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NYA REGLER I TFA-KL 
 
Lagen om arbetsskadeförsäkring ändrades 1993-01-01. Både beviskraven och kraven på 
skadlighet har skärpts. (se cirk 1992:184 och 1993:19). 
 
I bl a Arbetsgivarnytt nr 10/93 lämnades information att de nya reglerna även gäller för 
skadefall som inträffat före 1993-01-01 om skadefallen anmäls till försäkringskassan senare 
än den 30 juni 1993. 
 
Arbetstagare som drabbas av en arbetsskada före 1993-01-01 har alltså möjlighet att få 
arbetsskadan prövad enligt de gamla bestämmelserna under förutsättning att anmälan görs 
till försäkringskassan senast den 30 juni 1993. 
 
I anslutning till att SAF, LO och PTK varit överens om att ändra bestämmelserna i 
försäkringsvillkoren för TFA - så att skadefall som inträffar den 1 januari 1993 eller senare 
bedöms på samma sätt som enligt lagen - har försäkringsvillkoren i TFA-KL anpassats 
genom överenskommesle 1993-03-31 (se cirk 1993:81). 
 
Sammanfattningsvis innebär överenskommelsen att de nya bestämmelserna i 2 kap 1 och 2 
§§ lagen om arbetsskadeförsäkring, jämväl skall gälla för TFA-KL beträffande skadefall som 
inträffar den 1 januari 1993 eller senare. 
 
SAF, LO och PTK är däremot inte överens om vad som skall gälla för gamla fall som anmälts 
efter halvårsskiftet 1993. Då parterna är skiljaktiga i sin uppfattning om att införa 
villkorsändring eller inte har konsortieledningen för AMF-trygghetsförsäkring vid sitt 
sammanträde den 29 april 1993 beslutat att införa följande tillägg till försäkringsvillkoren för 
TFA. 
 
"Skadefall som inträffat före 1992 års utgång behandlas enligt regler som gällde vid 
tidpunkten för skadefallet endast om skadefallet anmälts till allmän försäkringskassa senast 
den 30 juni 1993. Skadefall som inträffat före 1992 års utgång men anmälts senare än den 30 
juni 1993 behandlas enligt regler som gäller efter 1992". 
 
Detta skall även gälla för TFA-KL. 
 
Konsortieledningen beslutade samtidigt om en särskild information med anledning av de 
nya reglerna. (Se brev från AMF- trygghetsförsäkring). 
 
Vi vill understryka att det är ytterst viktigt att information om de nya reglerna kommer alla 
anställda till del samt att arbetsgivare som fått kännedom om en arbetsskada har skyldighet 
att göra anmälan om detta till försäkringskassan. 
 
För att få ett avgörande mellan parterna - SAF, LO och PTK - har SAF den 4 maj 1993 
hemställt att skiljenämnden för AMF- försäkringarna skall fastställa att en försäkrad som 
omfattas av TFA inte har rätt till ersättning ur TFA motsvarande den ersättning som inte 
utges ur arbetsskadeförsäkringen till följd av den ändrade 
arbetsskadebegreppet. Dom förväntas från skiljenämnden före midsommar. 



 
Om SAFs uppfattning skulle vinna gehör skulle kostnaderna för TFA inte öka. Det blir 
däremot nödvändigt att ändra försäkringsvillkoren för TFA senast den 1 juli 1993. 
 
Om skiljenämnden skulle godta LOs och PTKs uppfattning skulle kostnaderna för TFA öka 
betydligt. 
 
Försäkringsbolagen har uppskattat kostnaderna till 10 á 20 miljarder (se cirk 1992:184). Av 
dessa skulle i så fall en stor del falla inom KL-området. 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Bengt Pewe. 
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