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1 §  

Riksdagen har fattat beslut om att höja inkomsttaket i sjukförsäkringen från 

8 till 10 prisbasbelopp. De ändrade reglerna har ett ikraftträdande per den 1 

januari 2022. Parterna har kommit överens om att uppdatera följande 

kollektivavtal som en följd av denna förändring. 

 Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S 

 Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 

 Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko 

 Affärsverksavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S 

 Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 

 Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko 

 PSA -Avtal om ersättning för personskada 

 Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA) 

2 § 

Parterna är överens om följande ändringar. 
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Villkorsavtalen: 7 kap 6 § under rubriken Basbeloppstak (Bb-tak) 

Nuvarande lydelse: 

Basbeloppstak (Bb-tak) för sjukpenning  

Basbeloppstaket för år är ett belopp som motsvarar 8,0 gånger det gällande 

prisbasbeloppet enligt SFB. Basbeloppstaket för månad motsvarar 66,67 

(8/12) procent och för kalenderdag 2,19 (8/365) procent av gällande 

prisbasbelopp 

Ny lydelse: 

Basbeloppstak (Bb-tak) för sjukpenning  

Basbeloppstaket för år är ett belopp som motsvarar 10,0 gånger det 

gällande prisbasbeloppet enligt SFB. Basbeloppstaket för månad motsvarar 

83,33 (10/12) procent och för kalenderdag 2,74 (10/365) procent av 

gällande prisbasbelopp 

Affärsverksavtalen: 12 § 5 mom  

Nuvarande lydelse: 

Basbeloppstak (Bb-tak)  

Ett belopp som motsvarar 8,0 gånger det gällande prisbasbeloppet enligt 

socialförsäkringsbalk (2010:110). 

Ny lydelse: 

Basbeloppstak (Bb-tak)  

Ett belopp som motsvarar 10,0 gånger det gällande prisbasbeloppet enligt 

socialförsäkringsbalk (2010:110). 

PSA -Avtal om ersättning för personskada: 3 kap 4 § 3 st 

Nuvarande lydelse: 

För lönedelar över 8,0 prisbasbelopp lämnas ersättning för hela 

inkomstförlusten. 

Ny lydelse: 

För lönedelar över 10,0 prisbasbelopp lämnas ersättning för hela 

inkomstförlusten.  
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Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA) 6 kap 5 § 

fotnot 4 

Nuvarande lydelse: 

Fotnot 4; Basbeloppstaket för ett år är ett belopp som motsvarar 7,5 gånger 

det gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. 

Basbeloppstaket för månad motsvarar 62,5 (7,5/12) procent och för 

kalenderdag 2,06 (7,5/365) procent av gällande prisbasbelopp. 

Ny lydelse: 

Fotnot 4; Basbeloppstaket för ett år är ett belopp som motsvarar 10 gånger 

det gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. 

Basbeloppstaket för månad motsvarar 83,33 (10/12) procent och för 

kalenderdag 2,74 (10/365) procent av gällande prisbasbelopp. 
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