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Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för
TFA-KL
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund har 1998-02-05 träffat en överenskommelse
(bilaga) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och SACO-organisationerna
om ändring i §§ 18 – 21 i försäkringsvillkoren för trygghetsförsäkring vid
arbetsskada (TFA-KL).

Kommentarer
Ändringen påverkar hur man fastställer ersättning från TFA-KL i samband
med invaliditet för:
-

lyte eller stadigvarande men,

-

olägenheter i övrigt till följd av skada, samt

-

ersättning för sjukvårdskostnad och andra utgifter.

Ändringen innebär allmänt att ersättning fr.o.m. den 1 januari 1998 ska bestämmas utifrån skadeståndsrättsliga regler och därmed regleras med hjälp
av de tabellverk som Trafikskadenämnden tillämpar. De nya reglerna ska
gälla för arbetsskadefall som inträffar efter den 31 december 1997.
Tidigare reglering i §§ 18-21 byggde på ersättningstabeller som fastställdes
av parterna inom KL-sektorn. Regleringen hade vissa likheter med de
tabellverk som Trafikskadenämnden tidigare tillämpade. Fastställandet av
den medicinska invaliditetsgraden enligt reglerna i TFA-KL byggde fram till
regeländringen på en äldre invaliditetstabell från 1981. I och med de nya
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reglerna överges det äldre tabellverket till förmån för den nya
invaliditetsgradering som Trafikskadenämnden har utgått ifrån sedan 199607-01, ”Gradering av medicinsk invaliditet – 1996”.
Nya § 18 omfattar den ersättning som tidigare utgick enligt §§ 18 och 19 och
§ 19 har därför tagits bort från regelverket.
För s.k. olägenheter i övrigt till följd av skadan som återfinns i § 20 görs en
mer individuell prövning än tidigare av de olägenheter som skadan medfört.
Här tittar man bland annat på den extra anspänning som skadan kan ge i
både arbetslivet och på fritiden och ersättningens storlek varierar bland
annat utifrån graden av anspänning.
I § 21 regleras ersättning för återkommande, nödvändiga merkostnader som
uppstått på grund av skadan.
En övergång till de nya reglerna förväntas inte medföra någon höjning av
premien för TFA-KL.

Beslut
Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras inte eftersom det enligt
det lokala kollektivavtalet om bl.a. TFA-KL med giltighet fr.o.m. 1981-01-01
samt av § 1 i därtill hörande ”Regler i kollektivavtal om avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)” (Personalpolitiska avdelningens cirkulär nr. 110/81) framgår att mellan centrala
parterna överenskomna ändringar tillförs de lokala kollektivavtalen om TFAKL.
Av praktiska skäl kan det vara lämpligt för kommunen att till protokoll etc.
notera
att de lokala kollektivavtalen om TFA-KL tillförts den ändring som framgår
av förhandlingsprotokoll 1998-02-05 med giltighet fr.o.m. 1998-01-01.
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Cajsa Linder och
Anders Mellberg.
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Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson
Cajsa Linder
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Bilaga till cirkulär 1998:53

Förhandlingsprotokoll

TFA-KL

1998-02-05
Överenskommelse om ändringar i försäkringsvillkoren för TFA-KL
Parter
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och
Svenska kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund å ena
sidan, och
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående organisationer,
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
samt undertecknade SACO-organisationer samfällt å den
andra.
§1
Det antecknas till protokollet att förhandlingarna upptagits
för att anpassa vissa bestämmelser i försäkringsvillkoren utifrån skadeståndsrättsliga regler.
§2
Parterna är ense om att §§ 18-21 i TFA-KL fr.o.m. 1998-01-01
skall ha den ändrade lydelse som framgår av bilaga till detta
förhandlingsprotokoll och tillämpas på arbetsskadefall som
inträffat efter 1997-12-31. Skada till följd av annat än olycksfall anses ha inträffat den dag då skadan visade sig.
§3
Arbetstagarorganisationerna antecknar till protokollet att
deras yrkanden om ändringar i TFA-KL enligt skrivelse
1998-01-23 kvarstår.
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§4
Parterna antecknar till protokollet att överenskommelse enligt § 2 ovan gäller under förutsättning att den godkänns av
därtill behörig nämnd inom AMF.
§5
Förhandlingarna förklaras avslutade.

Vid protokollet
Cajsa Linder

Jan Svensson
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Justeras
För Landstingsförbundet
Anders Hagman
För Svenska Kommunförbundet
Åke Hillman
För Svenska kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund
Stig Öhlund
För Svenska Kommunalarbetareförbundet
P-O Ryding
För OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående organisationer
Hans Gustrin
För Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Hans Gustrin

Harald Mårtensson

För SACO-organisationerna samfällt enligt följande förteckning: Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Arkitektförbundet, Civilekonomernas Riksförbund, DIK-förbundet,
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet,
JUSEK, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund,
Skogsakademikerna, SRAT (SACO:s Tjänstemannaförbund),
Svenska Kyrkans Personalförbund, Sveriges Civilingenjörsförbund, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Naturvetareförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund och Sveriges Veterinärförbund
Harald Mårtensson
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Bilaga
till förhandlingsprotokoll 1998-02-05

Ändringar i försäkringsvillkoren för TFA-KL fr.o.m.
1998-01-01
§ 18 Ersättning för lyte eller annat stadigvarande men bestäms
enligt skadeståndsrättsliga regler.
§ 19 (-) utgår
§ 20 Den skadade erhåller vid bestående invaliditet ersättning för
olägenheter till följd av skadan.
Ersättningens storlek bestäms enligt skadeståndsrättsliga
regler.
§ 21 Ersättning för sjukvårdskostnad och andra utgifter utges enligt
skadeståndsrättsliga regler.

