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Överenskommelse om ändringar i kollektivavtal om av-
gångsförmåner - AGF-KL 
Överenskommelse har träffats med de fackliga organisationerna om vissa 
ändringar i kollektivavtal om avgångsförmåner - AGF-KL. 

Överenskommelsen är träffad främst i syfte att förtydliga och komplettera 
vissa av AGF-KL-bestämmelserna bl.a. mot bakgrund av uppkomna tvister 
om bestämmelsernas tolkning och tillämpning. 

Genom överenskommelsen tillföres fr.o.m. 1994-07-01 dels det centrala och 
dels de lokala kollektivavtalen om AGF-KL vissa ändringar, förtydliganden 
och kompletteringar. 

Eftersom gällande lokala kollektivavtal enbart tillföres de ändringar, förtyd-
liganden och kompletteringar som de centrala parterna träffat överenskom-
melse om, erfordras inte något särskilt beslut från kommunens sida med 
anledning härav. Om det i klarhetens intresse och av praktiska skäl bedöms 
lämpligt kan det till protokoll etc. noteras 

att de lokala kollektivavtalen om AGF-KL fr.o.m. 1994-07-01 har tillförts vad 
de centrala parterna enats om enligt § 4 punkterna 1 och 2 i förhandlingspro-
tokoll 1994-04-19 “Överenskommelse om ändringar i kollektivavtal om av-
gångsförmåner  AGF-KL“. 

Lokala kollektivavtal om AGF-KL som 1994-07-01 eller senare träffas mellan 
kommun och arbetstagarorganisation skall ha den utformning och det inne-
håll som framgår av protokollsmall till lokalt kollektivavtal om avgångsför-
måner - AGF-KL enligt bilaga 4 till det ovan nämnda förhandlingsprotokollet 
1994-04-19. 

Tecknar kommunägt företag, stiftele eller liknande lokalt kollektivavtal om 
AGF-KL kan för sådant kollektivavtal förutsättas bestämmelse om kommu-
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nal borgen för infriande av arbetsgivarens utfästelser enligt kollektivavtalet. 
Bestämmelsen bör då ges följande utformning: 

-  Utfästelser enligt detta kollektivavtal skall tryggas genom sådan borgen 
som anges i anvisningar till 23 § kommunalskattelagen (1928:370). (Senaste 
lydelse SFS 1991:180). 

Överenskommelsehandlingar till den träffade överenskommelsen, bestående 
av centralt förhandlingsprotokoll 1994-04-19 med bilagor bilägges. Vidare 
översändes med detta cirkulär en redogörelse för innehållet i överenskom-
melsen samt kommentar till Bestämmelser och avgångsförmåner för an-
ställda hos kommuner och landsting, församling m.fl. - AGF-KL. Kommenta-
ren är Svenska Kommunförbundets ensidiga men har delgivits de fackliga 
organisationerna. 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Lars-Gösta Andréen. 
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