilsson, Ann-Charlotte Ohlsson, Jan Svensson och Alexandra
Wåhlstedt.
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