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Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkoren i 
AGS-KL 
Överenskommelse har träffats om ändring av försäkringsvillkoren för AGS-
KL med giltlighet fr om 2004-01-01. 

Sammanfattningsvis innebär ändringarna att bl a efterskyddsreglerna omarbe-
tats och bestämmelserna rörande kvalifikationstid utvidgats till att även om-
fatta ITP och KTP. De största ändringarna rör efterskyddet som ändras helt. 
De nya reglerna vad avser detta innebär 

• Begreppen allmänt och förlängt efterskydd tas bort. I stället införs ett gene-
rellt efterskydd på 720 dagar. 

• Dagar med sjuklön enligt lagen om sjuklön, sjukpenning enligt lagen om 
allmän försäkring eller arbetsskadeförsäkringen, sjukersättning eller aktivitets-
ersättning enligt lagen om allmän försäkring förbrukar inte efterskyddstid. 
Detta innebär att alla har ett generellt efterskydd i två ”friska” år. 

• Efterskyddet upphör om den försäkrade har varit anställd i sammanlagt 
180 dagar hos arbetsgivare, som inte tecknat försäkringsavtal om AGS-KL. 

• Försäkrad som studerar får lika långt efterskydd som tidigare gällt för ar-
betslösa och helt föräldralediga. 

• Sjukledighet under efterskyddstid räknas inte längre som kvalifikationstid 
eller försäkringsgrundande anställningstid. 
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• Kravet på en sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL kvarstår, vilket 
innebär att den försäkrade inte kan avstå att verka för fortsatt utbildning eller 
arbete och ändå vara försäkrad. Om man inte står till arbetsmarknadens förfo-
gande eller studerar upphör rätten till sjukpenning efter tre månader och där-
med rätten till AGS-KL-ersättning. 

Om det bedöms lämpligt för klarhetens skull eller av annat skäl kan till protokoll 
som avser denna fråga antecknas 

att lokalt kollektivavtal om AGS-KL tillförts de ändrade bestämmelser som de 
centrala parterna enats om i förhandlingsöverenskommelse 2004-02-20 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Jan Svensson, telefon  
08-452 74 78. 
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