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Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor 
för AGS-KL, TFA-KL och TGL-KL m.fl. 
Ändrade försäkringsvillkor 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade  
den 28 april 2012 överenskommelse om ändrade försäkringsvillkor med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, 
Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, 
Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen 
anslutna riksorganisationer. 

Överenskommelsen om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL och 
TGL-KL m.fl. gäller avseende AGS-KL och TGL-KL från och med den 1 juli 2012, 
övriga ändringar gäller från och med den 1 april 2012. Överenskommelsen består av 
förhandlingsprotokoll 2012-04-28 med tillhörande bilagor. 

a) Ny lydelse av försäkringsvillkor för AGS-KL (bilaga 1), 

b) Ny lydelse av försäkringsvillkor för TFA-KL (bilaga 2), 

c) Ny lydelse av bestämmelser Gemensamma försäkringsvillkor för AGS-KL, 
 TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring (bilaga 3), 

d) Ny lydelse av försäkringsvillkor för TGL-KL (bilaga 4), och 

e) Principöverenskommelse – Företagarens egen försäkring (bilaga 5). 

Innehållet i överenskommelsen 
Överenskommelsen har träffats mot bakgrund av att försäkringsvillkor och 
bestämmelser behöver anpassas och förtydligas bland annat med anledning av 
förändringar i lag och villkor på övriga arbetsmarknaden. 

Förbättrade villkor i TFA-KL 
Parterna är överens om att ändra försäkringsvillkoren för trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada (TFA-KL) på sådant sätt att rätt till ersättning föreligger då den försäkrade 
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drabbas av personskada som är att anse som arbetsskada, dvs. även vid kortare tids 
arbetsoförmåga. Detta innebär att kravet på 15 dagars arbetsoförmåga slopas. 
Dessutom är parterna överens om att självrisk och lägsta ersättningsbelopp för den 
försäkrades kostnader inte längre ska gälla. 

Fortsatta förhandlingar 2012 
Parterna är dessutom överens om att det under året bör träffas överenskommelse om 
ändring av villkoren för TFA-KL som innebär att godkända arbetssjukdomar bedöms 
utan arbetsgivarens vållande. Parterna är samtidigt överens om att det under året bör 
träffas överenskommelse om Företagarens egen försäkring utifrån träffad 
principöverenskommelse. 

Särskilt beslut krävs inte 
Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringarna de kollektiv-
avtalade försäkringarna. Ändringarna kräver inte något särskilt beslut av 
arbetsgivaren. 

Frågor 
Frågor om med anledning av detta cirkulär besvaras av Catharina Bäck och Niclas 
Lindahl. 
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