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Ändringar i försäkringsvillkoren för Avtalsgruppsjukför-
säkring för anställda hos kommuner, landsting, försam-
lingar m fl - AGS-KL 
 
Detta cirkulär innehåller förslag till beslut av personalorganet: 

Se sid 2 

Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans församlings- 
och pastoratsförbund träffade 1993-05-10 överenskommelse om ändringar i 
försäkringsvillkoren för AGS-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. 

Överenskommelsehandlingarna bestående av förhandlingsprotokoll bifogas. 

Anpassningsförhandlingarna har föranletts av ändrade regler i socialförsäkringen 
samt att SAF och LO träffat överenskommelser om ändringar i försäkringsvillkoren 
för AGS. 

Sammanfattningsvis innebär överenskommelsen - utöver ett antal redaktionella 
förändringar och att vissa bestämmelser upphört att gälla - en anpassning till 
ändringar i socialförsäkringen såsom nya regler för förtidspension och sjukbidrag 
innebärande en anpassning av ersättningsnivåerna i AGS-KL (hel, tre fjärdedels, halv 
och en fjärdedels). 

Ändringar har skett i §§ 3, 9, 10, 14, 16, 17, 18 och 21, försäkringsvillkoren för 
AGS-KL. 
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Avslutningsvis kan också nämnas att ett nytt villkor förts in i försäkringsvillkoren - § 
3 - som innebär att om AGS-KL ersättning har utgetts och inkomstersättning enligt 
lagen om arbetsskadeersättning (LAF) senare utges för samma tid, är den anställde 
skyldig att återbetala AGS-ersättningen till AMF-sjukförsäkring. 

AMF tillställer - som tidigare - berörda arbetsgivare nya försäkringsvillkor för vidare 
distribution till samtliga hos arbetsgivaren anställda arbetstagare som omfattas av 
försäkringsavtalets bestämmelser. 

Förhandlingsdelegationen rekommenderar personalorganet: 

att i anledning av den träffade överenskommelsen till protokollet anteckna att de 
lokala kollektivavtalen om AGS-KL tillförs de ändringar som de centrala parterna 
enats om 1993-05-10. 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Bengt Pewe. 
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