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Överenskommelse om ändringar i kollektivavtal om av-
gångsförmåner — AGF-KL 

Allmänt 

Överenskommelse har träffats med de fackliga organisationerna om änd-
ringar i kollektivavtal om avgångsförmåner — AGF-KL. 

Handlingarna till den träffade överenskommelsen, bestående av det centrala 
förhandlingsprotokollet 1998-01-23 med tillhörande bilagor 1–3, bifogas detta 
cirkulär. 

Cirkuläret ges ut först nu, eftersom överenskommelsen har varit pre-
liminär till dess att samtliga parter undertecknat den. 

När inte annan tidpunkt anges gäller de överenskomna ändringarna fr.o.m. 
den 1 januari 1998. 

Överenskommelsen har träffats främst med anledning av dels den ändring i 
lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring som har trätt i kraft den 29 sep-
tember 1997 och innebär att kompensationsnivån i försäkringen höjs från 75 
till 80 procent, dels den nya lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som 
gäller fr.o.m. den 1 januari 1998. 

Lagändringen framgår av SFS 1997:241, som är bilagd SK Cirkulär 
1997:123. Den nya lagen är bilagd SK Cirkulär 1998:8. 

Konsekvensändringar till följd av en ny arbetslöshetsförsäkring 

Den nya arbetslöshetsförsäkringen har föranlett konsekvensändringar i 
AGF-KL:s bestämmelser vad gäller vissa ändrade begrepp och författnings-
hänvisningar. Det gäller § 8 fjärde stycket och dess anmärkningar 2 och 3 
samt punkt 8 Centrala och lokala protokollsanteckningar. 
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Den s.k. ”utfyllnadsmodellen” i AGF-KL 

Ändrad procentsats 

Före den 29 september 1997 gällde följande. Enligt den s.k. ”utfyllnadsmodel-
len” (AGF-KL § 8 fjärde stycket) fick en arbetstagare som vid heltidsarbete 
tjänat mer än 16 544 kronor per månad (22 x 564/0,75 = 16 544) ett belopp 
från AGF-KL som tillsammans med ersättningen från arbetslöshetskassan 
(564 kronor per dag) motsvarade 75 procent av arbetstagarens månadsin-
komst före arbetslösheten. 

Med giltighet fr.o.m. den 29 september 1997 ändras procentsatsen i AGF-KL 
§ 8 fjärde stycket från 75 till 80 procent på grund av att kompensationsnivån i 
arbetslöshetsförsäkringen fr.o.m. samma datum är 80 procent. Detta innebär 
att den s.k. ”brytpunkten” vid heltidsarbete för att erhålla AGF-KL-ersätt-
ning enligt utfyllnadsmodellen då är en månadslön före arbetslösheten på  
15 510 kronor (22 x 564/0,80 = 15 510). 

Fr.o.m. den 29 december 1997 höjdes högsta dagpenningen i arbetslöshets-
försäkringen från 564 till 580 kronor, varför ”brytpunkten” vid heltidsarbete 
fr.o.m. det datumet i stället är 15 950 kronor (22 x 580/0,80 = 15 950). 

I punkt 2 i Centrala protokollsanteckningar anges att den i AGF-KL § 8 fjärde 
stycket angivna procentsatsen — 80 procent — har bestämts på grundval av 
procentsatsen enligt 26 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. 

Utvidgad tillämpning 

Enligt gällande bestämmelser tillämpas utfyllnadsmodellen — förutom för 
tid med arbetslöshetsersättning — även för tid med utbildningsbidrag som 
utges vid arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsutveckling (ALU) och offent-
ligt tillfälligt arbete (OTA). 

För i dessa sammanhang aktuella personer motsvarar utbildningsbidraget 
beloppsmässigt arbetslöshetsersättningen (för OTA dock förhöjt med 45 
kronor per dag). Utbildningsbidrag utges även vid bl.a. yrkesinriktad rehabi-
litering, arbetsplatsintroduktion (API), datortek och s.k. starta egen närings-
verksamhet. 

Bestämmelser om utbildningsbidrag finns i förordningen (1996:1100) 
om aktivitetsstöd. Se även SK Cirkulär 1996:181, 1997:122 och 
1998:9. 

I de nu avslutade förhandlingarna är parterna överens om att det är önskvärt 
att all den tid som en person deltar i aktivitet med utbildningsbidrag hante-
ras på samma sätt enligt AGF-KL:s bestämmelser — dvs. genom utfyll-
nadsmodellen. Administrationen kring avtalet förenklas därmed. Vidare lö-
ses samordningsfrågorna eftersom ersättning enligt utfyllnadsmodellen inte 
föranleder någon minskning av utbildningsbidraget. Därför har bestämmel-
serna ändrats dels i AGF-KL § 8 fjärde stycket anmärkning 3, dels i punkt 8 
Centrala och lokala protokollsanteckningar. 
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Rådgivningsnämnden 

Mot bakgrund av vilka som är parter i avtalet har i AGF-KL § 12 bestämmel-
serna om hur ledamöterna till rådgivningsnämnden utses ändrats. Av de sex 
ledmöterna ska liksom tidigare Svenska Kommunförbundet, Landstingsför-
bundet, Svenska kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund samt Svenska 
Kommunalarbetareförbundet utse vardera en. Ändringen är att följande ar-
betstagarparter i avtalet — OFR:s förbundsområden Allmän kommunal 
verksamhet och Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående 
organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
samt SACO-organisationerna samfällt — gemensamt ska utse två ledamöter. 

Beslut 

Något beslut från kommunens sida erfordras inte med anledning av över-
enskommelsen, eftersom de mellan centrala parterna överenskomna änd-
ringarna automatiskt tillförs de lokala kollektivavtalen om AGF-KL. Om det i 
klarhetens intresse och av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det till proto-
kollet etc. noteras 

att de lokala kollektivavtalen om AGF-KL fr.o.m. den 1 januari 1998 ändras 
på sätt som de centrala parterna enats om enligt § 2 i förhandlingsprotokollet 
1998-01-23; Överenskommelse om ändringar i kollektivavtal om avgångs-
förmåner — AGF-KL. 

Frågor 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär och AGF-KL i övrigt besvaras av 
Lars-Gösta Andréen. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Förhandlingssektionen 
 
 
Markus Gustafsson 

 

       Lars-Gösta Andréen 

 

 

 

 

Bilaga 

Överenskommelse om ändringar i kollektivavtal om avgångsförmåner — 
AGF-KL, (förhandlingsprotokoll 1998-01-23 med tillhörande bilagor 1–3). 
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