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Ändringar i försäkringsvillkoren för TFA-KL samt 
ersättning vid personskada genom våld eller 
misshandel i arbetet 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska Kyrkans 
Församlings- och Pastoratsförbund har  efter beslut i respektive förbundssty-
relse sagt upp överenskommelsen om TFA-KL avseende §§ 4 , 6 och 12 i för-
säkringsvillkoren för TFA-KL att gälla fr o m 1994-02-01. Detta för att bl a 
undvika ytterligare kostnadsövervältring från den allmänna försäkringen till 
kommunernas avtalsförsäkring TFA-KL (Arbetsgivarnytt nr 39/93 om Skil-
jedom). I §§ 6 och 12 reglerades den skadades rätt till ersättning för inkomst-
förlust under akut sjukdomstid och invaliditetstid.  

Parterna har träffats vid ett antal tillfällen för att försöka enas om hur villko-
ren ska se ut fr o m 1994-02-01. Sedan SAF å ena sidan och LO och PTK å den 
andra  träffat överenskommelse om nya försäkringsvillkor i TFA har fortsatta 
överläggningar skett med våra huvudorganisationer. 

En överenskommelse har nu träffats med de fackliga organisationerna om 
ändring av försäkringsvillkoren för TFA-KL. Vidare har överenskommelse 
nåtts om ersättning vid personskada som åsamkats genom våld och/eller 
misshandel i arbetet (förhandlingsprotokollet § 5). 

Sammanfattningsvis innebär överenskommelsen att de s k ideella ersätt-
ningarna - sveda och värk, lyte och men samt olägenheter i övrigt skall utges 
som tidigare i arbetsskadefall oavsett vem som orsakat skadan. 

Härutöver ges full inkomstersättning vid arbetsolycksfall och arbetssjuk-
domar om skadeståndslagen skulle vara tillämplig. Vid arbetsolycksfall som 
varar mer än 90 dagar lämnas viss inkomstersättning oberoende av vem 
som orsakat skadan. 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1995-01-26 

Vid personskada p.g.a. våld eller misshandel i arbetet som föranleder sjuk-
skrivning mer än en vecka utges ersättning från första dagen av sjukdoms-
fallet för faktiskt förlorad inkomst samt ersättning för sjukvårdskostnad och 
andra utgifter (se förhandlingsprotokollet § 5). 

Förhandlingsprotokoll daterat 1994-11-30 samt bilaga med ändringar i för-
säkringsvillkoren för TFA-KL samt kommentar till överenskommelsen bifo-
gas. 

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

Något beslut från kommunens sida erfordras inte, eftersom de mellan 
centrala parterna överenskomna ändringarna automatiskt tillförts de lokala 
kollektivavtalen TFA-KL. Om det i klarhetens intresse och av praktiska skäl 
bedöms lämpligt kan det till protokoll etc. noteras 

att de lokala kollektivavtalen om TFA-KL tillförts de ändringar som de 
centrala parterna enats om 1994-11-30. 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Bengt Pewe. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Förhandlingssektionen 

 

Markus Gustafsson 
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