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CIRKULÄR 2018:9 

Arbetsgivarpolitiska avdelningen 
Annika Bjursell 
Ossian Wennström 

Nyckelord: AGS-KL, AB § 28 mom 9, Särskild AGS-KL, 
Avgiftsbefrielseförsäkring 

Kommunstyrelsen 

Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

Medlem i Pacta 

Arbetsgivarpolitik 

Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal 
för kommunala bolag och kommunalförbund. 

Sveriges Kommuner och Landsting Pacta 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn växel: 08-452 70 00, Fax diariet: 08-452 70 50 Tfn växel: 08-452 77 00 

Org nr: 222000-0315, info@skl.se  www.skl.se kontakt@pacta.se  www.pacta.se 

Information om överenskommelse om Särskild AGS-KL-

förmån som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och 

överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen 

I samband med avtalsförhandlingarna 2017 träffades en principöverenskommelse om 

att utmönstra Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 9 avseende sjuklön ur AB och 

ersätta den med en försäkringslösning i Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL). 

SKL och Pacta har nu kommit överens med samtliga motparter om hur 

försäkringslösningen ska se ut. AGS-KL tillförs en ny förmån, Särskild AGS-KL-

förmån. Den motsvarar i stort innehållet i AB § 28 mom. 9 men med vissa 

anpassningar till försäkringsmiljön.  

Bestämmelsen i § 28 mom. 9 utmönstras ur AB och ersätts av Särskild AGS-KL-

förmån från och med 1 juni 2018. Dessa ärenden kommer då att hanteras av AFA 

Försäkring. Medarbetaren anmäler ärendet till AFA för rätt till förmån, på 

motsvarande sätt som för övriga försäkringar.  

Nuvarande regler i AB gäller tom 31 maj 2018. Det finns övergångsregler för ärenden 

som löper över månadsskiftet maj/juni. Det som avgör om det är AB § 28 mom. 9 

eller Särskild AGS-KL-förmån som ska tillämpas är den dag från och med vilken 

Försäkringskassan beslutar att inte utge sjukpenning. Det är inte datumet på 

Försäkringskassans brev om beslut som avses utan den faktiska dagen från och med 

vilken sjukpenning inte utges. För ärenden då sådan dag infaller 31 maj 2018 eller 

tidigare tillämpas AB:s regler för hela ersättningsperioden även sådan tid som inträffar 

efter 31 maj 2018. Då sådan dag infaller 1 juni 2018 eller senare tillämpas Särskild 

AGS-KL-förmån. Det betyder exempelvis att för det fall Försäkringskassan den 15 

maj 2018 lämnar besked om att sjukpenning inte ska utges fr o m den 15 juni 2018, så 

ska Särskild AGS-KL-förmån tillämpas. Anmälan om försäkringsfall till AFA 
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Försäkring kan dock inte göras i förskott utan tidigast från och med den dagen 

sjukpenning inte utges d.v.s. i det här fallet tidigast den 15 juni 2018. 

Till följd av övergången kommer vissa följdändringar att göras i AB § 28. SKL och 

Pacta återkommer med information om det.  

Överenskommelse har också träffats om att Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL 

och AKAP-KL ska ändras så att avgiftsbefrielse kan utges i den utsträckning som 

arbetstagare erhåller Särskild AGS-KL-förmån enligt AGS-KL. Det innebär att 

avgiftsbefrielsen beräknas utifrån vad som utbetalats i form av Särskild AGS-KL-

förmån. 

Närmare information om försäkringens bestämmelser och hur man anmäler Särskild 

AGS-KL-förmån kommer att finnas på AFA Försäkrings hemsida inför 

ikraftträdandet den 1 juni 2018.      

För mer information: Annika Bjursell (SKL), Ossian Wennström (SKL), Erik Lardenäs 

(Pacta).  

 

 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Arbetsgivarpolitiska avdelningen 

 

 

 

Niclas Lindahl  

 

 Annika Bjursell 

 

  

  

 

 




