FÖRHÄNDLINGSPROTOKOLL
Parter

Medieföretagen
Akademikerförbunden

Plats

Per capsulam

Ärende

Anpassning av sjuklönebestämmelser 1 mellanvarande kollektivavtal
för Public Serviceföretag med anledning av riksdagens beslut om
ändrade karensregler i lagen (1991:1047) om sjuklön från och med
den 1 januari 2019

§1

Med anledning av riksdagens beslut om ändrade karensregler i lagen
(1991:1047) om sjuklön från och med den 1 januari 2019 träffar parterna
överenskommelse om att anpassa mellanvarande kollektivavtal för
tjänstemän enligt Bilaga. De nya reglerna gäller för sjukfall som inträffar
från och med den 1 januari 2019. för sjukfall som inträffat före detta
datum gäller nuvarande regler. Vid beräkning av antal tillfällen med
avdrag på sjuklönen enligt § 8 Mom 3:2 Anmärkning 2 ska ett avdrag för
karensdag som har gjorts enligt nuvarande lydelse likställas med ett
tillfälle med karensavdrag. Vidare ska karensdag likställas med
karensavdrag dels vid återinsjuknande enligt § 8 Mom 1, dels för den
som före ikraftträdandet har fått ett beslut om särskilt högriskskydd
enligt § $ Mom 3:2 Anmärkning 1.
Det antecknas att ny anmärkning 3 nedan inte avser att ändra tidigare
praxis om arbetstidens beräkning utan utgör en anpassning till lagens
förarbeten om representativ period (Prop. 2017/18:96 sidan 28).

§2

1 digitala upplagor av kollektivavtalet införs ändringarna per den 1
januari 2019.

§3

Förhandlingen förklarades avslutad.
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Bilaga
Ny lydelse

§ 8 Mom 3:2

Mom 3:2 Sjukdom t o m 14 kalenderdagar per sjukperiod
För varje timme en medarbetare är frånvarande på grund av sjukdom görs sjukavdrag
per timme med
För sjukfrånvaro upp till 20 % av
genomsnittlig veckoarbetstid (karens)
1 sjukpenoden

månadslönen x 12
52 x veckoarbetstiden

För sjukfrånvaro överstigande 20 %
av genomsnittlig veckoarbetstid till
och med dag 14 i sjukperioden

20 % x månadslönen x 12
52 x veckoarbetstiden

Om medarbetaren skulle ha utfört arbete på schemalagd förskjuten arbetstid utges
dessutom sjuklön efter karenstid med $0 % av den skift- eller ob-ersättning som
denne gått miste om.

Anmärknin, 1
Av 8 Mom 1 framgår att sjukperiod som börjar inom 5 kalenderdagarfrån att en
tidigare sjukperiod upphört ska betraktas som en fortsättning på tidigare sjukperiod.
Det innebär att fortsatt karensavdrag kan behöva göras intill 20 procent av
genomsnittlig veckoarbetstid i den fortsatta sjukperioden.
Anmärkning 2
För medarbetare som enligtförsäkringskassans beslut är berättigad till sjuklön utan
beaktande av karens, görs sjukavdrag enligt vad som gällerför sjukfrånvaro
överstigande 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid till och med dag 14 i
sj it kperioden.

Anmärknin’ 3
Antalet karensavdrag får enligt tagen inte överstiga tio under en
tolvmånadersperiod. Om det vid en ny sjuklöneperiod visar sig att medarbetaren fått
avdrag för tio tillfällen med karensavdrag inom tolv månader bakåt från den nya
sjuklöneperiodens början, skall avdraget för de första 20 procenten av sjukfrånvaron
be räknas enligt vad som gäller för sjukfrånvaro överstigande 20 procent av
genomsnittlig veckoarbetstid till och med dag 14 i sjukperioden.

Alla karensavdrag som görs

enligt

§ 8 Mom 3:2 med sammanlagt högst 20 procent

av genomsnittlig veckoarbetstid inom samma sjukperiod betraktas som ett tillfälle
även om avdragen sker på olika dagar. Av § 8 Mom 1 framgår att sjukperiod som
börjar inom 5 katenderdagarfrån att en tidigare sjukperiod upphört ska betraktas

som en fortsättning på tidigare sjukperiod.
Anmärknin.g 4
Med tjänstemann ens genomsnittliga veckoarbetstid avses veckoarbetstiden i timmar
för en normalvecka utan heigdag. För tjänstemän med inte rmittent etter
oregetbunden tjänstgöring beräknas ett snitt över en representativ period.
Protokollsantecknin,g
Om ändring av lön eller veckoarbetstid sker gällerfötjande.
Arbetsgivaren skatt göra sjukavdrag med utgångspunkt från den gamla tönen
respektive arbetstiden under längst den månad medarbetaren fått besked om sin nya
lön respektive ändrad arbetstid
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