
 
 

£îÉêÉåëâçããÉäëÉ=çã=®åÇêáåÖ=á=Ñ∏êë®âêáåÖëJ
îáääâçêÉå=Ñ∏ê=^dpJhi==

m~êíÉê=

^êÄÉíëÖáî~êëáÇ~å=

Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans 
Församlingsförbund 
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Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän 
kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena 
ingående organisationer, AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen 
anslutna riksorganisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd, undertecknade SACO-organisationer samfällt 
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Parterna är ense om att försäkringsvillkoren för AGS-KL fr o m 2003-01-01 ska 
ha den lydelse som framgår av bilaga till detta förhandlingsprotokoll.  
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Förhandlingarna förklaras avslutade. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Jan Svensson  Anna Lind 
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Niclas Lindahl 
 
För OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i 

förbundsområdet ingående organisationer 
 

Niclas Lindahl 
 
För  Akademikeralliansen och till AkademikerAlliansen anslutna 

riksorganisationer 
 

Harald Mårtensson 
 
För  Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund 
 
 Niclas Lindahl Niclas Lindahl 
 
För SACO-organisationerna samfällt enligt följande förteckning: 
      
 Sveriges Läkarförbund 
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Försäkringsvillkor AGS-KL 2003 
 
Försäkringsvillkor m m  
 
§1 
För avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner, landsting/regioner, församlingar 
m fl (AGS-KL) gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren för 
AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring. I övrigt gäller de bestämmelser som 
fastställts av AFA Sjukförsäkring i enlighet med överenskommelser mellan de centrala 
parterna på det kommunala avtalsområdet.  
 
§2 
Varje försäkrad är försäkringstagare. De skyldigheter, som enligt lagen om försäkringsavtal 
åvilar försäkringstagare gentemot försäkringsgivare, skall dock avse arbetsgivaren, om det 
inte är fråga om uppgifter som den försäkrade har att lämna till AFA Sjukförsäkring.  
 
Rätt till AGS-KL-förmåner 
 
§ 3 Rätt till AGS-KL-förmåner har anställd, som 
 
1. har en sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL, 
2. efter i § 4 angiven kvalifikationstid fullgör försäkringsgrundande anställningstid enligt § 6 

eller har efterskydd enligt §§ 7-11, 
3. uppfyllt villkoret om arbetsförhet enligt § 5, 
4. blivit arbetsoförmögen på sätt som sägs i §§ 12-13 och 
5. varit sjukskriven under så lång karenstid som anges i § 14. 
 
Rätt till AGS-KL-förmåner upphör för försäkrad   
 
• vid ingången av den månad under vilken han eller hon fyller 65 år,  

eller som dessförinnan  
• får rätt till särskild ålderspension enligt PFA eller motsvarande förmån enligt andra 

pensionsbestämmelser, eller 
• avgår med rätt till ålderspension eller visstidspension enligt PA-KL eller motsvarande 

äldre pensionsbestämmelser.   
 
Rätt till ersättning föreligger inte heller för tid då ersättning för förlust av inkomst kan utges 
enligt bestämmelserna i LAF, enligt försäkringsvillkoren för TFA-KL eller från annan 
trygghetsförsäkring. Om AGS-KL-förmåner har utgivits och inkomstersättning enligt LAF 
senare utges för samma tid, är den anställde skyldig att återbetala AGS-KL-ersättningen till 
AFA Sjukförsäkring. 
 
Kvalifikationstid 
 
§4 
Försäkringsskydd inträder när den anställde varit anställd 90 dagar (kvalifikationstid). 
 
Vid beräkning av kvalifikationstid tillgodoräknas även tidigare anställningstid hos 
arbetsgivare, som tecknat försäkringsavtal om AGS-KL eller AGS, under förutsättning att 
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någon del av den tidigare anställningen innehafts senast under de två år som närmast föregått 
den pågående anställningen.  
 
Frånvarotid som enligt § 6 andra stycket inte räknas som  försäkringsgrundande 
anställningstid får inte heller räknas som kvalifikationstid. 
 
§5 
Om den anställde vid den tidpunkt då försäkringsskydd skall träda i kraft inte är arbetsför till 
minst 25% sedan minst en  vecka, träder försäkringsskyddet i kraft först sedan den anställde 
under en vecka (sjudagarsperiod) av läkare bedömts som  arbetsför till minst 25% och arbetat 
under för den anställde normal arbetstid. 
 
Försäkringsgrundande anställningstid 
 
§6 
Sedan den anställde fullgjort kvalifikationstid gäller försäkringsskyddet så länge arbetstagaren 
är anställd  (försäkringsgrundande anställningstid). 
 
Frånvaro utöver sex månader i följd räknas inte som försäkringsgrundande anställningstid om 
inte frånvaron beror på  
 
• sjukdom  
• friår enligt arbetsmarknadspolitiskt program 
• hel ledighet med lön eller motsvarande ersättning 
• hel ledighet enligt föräldraledighetslagen 
 
Efterskydd 
 
§7 
Med efterskydd avses att försäkringsskyddet fortsätter att gälla efter det att 
försäkringsgrundande anställningstid upphört  eller kvalifikationstid fullgjorts utan att den 
följs av försäkringsgrundande anställningstid. 
 
Efterskydd gäller i sådana fall under 180 dagar (allmän efterskyddstid). 
 
§8 
För försäkrad som blir arbetslös under allmän efterskyddstid fortsätter efterskyddet att gälla så 
länge arbetslösheten består  samt under tid därefter det antal dagar av den allmänna 
efterskyddstiden som inte har avräknats före arbetslösheten. 
 
För försäkrad som fullgör ny kvalifikationstid under efterskyddstid gäller efterskydd så länge 
kvalifikationstid fullgörs samt under tid därefter det antal dagar av den allmänna 
efterskyddstiden som inte har avräknats före början av  kvalifikationstiden. 
 
Efterskydd gäller dock sammanlagt högst två år räknat från den tidpunkt efterskydd inträdde 
enligt § 7 första stycket. 
 
§9 
Med arbetslöshet förstås att den försäkrade står till den svenska arbetsmarknadens förfogande 
på sätt som krävs för att erhålla dagpenning från arbetslöshetskassa. Även den som är 
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arbetssökande i annan EU-stat på sätt som krävs för att erhålla dagpenning från 
arbetslöshetsförsäkringen anses stå till arbetsmarknadens förfogande, dock längst tre månader. 
Arbetslösheten kan styrkas genom intyg från offentlig arbetsförmedling eller 
arbetslöshetskassa. 
 
Med arbetslöshet jämställs att den försäkrade deltar i arbetsmarknadspolitiskt program och 
uppbär aktivitetsstöd eller att den försäkrade uppbär hel föräldrapenning enligt AFL. 
 
§10 
 
Försäkrad som insjuknar under efterskyddstid får som kvalifikationstid och 
försäkringsgrundande anställningstid  tillgodoräkna sig varje dag för vilken utges 
 
• sjuklön enligt SjLL,  
• sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt AFL eller LAF, 
• sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt AFL. 
 
§11 
 
Efterskydd upphör om den försäkrade lämnar sin anställning utan att iaktta avtalsenlig 
uppsägningstid. 
 
Efterskyddet upphör även när den försäkrade inte längre har en sjukpenninggrundande 
inkomst. 
enligt AFL. 
 
Ersättningsbar arbetsoförmåga 
 
§12 
Rätt till ersättning har försäkrad som är arbetsoförmögen till minst 25% på grund av sjukdom 
eller olycksfall och på grund därav har rätt till sjukpenning enligt AFL. 
 
Med arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs isolering i hemmet eller 
på sjukhus enligt  smittskyddslagen.  
 
Med arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs även när försäkrad i 
sjukdomsförebyggande syfte avhåller sig från arbete och ersättning enligt LAF utges. 
 
§13 
Om den anställdes arbetsförmåga vid försäkringsskyddets ikraftträdande är nedsatt med högst 
75% och nedsättningen oavbrutet består, lämnas ersättning endast för en senare inträffad 
ytterligare nedsättning av arbetsförmågan med minst  25%. 
 
Om den sjukpenninggrundande inkomsten fastställts med hänsyn till tidigare beviljad 
sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt AFL, lämnas dock hel ersättning vid hel 
arbetsoförmåga. 
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Ersättningskarens 
 
§14 
Ersättning lämnas fr o m den 15:e dagen i sjukperioden enligt AFL. 
 
Ersättningstid 
 
§15 
 
Under sjukpenningtid enligt AFL lämnas dagsersättning till och med den 360:e dagen i 
sjukperioden. Med sjukpenningtid enligt AFL jämställs tid under vilken den försäkrade 
uppbär motsvarande ersättning från annat  nordiskt land efter det att överflyttning av 
sjukpenningförsäkring skett till sådant land.  
 
Under tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt AFL lämnas månadsersättning. 
Om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljats för retroaktiv tid och sjukpenning har 
lämnats för samma tid, betalas inte månadsersättning för sjukpenningtiden.   
 
Tid under vilken tidsbegränsad sjukersättning enligt AFL utges jämställs med tid med 
sjukersättning. 
 
För sjukperiod som börjar under tid då försäkrad är frånvarande från arbetet på grund av 
arbetskonflikt lämnas ersättning tidigast fr o m den dag den försäkrade skulle ha återupptagit 
arbetet. 
 
Ersättningens storlek 
 
Dagsersättning under sjukpenningtid 
 
§16 
När sjukpenning enligt AFL utges med 80 procent lämnas dagsersättning med motsvarande 
12,5 procent av den  sjukpenning som den försäkrade erhållit från försäkringskassan. 
 
§ 17 Har upphört att gälla. 
 
Månadsersättning under tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning 
 
§18 
När sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt AFL utges och den försäkrades 
arbetsförmåga är nedsatt  p g a sjukdom eller olycksfall lämnas månadsersättning. 
 
Månadsersättningen bestäms med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomst som 
låg till grund för sjukpenningens storlek vid insjuknandetillfället. Om den 
sjukpenninggrundande inkomsten vid rätt anmälan enligt AFL  kunde ha fastställts till annat 
belopp kan dock ersättning lämnas i överensstämmelse härmed.  
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Månadsersättning lämnas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga enligt följande  
 

Arbetsförmågan är nedsatt:  Ersättningsgrad för  
månadsersättning 

 
helt eller i det närmaste helt 

 

 
1/1 

 
mindre än helt men med minst tre fjärdedelar 

 

 
3/4 

 
mindre än tre fjärdedelar men med minst hälften 

  

 
1/2 

 
mindre än hälften men med minst en fjärdedel  

 

 
1/4 

 
För försäkrad som beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt AFL utgör hel  
månadsersättning det belopp som anges i tabell. Se sid 24.  
 
Månadsersättning för inkomstdelar över 7,5 prisbasbelopp 
 
§19 
Månadsersättning på årsinkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp bestäms med utgångspunkt 
från inkomsten vid  insjuknandet enligt de bestämmelser som gäller för beräkning av 
sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL med  bortseende från gränsen 7,5 prisbasbelopp.  
 
För försäkrad vars årsinkomst överstiger 7,5 prisbasbelopp beräknas hel månadsersättning 
enligt tabell nedan.  
 
Är arbetsförmågan inte helt nedsatt lämnas ersättning i förhållande till minskningen av 
arbetstiden hos arbetsgivaren.  
 
Inkomstunderlag i 
prisbasbelopp   7,5–20  20–30 
 
Månadsersättning 
från AGS-KL   65%  32,5% 
 
Ersättningsgrundande inkomst 
 
§20 
Ersättning enligt §§ 16 och 18 bestäms med utgångspunkt från sjukpenninggrundande 
inkomst som förvärvas i anställning eller egen verksamhet som omfattas av AGS eller AGS-
KL. 
 
Ersättning enligt § 19 bestäms med utgångspunkt från årsinkomst som förvärvas i anställning 
som omfattas av AGS-KL.  
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Med årsinkomst avses endast sådana inkomster som kan ligga till grund för beräkning 
sjukpenninggrundande inkomst.  
 
Samordning 
 
§21 
AGS-KL-ersättning utges ej för frånvarotid för vilken den försäkrade har rätt till sjuklön 
enligt gällande  lönekollektivavtal eller lag om sjuklön.  
 
Om den försäkrade erhållit annan avtalsenlig sjukförmån nedsätts – i förekommande fall – 
AGS-KL-ersättningen med värdet av förmånen. Har den försäkrade insjuknat före den 1 
januari 1991 nedsätts AG S-KL-ersättningen med värdet av förmånen efter avdrag för 
eventuell skatt. Avdrag sker dock ej för andra sjuk- eller pensionsförmåner som utges enligt 
bestämmelser i kollektivavtal eller pensionsreglemente godkänt av de centrala parterna på det 
kommunala avtalsområdet. 
 
Avdrag sker endast med sådan del av förmånen som överstiger värdet av de förmåner den 
anställde är berättigad till enligt  AFL. 
 
Rätt till förmåner enligt AGS-KL vid frånvaro under försäkringsgrundande anställningstid 
samt vid efterskydd upphör om den försäkrade får rätt till i huvudsak motsvarande förmåner 
på annat sätt. 
 
Omprövning 
 
§22 
AFA Sjukförsäkring äger under ersättningstiden besluta att utgående förmån skall ändras, 
därest omständigheter framkommer som om de tidigare varit kända skulle ha påverkat 
ersättningsrätten.  
 
Värdesäkring 
 
§23  
När sjukperioden varat 24 månader i följd utges värdesäkringstillägg till månadsersättning om 
prisbasbeloppet enligt AFL – på grund av höjning av det allmänna prisläget – stigit sedan 
sjukperiodens början. Ändring av värdesäkringstillägget sker för varje därefter inträdande 
tolvmånadersperiod och skall härvid motsvara den procentuella ökningen av prisbasbeloppet 
från början av sjukperioden till början av ifrågavarande tolvmånadersperiod. Dock kan 
värdesäkringstillägg inte under någon tolvmånadersperiod på grund av sådan höjning lämnas 
med högre belopp än vad som erhålls vid en beräknad ökning med 4% per år räknat från 
sjukperiodens början.  
 
Om överskott uppkommer kan AFA Sjukförsäkring efter godkännande av AGS-nämnden 
årligen besluta att på grund av höjning av det allmänna prisläget under förfluten tid utge 
värdesäkringstillägg enligt en högre uppräkning än vad som anges i första stycket. 

GS-KL 
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Åtgärder vid försäkringsfall 
 
§24 
För att erhålla ersättning skall den försäkrade anmäla försäkringsfall på AFA Sjukförsäkrings 
blankett och lämna de uppgifter som behövs för bedömning av rätten till ersättning och 
beräkning av ersättningens storlek.  
 
Arbetsgivaren skall på anmälan intyga anställningsförhållande m m. 
 
§25 
Arbetsoförmågan skall styrkas med läkarintyg eller kopia av försäkringskassans läkarintyg. 
Kostnader för kopia av sådant läkarintyg betalas av AFA Sjukförsäkring. 
 
§26  
Som förutsättning för ersättning gäller att den försäkrade medger att 
 
• läkaren får lämna av AFA Sjukförsäkring anlitad läkare alla upplysningar som är av 
betydelse för bedömandet av  ersättningsfrågan och  
 
• försäkringskassan får lämna AFA Sjukförsäkring upplysning om sjukpenninggrundande 
inkomst och sjukperiod. 
 
Försäkrad som återgår till arbetet under tid för vilken läkarintyg lämnats, är skyldig att 
omgående anmäla detta till AFA  Sjukförsäkring. 
 
Försäkringens giltighet vid och i samband med krigstillstånd 
 
§27 
Försäkringen gäller inte vid arbetsoförmåga som drabbar den försäkrade medan krigstillstånd 
råder i Sverige, om arbetsoförmågan kan anses vara beroende av krigstillståndet. Samma regel 
gäller om den försäkrade drabbas av arbetsoförmåga inom ett år efter krigstillståndets 
upphörande. Med krigstillstånd i Sverige avses krig vari Sverige befinner sig eller förhållande 
som av regeringen jämställs med sådant krig vid tillämpning av särskild lagstiftning i fråga 
om  ansvarighet för livförsäkring.  
 
Försäkringen gäller inte vid arbetsoförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig, 
vilket inte sammanhänger med  krigstillstånd i Sverige eller i politiska oroligheter utom 
Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid arbetsoförmåga som  inträffar inom ett år efter 
sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna.  
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