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Premier för avtalsförsäkringarna AGS-KL, TFA-KL och 
Avgiftsbefrielseförsäkringen 
Premiesatserna för avtalsförsäkringarna AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefriel-
seförsäkringen avseende år 2003 har fastställts till följande. 

AGS-KL 1,70 procent  

TFA-KL 0,01 procent  

Avgiftsbefrielseförsäkringen, 0,55 procent  

Den sammantagna premien för AGS-KL och TFA-KL år 2003 blir därmed 
2,26%. 

Premierna fastställs av AFA:s styrelse efter rekommendation från de centrala 
parterna. Rekommendationen bygger på beräkningar, gjorda av AFA:s aktu-
arier. För uppfyllande av de utfästelser om förmånsnivåer m.m. som ingår i 
avtalsförsäkringarna har AFA beräknat att ovanstående premiehöjning är 
nödvändig. Bakgrunden till den kraftiga höjningen av AGS-KL och Avgifts-
befrielseförsäkringen är enligt AFAs aktuarier följande. 

Samtliga svenska försäkringsbolag har påverkats mycket negativt av en allt 
lägre kapitalavkastning på tillgångarna – detta gäller också AFA-bolagen. 
AFA Sjukförsäkrings totalavkastningsprocent pendlade mellan 15 % och 22 % 
från mitten fram till slutet av 90-talet, för att sedan sjunka kraftigt under år 
2000 och bli negativ åren 2001 och 2002. Under de goda åren skapades en 
förmögenhet, som under flera år kunnat användas för att hålla en oförändrad 
– eller till och med en sänkt premie sedan 90-talets mitt. Skadekostnaderna 
har under ett antal år överstigit premieintäkterna. Sjukskrivningarna började 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 2002-11-06 2 

 

öka kraftigt redan kring 1997, med klara effekter på förtidspensioneringarna 
från år 2000. Förtidspensioneringstalen har fördubblats från 1997 fram till 
2002. Detta har medfört kraftigt ökade kostnader för ersättningen under tid 
med förtidspension (månadsersättning). Även kostnaderna för ersättning 
under längre sjukskrivningar (dagsersättning) har ökat.  

Den höjda premien till AFA Sjukförsäkring under 2003 bygger på att förtids-
pensioneringarna inte ökar ytterligare men att kapitalavkastningen skall 
återkomma till en mer normal nivå. Däremot avser inte premiehöjningen att 
täcka de senaste årens förluster – för detta har bolagets hittills goda konsoli-
dering använts.  

Eventuella frågor angående ovanstående kan ställas till Anna Lind.  
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