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Överenskommelse om ändring i §§ 22a och 35 i försäk-
ringsvillkoren för TFA-KL. 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans För-
samlings- och Pastoratsförbund har 1998-12-21 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 
§§ 22a och 35 i försäkringsvillkoren för TFA-KL. 

Kommentarer 

Ovanstående ändringar innebär en ömsesidig utvidgning av försäkringsvill-
koren på den privata, statliga och kommunala sidan vad gäller ersättning för 
inkomstförlust i de fall arbetsgivaren på en annan arbetsplats har varit 
vållande vid en arbetsskada. Överenskommelsen innebär dessutom att 
vållandefrågan inte ska prövas inom TFA-KL-försäkringen vid färdolycksfall. 
Som en konsekvens av detta undantas färdolycksfall från taleförbudet i § 35.  

Motsvarande överenskommelser har tecknats för privata och statliga sekto-
rerna gällande TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, privata sektorn) 
och PSA (Avtal om ersättning vid personskada PSA, statliga sektorn). 

Ändringarna gäller för arbetsskador och färdolycksfall som inträffar efter den 
31 december 1998 och innebär att: 

- Arbetstagare som råkar ut för olycksfall på annan arbetsplats där den ar-
betsgivaren är vållande och där båda arbetsgivarna har en PSA-, TFA- 
eller TFA-KL-försäkring, kan efter ansökan få ut ersättning för eventuell 
inkomstförlust genom sin arbetsgivares försäkring.  
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- Arbetstagare som skadas genom olyckshändelse på väg till/från arbetet, 
och som anser, att t.ex. fastighetsägaren eller väghållaren genom vårds-
löshet har vållat skadan, får göra anmälan till dennes ansvarsförsäkring. 

Ersättning i övrigt vid färdolycksfall söker arbetstagaren som vanligt från 
TFA-KL-försäkringen hos AMF Försäkring.  

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 
och 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 
TFA-KL. 

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 1998-12-21. 

Frågor  

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Cajsa Linder och 
Anders Mellberg. 
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Bilaga 
Förhandlingsprotokoll 1998-12-21 med tillhörande bilaga. 
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