
DINA RÄTTIGHETER PÅ JOBBET  
I SAMBAND MED CORONA
ERSÄTTNING VID SJUKDOM
De första två veckorna, förutom den första sjukdagen, betalar arbetsköparen sjuklön 
som motsvarar 80 procent av din ordinarie lön. Karensdagen är borttagen. Försäk-
ringskassan betalar 700 kronor för den första sjukdagen och du måste själv ansöka om 
pengarna.  
 
Efter två veckor har du rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen är 
något lägre än 80 procent av din lön. Detta ansöker du själv om från Försäkrings-
kassan. Din arbetsköpare är skyldig att anmäla till Försäkringskassan att du är fortsatt 
sjuk efter 14 dagar.

MER INFORMATION
Finns på www.sac.se och på telefon 08-522 456 30  
Vi svarar måndag-torsdag kl.13-15 

SAC SYNDIKALISTERNA
FACKET AV OCH FÖR MEDLEMMAR 

SMITTRISK
Om arbetsköparen inte gör det som krävs för att förebygga smitta kan skyddsombudet 
på jobbet vidta åtgärder. Om det saknas ett lokalt skyddsombud kan du som medlem 
i SAC kontakta vårt regionala skyddsombud som hjälper till att kräva åtgärder. Det är 
också viktigt att ni som jobbar pratar er samman och står bakom kraven på åtgärder. 
Om ni pratat ihop er om vad som är rimliga krav kan ni sedan gemensamt framföra 
kraven direkt till arbetsköparen.

UPPSÄGNING
För att säga upp fast personal krävs saklig grund. Du kan t.ex. bli uppsagd för att det 
går dåligt för företaget. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist ska arbetsköparen  
i första hand förhandla med fackföreningen som kollektivavtalet är tecknat med. Om 
det inte finns något kollektivavtal måste arbetsgivaren förhandla med alla fackfören-
ingar som har medlemmar på arbetsplatsen.

TIMANSTÄLLNING
Om du är timanställd och har fått ett schema ska du ha betalt för de dagar du är sche-
malagd, oavsett om det inte finns arbetsuppgifter till dig dessa dagar. Om du är tim-
anställd och blir sjuk måste arbetsköparen betala ut sjuklön för de dagar du skulle ha 
jobbat enligt schema. Se informationen på vår hemsida för mer detaljer. 

Arbetsköparen får inte omvandla en fast anställning  till visstids- eller timanställning 
om inte saklig grund finns eller att ni är överens. 


