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Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar    

 

Ändring av § 28 mom 9 Allmänna bestämmelser (AB) – Särskild AGS-KL-Förmån 

samt höjning av lönetaket för ersättning vid sjukpenning 

 
Särskild AGS-KL-Förmån 
I samband med avtalsförhandlingarna 2017 träffades en principöverenskommelse om att avveckla 
§ 28 mom. 9 avseende sjuklön i Allmänna Bestämmelser (AB) och ersätta den med en 
försäkringslösning i Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL). 
 
§ 28 mom 9 innebär att arbetsgivaren betalar sjuklön när Försäkringskassan beslutat om 
att dra in arbetstagarens sjukpenning med motiveringen att arbetstagaren bedöms kunna 
försörja sig själv genom normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Rätten till 
sjuklön är begränsat till högst 180 kalenderdagar. 
 
SKL och Pacta har nu kommit överens med samtliga motparter om hur försäkringslösningen ska 
se ut. AGS-KL tillförs en ny förmån, Särskild AGS-KL-förmån. Den motsvarar i stort innehållet 
i AB § 28 mom. 9 men med vissa anpassningar till försäkringsmiljön. Bestämmelsen i § 28 mom. 
9 ersätts av Särskild AGS-KL förmån från och med 1 juni 2018. Dessa ärenden kommer att 
hanteras av AFA Försäkring och innebär att den enskilde arbetstagaren måste anmäla 
ärendet till AFA för rätt till förmån, på motsvarande sätt som för övriga försäkringar.  
 
Det blir viktigt för Läkarförbundet och andra arbetstagarorganisationer att se till att informera 
om att denna förmån finns att söka. Inom AFA Försäkring finns också ett projekt IME dvs Ingen 
ska missa ersättning, som också kan ta upp denna förmån i samband med information om 
försäkringar. 
 
Nuvarande regler i AB gäller tom 31 maj 2018. Det finns övergångsregler för ärenden som löper 
över månadsskiftet maj/juni. Det som avgör om det är AB § 28 mom. 9 eller Särskild AGS-KL-
förmån som ska tillämpas är den dag från och med vilken Försäkringskassan beslutar att inte utge 
sjukpenning. För ärenden då sådan dag infaller 31 maj eller tidigare tillämpas AB:s regler. Då sådan 
dag infaller 1 juni eller senare tillämpas Särskild AGS-KL-förmån. Det betyder exempelvis att för 
det fall Försäkringskassan den 15 maj 2018 lämnar besked om att sjukpenning inte ska utges fr.o.m 
den 15 juni 2018, så ska Särskild AGS-KL-förmån tillämpas. 
 



Till följd av övergången kommer vissa följdändringar att göras i AB § 28 mom 9 som innehåller 
övergångsregler beroende på när Försäkringskassans fattat beslut om indragen 
sjukpenning.  
 
Överenskommelse har också träffats om att Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-
KL ska ändras så att avgiftsbefrielse kan utges i den utsträckning som arbetstagare erhåller Särskild 
AGS-KL-förmån enligt AGS-KL. Det innebär att avgiftsbefrielsen beräknas utifrån vad som 
utbetalats i form av Särskild AGS-KL-förmån. 
 
Höjning av lönetaket för ersättning vid sjukpenning 
Från 1 juli 2018 höjer Försäkringskassan lönetaket för ersättning vid sjukpenning vilket innebär att 
den övre gränsen för de inkomster som ska medräknas vid beräkning av sjukpenning höjs från 7,5 
prisbasbelopp till 8,0 prisbasbelopp. Observera att sjuk- och aktivitetsersättningens inkomsttak 
ligger kvar på 7,5 pbb (gäller för långtidssjukskrivning). 
 
AB påverkas av denna höjning på tre ställen; § 28 mom 7, 12 samt ersättningen för 
civil/värnplikt (Central och lokal protokollsanteckning som hänvisar till HÖK 12, s 28 i 
läkaravtalsboken) 
 
Dagens nivå i AB för arbetsgivarens sjuklönegräns höjs från 62,5% till 66,67. Det innebär att staten tar ett 
större ekonomiskt ansvar och för kommuner och landsting blir kostnaden för sjuka lägre. För den anställde som 
omfattas av kollektivavtal blir det ingen skillnad, dvs fortsatt total ersättning på 90%.  
 
Förmåner som påverkas:  
Sjukpenning, rehabpenning, närståendepenning samt ersättning från FK vid tvist om sjuklön. 
 
Förmåner som inte påverkas: 
Föräldrapenning, som har 10 pbb som tak, ersättning för vård av sjukt barn och graviditetsersättning bägge 7,5 
pbb. 
 
I den privata sektorn görs motsvarande ändringar där t ex ITP sjukpension påverkas. Detta 
innebär att sjukpenningen från Försäkringskassan blir högre, ITP sjukpension från Alecta blir 
lägre och justeras då uppåt från 7,5 prisbasbelopp till 8,0 prisbasbelopp.  De individer som har en 
ITP sjukpension före 1 juli kvarstår på tidigare nivå.  
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