Cirkulärnr:

1999:95

Diarienr:

1999/1628

P-cirknr:

1999-2:28

Nyckelord:

TGL-KL

Handläggare:

Kerstin Ehlin

Sektion/Enhet:

Förhandlingssektionen

Datum:

1999-06-24

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Personalfrågor

Rubrik:

Överenskommelse om ändringar i Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och landsting
m.fl. – TGL-KL

Bilagor:

Förhandlingsprotokoll 1999-05-25 med tillhörande bilga.

1999:95

Personalpolitik: 1999-2:28

Nyckelord: TGL-KL

Förhandlingssektionen
Kerstin Ehlin

1999-06-24

Kommunstyrelsen
Personalfrågor

Överenskommelse om ändringar i Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och landsting
m.fl. – TGL-KL
Överenskommelse har den 25 maj 1999 träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet
och Hälso- och sjukvård, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt SACO-organisationerna om ändringar i Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och landsting m.fl. – TGL-KL. Avtalet i
dess nya lydelse gäller från den 1 maj 1999.
Ändringarna i avtalet föranleddes dels av Sveriges medlemskap i EU och
dels av det nya pensions- och försäkringsavtalet, PFA 98. Dessutom har arbetstagarorganisationerna tidigare inkommit med yrkanden om att homosexuella sammanboende skulle ges samma ställning i försäkringsvillkoren
som heterosexuella sammanboende. Den 1 maj 1999 fick Sverige också en ny
lag om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Kommentarer
§ 2 Vissa definitioner
Definitionen av ”sambo” har ändrats för att homosexuella sammanboende
ska omfattas av försäkringsskyddet på lika villkor som heterosexuella par.
Sammanlevnaden, för såväl homo- som heterosexuella par, ska ha omfattat
minst sex månader för att försäkringsskyddet ska gälla. Däremot har kravet
på gemensamt barn om parterna är yngre än 18 år tagits bort för att undvika
diskriminering av unga homosexuella par. Med sambo jämställs i avtalet
även den som har rätt till efterlevandepension enligt PFA 98 eller PA-KL 85.
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§ 8 Försäkringsskydd under anställning
Arbetstagaren omfattas av försäkringsskydd även under tid då rehabiliteringspenning uppbärs. Denna bestämmelse har tidigare tillämpats enligt
praxis.
§ 9 Efterskydd
I TGL-KL har en bestämmelse införts om att arbetstagare har rätt till särskilt
efterskydd under tid då hel föräldrapenning enligt AFL (lagen (1962:381) om
allmän försäkring) kapitel 4 uppbärs.
Bestämmelsen om särskilt efterskydd under tid då arbetstagaren uppbär pension har anpassats till det nya pensionsavtalet. De pensioner som omfattas av
efterskyddet är följande pensionsformer i PFA; särskild ålderspension före 65
års ålder – även när denna används i syfte motsvarande den tidigare garantipensionen – och avgiftsbaserad ålderspension om avgången sker tidigast från
61 års ålder. Arbetstagare som omfattas av PA-KL har, liksom tidigare, rätt
till särskilt efterskydd vid genast börjande ålderspension och visstidspension.
§ 10 Försäkringsskydd vid bosättning utomlands
Undantaget från regeln om att försäkringsskyddet träder ur kraft om arbetstagaren bosätter sig eller vid avgången var bosatt utomlands har utvidgats
från att enbart gälla nordiskt land till att även omfatta annat EU/EES-land.
Avtalet innebär också att arbetstagaren omfattas av försäkringsskyddet vid
vistelse utomlands under ledighet med rätt till avlöningsförmån, exempelvis
semester.
Övrigt
Ordet ”församlingar” har tagits bort i avtalets namn med anledning av den
förestående ändrade relationen mellan Svenska kyrkan och staten. Dessutom
har vissa redaktionella ändringar genomförts, bland annat har KFA bytt
namn till KPA Liv (KPA (Kommunsektorns Pension AB) Livförsäkring AB ).
Beslut
Detta centrala kollektivavtal om försäkringsvillkor för TGL-KL inflyter i det
försäkringsavtal som kommunen tecknar med KPA enligt AB § 37 mom. 4.
Därför krävs det inte något särskilt beslut från kommunens sida med anledning av ovanstående ändringar.
Av praktiska skäl kan det dock vara lämpligt för kommunen att till protokoll
etc. notera
att kollektivavtalet TGL-KL har tillförts de ändringar som framgår av förhandlingsprotokoll 1999-05-25.
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Frågor
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Anna Lind, Anders
Mellberg, Kerstin Ehlin och Cajsa Linder.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson
Kerstin Ehlin

Bilagor
Förhandlingsprotokoll 1999-05-25
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