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Catharina Bäck 
 
Nyckelord: TFA-KL, AGS-KL, 
Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Överenskommelse om ändringar i TFA-KL samt de 
gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL, 
TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL 
Överenskommelse har träffats om ändringar av försäkringsvillkoren i Trygghets-
försäkring vid arbetsskada (TFA-KL) samt de gemensamma försäkringsvillkoren 
för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL.  

Överenskommelsen har träffats mot bakgrund av dels att förlängd sjukpenning 
enligt lagen om allmän försäkring (AFL) med ersättningsnivå om 75 procent av 
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) har införts från och med den 1 juli 2008, 
dels behov av försäkringsskydd för företagare och make till sådan person vid 
arbetsskada, dels behov av att förbättra försäkringsskyddet vid cancersjukdomar 
som orsakats av asbestexponering i arbetet.  

Överenskommelsen innebär att den arbetsskadade får ersättning som motsvarar 
hela inkomstförlusten, på sådant sätt att ersättning om 25 procent av den försäk-
rades SGI lämnas när han eller hon får förlängd sjukpenning. Ändringen gäller 
från och med den 1 juli 2008.  

Överenskommelsen innebär att en företagare och make till sådan person omfattas 
av TFA-KL och därigenom har ett försäkringsskydd vid arbetsskada. Ändringen 
gäller från och med den 1 januari 2009. 

Överenskommelsen innebär därutöver att det vid cancersjukdomar som orsakats 
av asbestexponering i arbetet inte gäller någon åldersgräns i försäkringsvillkoren. 
Ändringen gäller försäkringsfall som inträffar efter den 31 december 2008. 
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Slutligen innebär överenskommelsen att vid arbetssjukdomen mesoteliom 
(elakartad tumör) som beror på yrkesmässig asbestexponering ges löpande ersätt-
ning för så kallad sveda och värk utan att vållande behöver visas. Denna ändring 
gäller försäkringsfall som anmäls till försäkringsgivaren efter den 31 december 
2008 och för fall som inte är slutreglerade. 

Ändringarna kräver inte något särskilt beslut av arbetsgivaren. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Catharina Bäck, telefon 
08-452 76 21 eller Agneta Åhlin, telefon 08-452 74 64. 
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