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Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för 
AGS-KL 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans för-
samlings- och pastoratsförbund har 1998-02-03 träffat en överenskommelse 
med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän 
kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård, Lärarförbundets och Lärar-
nas Riksförbunds Samverkansråd och SACO-organisationerna om ändring i 
§§ 9 och 16 i försäkringsvillkoren för AGS-KL. 

Kommentarer 

Ändringen avser bestämmelsen om efterskydd samt ersättningsnivån under 
sjukpenningtid.  

När det gäller efterskyddsbestämmelsen i § 9 har bakgrunden varit den att 
det till AGS-nämnden anmälts ett antal ärenden där arbetstagare enligt för-
säkringsvillkoren skulle gå miste om månadsersättning p.g.a. föräldraledig-
het. Efterskyddsbestämmelsen har därför ändrats så att föräldralediga får 
samma efterskydd som arbetslösa. 

När det gäller ersättningen under sjukpenningtid så har § 16 i försäkrings-
villkoren ändrats på så sätt att nivån har sänkts från 13,3 % till 12,5 % av ar-
betstagarens sjukpenninggrundande inkomst. Detta är en anpassning till den 
ändring som gjorts i den allmänna sjukförsäkringen där sjukpenningnivån 
höjts från 75 % till 80 % fr.o.m. den 1 januari 1998. Genom ändringen utges i 
princip en oförändrad totalnivå. 

I bilaga till förhandlingsprotokoll 1998-02-03 finns den nya lydelsen av §§ 9 
och 16 i försäkringsvillkoren för AGS-KL. Ändringen gäller fr.o.m. 1998-01-
01. 

Beslut 
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Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras inte eftersom det enligt 
det lokala kollektivavtalet om bl.a. AGS-KL med giltighet fr.o.m. 1981-01-01 
samt av § 1 i därtill hörande ”Regler i kollektivavtal om avtalsgruppsjukför-
säkring (AGS-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)” (Per-
sonalpolitiska avdelningens cirkulär 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 1998-02-03 med giltighet fr.o.m. 1998-01-01. 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Åsa Hollmén, Cajsa 
Linder och Anders Mellberg. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 

Förhandlingssektionen 

 

Markus Gustafsson 

      Åsa Hollmén 

 

 

Bilagor 

Förhandlingsprotokoll 1998-02-03 med tillhörande bilaga 
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