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Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för 
AGS-KL 
Överenskommelse har träffats med de fackliga organisationerna om ändring 
i 6 § i försäkringsvillkoren för AGS-KL. 

Förhandlingsprotokoll med tillhörande bilaga bifogas.  

Överenskommelsen har godkänts av förhandlingsdelegationen och behörig 
nämnd inom AMF. 

Bakgrund 

I 6 § i försäkringsvillkoren för AGS-KL regleras vad som skall räknas som 
försäkringsgrundande anställningstid. Bakgrunden till att förhandlingar 
upptagits om ändringar i denna bestämmelse är den att det till AGS-
nämnden har överklagats ett antal ärenden där arbetstagare enligt bestäm-
melsen skulle gå miste om månadsersättning i samband med förtidspension. 
AGS-nämnden har beslutat att lämna ersättning ex gratia i de aktuella fallen 
samt även uppmanat parterna att se över berörd bestämmelse då det knap-
pats kan ha varit parternas avsikt att bestämmelsen skulle få nämnda konse-
kvens.  

I bilaga till förhandlingsprotokoll 1997-03-18 finns den nya lydelsen av 6 § 
försäkringsvillkoren för AGS-KL. Ändringen gäller fr.o.m. 1997-01-01. 

Beslut 

Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras inte eftersom det av 
rekommenderat formulär om lokalt kollektivavtal om bl.a. AGS-KL med gil-
tighet fr.o.m. 1981-01-01 samt av § 1 i därtill hörande ”Regler i kollektivavtal 
om avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och trygghetsförsäkring vid arbets-
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skada (TFA-KL)” (P-cirk nr. 110/81) framgår att mellan centrala parterna 
överenskomna ändringar tillförs de lokala kollektivavtalen om AGS-KL. 

Av praktiska skäl kan det vara lämpligt för kommunen att till protokoll etc. 
notera 

att de lokala kollektivavtalen om AGS-KL tillförts den ändring som framgår 
av förhandlingsprotokoll 1997-03-18 med giltighet fr.o.m. 1997-01-01. 

Frågor om innehållet i detta cirkulär besvaras av Åsa Hollmén och Anders 
Mellberg. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
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Markus Gustafsson 

      Åsa Hollmén 

 

 

Bilagor 

Förhandlingsprotokoll 1997-03-18 med tillhörande bilaga 
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