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Ändringar i de gemensamma försäkringsvillkoren för 
AGS-KL och TFA-KL och i försäkringsvillkoren för 
AGS-KL 
En överenskommelse har träffats med de fackliga organisationerna om änd-
ringar dels i de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL och TFA-KL 
dels i försäkringsvillkoren för AGS-KL. 

I de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL och TFA-KL har gjorts 
ett tillägg i form av en ny paragraf — § 40 — som säger att för dessa försäk-
ringsvillkor gäller svensk rätt. En motsvarande lagvalsbestämmelse kommer 
även att införas på det privata avtalsområdet. 

Övriga ändringar i försäkringsvillkoren §§ 14 och 16 i AGS-KL är i princip 
föranledda av ändringar i lagen om allmän försäkring. 

Vidare skall nämnas att ett texttillägg ”arbetslöshet” har gjorts i § 9 AGS-KL. 

Detta tillägg innebära att även den som är arbetssökande i annan EU-stat — 
om vissa övriga förutsättningar är uppfyllda — anses stå till arbetsmarkna-
dens förfogande vid tillämpning av efterskyddsreglerna i försäkringsvillko-
ren. Denna ändring i § 9 gäller fr.o.m. den 1 januari 1995. Övriga ändringar 
gäller fr.o.m. den 1 januari 1996. 

Som framgår av paragraf 3 i bilagt förhandlingsprotokoll fortsätter parterna 
diskussionen om en eventuell förändring/omfördelning mellan olika in-
komstskikt i tabellen B — månadsersättning under sjukbidrags- och förtids-
pensionstid; § 18 AGS-KL. 
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Något beslut från kommunens sida erfordras inte, eftersom de mellan cent-
rala parterna överenskomna ändringarna automatiskt tillförs de lokala kol-
lektivavtalen om AGS-KL och TFA-KL. Om det i klarhetens intresse och av 
praktiska skäl bedöms lämpligt kan det till protokollet etc. noteras 

att de lokala kollektivavtalen om AGS-KL tillförts de ändringar som de 
centrala parterna enats om 1995-12-19. 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Bengt Pewe. 
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