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Personalpolitik 1992-2:36        Nyckelord: TFA-KL 
 
Ändringar i försäkringsvillkoren för trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos 
kommuner, landsting, församlingar m fl - TFA-KL 
 
Detta cirkulär innehåller förslag till beslut av personalorganet: Se sid 2. 
 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans församlings- och 
pastoratsförbund träffade 1992-09-03 överenskommelse om ändringar i försäkringsvillkoren 
för TFA-KL med Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal), TCO-OFs 
förbundsområden allmän kommunal verksamhet, lärare respektive hälso- och sjukvård 
jämte i förbundsområdena ingående organisationer samt SACO-K och till SACO-K anslutna 
organisationer. 
 
För personalorganets räkning bilägges överenskommelsehandlingarna bestående av: 
 
Förhandlingsprotokoll 1992-09-03 med bilagorna 1 och 2. 
 
Försäkringsvillkoren i TFA-KL ansluter sig i stort till överenskommelsen om TFA mellan 
SAF, LO och PTK. I princip är den nu träffade överenskommelsen en anpassning till vad 
SAF, LO och PTK överenskommit om för år 1992 på den privata sidan. 
 
Ändringarna i försäkringsvillkoren för trygghetsförsäkring vid arbetsskada framgår av 
bilaga 1. 
 
Tillägget i § 6 - ett nytt andra stycke är föranlett av förändringar i lagen om 
arbetsskadeförsäkringen - LAF och innebär att om sjukperioden vid återinsjuknande i 
arbetsskada varar mindre än åtta dagar, krävs läkarintyg för att TFA-KL skall ersätta 
inkomstförlust. 
 
Av § 11 framgår att den ersättning som utbetalas för sveda och värk bestäms enligt 
skadeståndsrättsliga regler. Beloppen under 1992 framgår av bilaga 2. 
 
I samma bilaga anges exempel på ersättningsbeloppen under 1992 för lyte eller annat 
stadigvarande men enligt § 18 (25 år). Ersättningsbeloppen har uppräknats men med mindre 
än den som skett i t ex trafikförsäkringen och innebär att skillnaden mellan TFA-KL och 
normal skadeståndsrättslig ersättning minskar något. 
 
En begränsningsregel i § 33 innebär att skadeersättningar inklusive dröjsmålsränta som ej 
uppgår till minst 200:- kr inte betalas ut. 
 
Då regeringen väntas föreslå förändringar beträffande 
arbetsskadebegreppet i lagen om arbetsskadeförsäkring LAF fr o m 1993 har parterna i § 6 i 
förhandlingsprotokollet varit ense om att uppta förhandlingarna om bestämmelserna i 2 kap 
i LAF ändras den 1 januari 1993. 
 
I § 6 till förhandlingsprotokoll 1992-09-03 hänvisas till § 4 bilaga 8 till förhandlingsprotokoll 
1987-04-09, denna återfinns i P-cirk nr 27/87 daterad 1987-05-26. 



 
AMF kommer senare att tillställa berörda arbetsgivare nya försäkringsvillkor. 
 
Förhandlingsdelegationen rekommenderar personalorganet: 
 
att i anledning av den träffade överenskommelsen till protokollet anteckna att de lokala 
kollektivavtalen om TFA-KL tillförs de ändringar som de centrala parterna är ense om. 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Bengt Pewe. 
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