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Överenskommelse om ändring av tvisteförfarande m.m. 
enligt försäkringsbestämmelserna för TGL-KL 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans För-
samlings- och Pastoratsförbund har 1994-09-20 träffat en överenskommelse 
med de fackliga organisationerna om ändring av tvisteförfarande m.m. enligt 
försäkringsbestämmelserna för Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL. 

De nya bestämmelserna trädde i kraft 1994-10-01. 

Förhandlingsprotokoll med tillhörande bilaga bifogas. 

Bakgrund till överenskommelsen 

Tvister om tolkning och tillämpning av TGL-KL:s försäkringsbestämmelser 
har tidigare avgjorts av en fast skiljenämnd enligt § 38 TGL-KL. Kommuner-
nas Försäkringsaktiebolag (KFA) har dock slutligt avgjort vissa frågor som 
rör tolkning och tillämpning av försäkringsbestämmelserna. Parternas ur-
sprungliga avsikt var att överprövning av dessa avgöranden inte skulle 
kunna ske vid allmän domstol. Detta har dock skett då allmän domstol tagit 
upp enskilda ärenden som enligt TGL-KL skulle avgöras slutligt av KFA, 
med en lång tidsutdräkt som följd. 

Innebörden av överenskommelsen  

Överenskommelsen rör skiljenämnds- samt rådgivningsnämndsförfarandet 
och innebär följande: 

- En generell skiljeklausul införs vilket innebär att samtliga tvister som upp-
kommer angående tolkning och tillämpning av försäkringsvillkoren i TGL-
KL - där part önskar fullfölja ärendet - hänskjuts till Skiljenämnden för TGL-
KL. Denna skiljeklausul utgör ett rättegångshinder d.v.s. ett hinder för att 
tvist tas upp till prövning i allmän domstol. Före tvistefrågans avgörande i 
skiljenämnden skall frågan ha behandlats i Rådgivningsnämnden för TGL-
KL. 
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- På begäran av part i försäkringsavtal eller av den som gör anspråk på för-
säkringsersättning skall fråga som rör tolkning och tillämpning av försäk-
ringsvillkoren tas upp för utlåtande i Rådgivningsnämnden för TGL-KL. 

Dessa ändringar har medfört att § 38 i TGL-KL ersätts av §§ 38a) och 38b). En 
följdändring sker i § 39 TGL-KL om införande av försäkringsvillkoren. 

Beslut 

Mot bakgrund av vad § 37 TGL-KL anger, behöver kommunen inte vidta 
några åtgärder med anledning av den träffade överenskommelsen. 

Frågor 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Anna-Maria Wide 
och Lars-Gösta Andréen. 
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Bilaga: 

Överenskommelse om ändring av tvisteförfarande m.m. enligt försäkrings-
bestämmelserna för TGL-KL (Förhandlingsprotokoll 1994-09-20 med bilaga). 
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