
 

 

Förhandlingsprotokoll AGS-KL 

1998-02-03 

   

Överenskommelse om ändring i försäkrings-
villkoren för AGS-KL 

Parter 

Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska 
kyrkans församlings- och pastoratsförbund å ena sidan, samt 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden 
Allmän kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård jämte i för-
bundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lä-
rarnas Riksförbunds Samverkansråd samt undertecknade SACO-
organisationer samfällt å den andra. 

§ 1 

Parterna konstaterar 

att det till AGS-nämnden har anmälts ett antal ärenden där arbets-
tagares efterskydd upphört i samband med föräldraledighet, att 
ärendena bordlagts i avvaktan på att parterna skall se över berörd 
bestämmelse samt 

att ersättningsnivån i den allmänna sjukförsäkringen höjts till 80 
procent fr.o.m. 1998-01-01. 

§ 2 

Parterna konstaterar vidare att arbetstagarsidans yrkanden om er-
sättning efter den 90:e sjukdagen och ersättning för inkomstdelar 
över 7,5 basbelopp kvarstår. 



 

 

§ 3 

Parterna är ense om att § 9 och § 16 i försäkringsvillkoren för AGS- 
   KL fr.o.m. 1998-01-01 skall ha lydelse i enlighet med vad som fram- 
   går av bilaga till detta protokoll. 

§ 4 

Parterna antecknar till protokollet att överenskommelsen enligt § 2 
ovan gäller under förutsättning att den godkänns av därtill behörig 
nämnd inom AMF. 

§ 5 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

 

Vid protokollet 

Åsa Hollmén   JanSvensson



 

 

 

Justeras 

För Landstingsförbundet 

Anders Hagman 

För Svenska Kommunförbundet 

Åke Hillman 

För Svenska kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund 

Bengt Kindbom 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

Per-Olof Ryding 

För OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och 
Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående organi-
sationer 

Hans Gustrin 

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd  

Lärarförbundet    Lärarnas Riksförbund 

Hans Gustrin    Harald Mårtensson 

För SACO-organisationerna samfällt enligt följande förteck-
ning:Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Arkitektförbundet, Civil-
ekonomernas Riksförbund, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Ar-
betsterapeuter, Ingenjörsförbundet, JUSEK, Legitimerade Sjukgym-
nasters Riksförbund, Skogsakademikerna, SRAT (SACO:s Tjänste-
mannaförbund), Svenska Kyrkans Personalförbund, Sveriges Civil-
ingenjörsförbund, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Läkarför-
bund, Sveriges Naturvetareförbund, Sveriges Psykologförbund, 
Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges 
Universitetslärarförbund och Sveriges Veterinärförbund 



 

 

Harald Mårtensson 
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