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Så fungerar Karensavdrag

Månadsanställd 100 %, Heltid.
Marie blir sjukskriven från 2021-03-02.
På lönespecifikationen nedan syns hur sjukfrånvaron ser ut för månaden.
Arbetsgivaren ska betala sjuklön från första sjukdagen, men även göra sjukavdrag för frånvaron.
Karensavdraget görs mot sjuklönen och i exemplet nedan görs det avdraget mot hela sjuklönen.
Tänk så här:
Månadslön - sjukavdrag, eftersom Marie inte är på jobbet får hon ingen lön för den dagen.
Lägg därefter till sjuklönen som arbetsgivaren ska betala ut från första sjukdagen, sedan görs
karensavdraget och nollar därmed sjuklönen.
Det faktiska avdraget den första sjukdagen blir då vad som motsvarar sjukavdraget.
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Månadsanställd deltid.
Marie blir sjukskriven från 2021-03-02.
På lönespecifikationen syns hur frånvaron ser ut för månaden.
Arbetsgivaren ska betala sjuklön från första sjukdagen, men även göra sjukavdrag för frånvaron.
Karensavdraget görs mot sjuklönen och i exemplet nedan görs avdraget motsvarande 20 % av den
sjuklön som arbetstagaren genomsnittligen beräknas få under en vecka.
Mer info om hur karensavdraget beräknas och är utformat hittar du här Karensavdrag - SKR
Tänk så här:
Månadslön - sjukavdrag, eftersom Marie inte är på jobbet får hon ingen lön för den dagen.
Lägg därefter till sjuklönen som arbetsgivaren ska betala ut från första sjukdagen, sedan görs
karensavdraget och drar i detta fall 20% av en veckas sjuklön.
I detta fall blir då karensavdraget något lägre än vad sjuklönen är som betalas ut.
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Månadsanställd heltid/deltid
I detta exempel går Marie hem tidigare från sitt arbete men har jobbat en del av dagen och är sedan
fortsatt sjukskriven.
Karensavdraget påbörjas i samband med Maries hemgång från arbetet och fortsätter följande dag till
det att motsvarande belopp för en hel dags karensavdrag är gjort.
Sjukavdraget för den återstående delen görs från kvarstående omfattning av dagen, lika så beräknas
sjuklönen för den tiden eftersom lön betalas ut som vanligt för den arbetade tiden.

