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Ändringar i försäkringsvillkoren för TGL-KL 
Överenskommelse har ingåtts mellan Svenska Kommunförbundet och de 
fackliga motparterna, Kommunal, OFR och Akademikeralliansen om änd-
ringar i försäkringsvillkoren för TGL-KL. Överenskommelsen innebär föl-
jande. 

1. Kravet på genomsnittlig sysselsättningsgrad för att erhålla skydd enligt 
TGL-KL § 8 mom. 5 har sänkts för arbetstagare med återkommande tids-
begränsade anställningar. Tidigare krävdes en sysselsättningsgrad om 
minst 40 procent under minst 12 av de senaste 13 veckorna före dödsfal-
let. Överenskommelsen innebär att kravet på genomsnittlig sysselsätt-
ningsgrad från och med 2002-07-01 sänkts till 20 procent under en under 
en sammanhängande period av 12 veckor omedelbart före dödsfallet. 
Förändringen ansluter till ikraftträdandet av lag (2002:293) om förbud 
mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare 
med tidsbegränsad anställning. 

2. Räntefoten avseende dröjsmålsränta enligt TGL-KL § 18 mom. 4 har änd-
rats. Tidigare utgjordes räntefoten av det av riksbanken fastställda dis-
kontot minus en procent. Överenskommelsen innebär att räntefoten från 
och med 2002-07-01 istället utgörs av den av riksbanken fastställda refe-
rensräntan minskad med tre procentenheter. Anpassningen korresponde-
rar med ändringar i räntelagen (1975:635). 

3. Protokollet § 3 andra stycket innehåller en bestämmelse som medför att 
dröjsmålsränta inte utges i det fall arbetstagaren kommit att retroaktivt 
omfattas av TGL-KL uteslutande genom ändringen enligt 1. ovan. 

4. Begreppen förtidspension och sjukbidrag i TGL-KL §§ 7, 9 och 15 har från 
och med 2003-01-01 ersatts av begreppen sjukersättning och aktivitetser-
sättning. Ändringarna ansluter till motsvarande begreppsjusteringar i 
AFL och innebär ingen materiell förändring av försäkringsvillkoren.  
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Ändringarna förväntas inte påverka nuvarande premie. 

Ändringarna fordrar inte något särskilt beslut av kommunen. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Rikard Hultman på tele-
fon 08-452 76 01. 
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