Information om Målbild gällande sjukersättning som skulle börja gälla
från och med 2013‐05‐01.

Hej på Er!

I det nya kollektivavtalet så finns en gemensam målbild för hur vi båda (SFS och SEF)
ville att ersättning vid sjukskrivning skulle regleras from 2013‐05‐01.
Arbetsgivaralliansen (AA) (SEF:s part) och Unionen (SFS:s part) har gemensamt tagit
fram ett upphandlingsunderlag som man skickat ut till försäkringsbolag för att se vilket
intresse som finns för att vara med och erbjuda en offert. Till slut var det sex
försäkringsbolag som ville vara med i upphandlingen men ingen av försäkringsbolagen
kunde ge en komplett offert. Nu när vi strax är framme vid den 1 maj så finns alltså inte
den nya målbilden på plats och vi kommer att träffa SEF, AA och Unionen inom kort för
att ställa frågan om hur vi går vidare. Vi har redan förmedlat att vi tycker det är
respektlöst att inte redan under april kunnat skaka fram ett datum för att diskutera
detta och att vi inte nått fram till målbilden innebär ett problem eftersom det var en av
anledningarna till att medlemmarna accepterade att skriva på avtalet.

Vi kommer att bjuda in till Videokonferensmöte under veckan (30/4‐3/5) för att
diskutera detta med er som är ombud i föreningarna. Med på denna konferens kommer
även Stefan Klevenvall från Unionen att vara och han kommer att kunna ge lite info om
det arbete som har gjorts hittills.

Så här ser det ut idag med ersättning vid sjukskrivning för alla som omfattas av nya
kollektivavtalet:
Hockeylösningen (från 1/1‐2013):
‐ 80% dag 1 – 14
‐ 90% dag 15 – 90
‐ Från dag 91‐ framåt

0‐27.500 kr/mån – 88,5%
27.501‐91.000 kr/mån – 65%
91.001‐130.000 kr/mån – 32,5%

Exempel: en lön på 30.000 kr/mån ger ca 26.000 (87%), 40.000 kr/mån ger ca 32.500 (81%), 50.000
kr/mån ger ca 39.000 (78%),60.000 kr/mån ger ca 45.500 kr/mån (76%), 70.000 kr/mån ger ca 52.000
(74%).
‐ Omfattar ej utförsäkringsfall men gäller till 65 års ålder beroende på grad av invaliditet, dock med viss
reducering efter avtalsslut

Så här ser den målbild som vi var överens om och som skulle gälla from 2014‐05‐01:
Målbild (från 1/5‐2013):
‐ Hockeylösningen kompletterad med utvecklad TFI som ger 100% dag 1‐14 och 90% dag 15
fram till matchklar/kontraktsslut
‐ Omfattar utförsäkringsfall

Med vänliga hälsningar,

Anders Jemail, Ordförande

Magnus Erlingmark, General sekreterare

