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Ändringar i särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)
1§
Den 1 januari 2019 ändras lag (1991:1047) om sjuklön. Ändringen innebär att den
tidigare reglerade karensdagen ersätts med ett karensavdrag.
Parterna är mot den bakgrunden överens om ändringar i 6 kap. särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA).
Den tidigare formuleringen i kapitlets 4 § utgår och ersätts enligt följande:
” 4 § Sjuklön (dag 1-14)
För varje dag som en arbetstagare skulle ha arbetat men är frånvarande
från arbetet på grund av sjukdom betalas sjuklön i förhållande till sjukfrånvarons omfattning.
Dag i sjukperioden
Dag 1-14

Sjuklön
80 %

Parterna är vidare överens om att införa en ny paragraf med följande lydelse.
4 a § Karensavdrag1
Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Karensavdraget motsvarar
3,68 % av arbetstagarens aktuella lön för månaden samt 0,38 procent av
sådana rörliga tillägg som ingår i beräkningen av sjuklönen.
Karensavdraget kan totalt aldrig vara större än vad som utan karensavdrag skulle ha lämnats i form av sjuklön.
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Fr.o.m. den 1 januari 2019 har lag (1991:47) om sjuklön ändrats. Istället för karensdag gäller fr.o.m. detta datum ett karensavdrag. Karensavdraget utgör en bestämd del av den sjuklön som beräknats under sjuklöneperioden. Karensavdragets kan betraktas som en självrisk och är lika stort oavsett sjukfrånvarons längd eller omfattning.
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Upplysningar
Återinsjuknande
Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det en tidigare
sjukperiod avslutats, betraktas den enligt socialförsäkringsbalken
(2010:110) (SFB) som en fortsättning på den tidigare sjukperioden vad
gäller karensavdrag, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens längd.
Allmänt högriskskydd
Om arbetstagaren under de senaste 12 månaderna haft 10 karensavdrag
under 10 olika sjukperioder betalas enligt SjlL, vid nästkommande sjukperiod, sjuklön för den första sjukfrånvarodagen med 80 procent på samma
sätt som gäller för resten av sjuklöneperioden.
Särskilt högriskskydd
För en arbetstagare som enligt beslut av Försäkringskassan har särskilt
högriskskydd ska sjuklön och karensavdrag hanteras enligt särskild ordning.
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