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Ändringar i försäkringsvillkoren AGS-KL och TFA-KL
Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans Församlingsförbund har
2001-04-19 träffat två överenskommelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och
Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående organisationer,
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sveriges läkarförbund.
Överenskommelserna rör ändringar i försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring samt trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda i
kommuner och landsting m.fl. (AGS-KL och TFA-KL). Motsvarande överenskommelser har träffats för landstingen.
Ändringarna av AGS-KL och TFA-KL förväntas inte medföra någon höjning
av nuvarande premie.

Ändringar i AGS-KL
Överenskommelsen innebär att månadsersättningsbeloppen har höjts för inkomstdelar strax under 7,5 prisbasbelopp så att ersättningsnivån även i de
inkomstskikten motsvarar ca. 15 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. I dessa inkomstskikt har ersättningsnivån varit som lägst drygt 12 %.
Detta beroende på att månadsersättningsbeloppet ej förändrats emedan inkomsttaket successivt höjts.
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Ändringar i TFA-KL
Ändringarna i TFA-KL innebär att prövning av vållande upphör vid arbetsoförmåga till följd av arbetsolycksfall. Det gäller för arbetsolycksfall som inträffat den 1 maj 2001 eller senare. Sammanfattningsvis innebär överenskommelsen att arbetstagare som drabbas av arbetsolycksfall (inte färdolycksfall) och får arbetsförmågan nedsatt för en längre tid än 14 dagar inte kommer att drabbas av någon inkomstförlust.
Vidare har det i HÖK 01, ÖLA 00 och ÖLA 01 i centrala och lokala protokollsanteckningar till Allmänna bestämmelser (AB) införts en punkt under
Sjuklön m.m.vilken berör ersättning vid arbetsskador orsakade av våld
och/eller misshandel
Arbetsgivaren kan efter prövning medge att ersätta arbetstagare för inkomstbortfall, i
form av lön och andra anställningsförmåner enligt § 27 mom. 4, som uppstått i samband med personskada genom våld och/eller misshandel i arbetet. Ersättning utges
endast för den del av lönebortfallet som inte ersätts på annat sätt. Ersättningen inbegriper semesterlön och semesterersättning enligt avtalet och semesterlagen.
Arbetstagare som har utsatts för våld eller misshandel i arbetet och på grund
av detta är arbetsoförmögna under mer än 7 dagar får full ersättning för faktiskt förlorad inkomst från TFA-KL från och med första sjukdagen. Denna
protokollsanteckning ger de arbetsgivare som så önskar möjlighet att pröva
om de ska utge ersättning till arbetstagare, som är borta från arbetet färre än 8
dagar på grund av att de utsatts för våld eller misshandel i arbetet.

Beslut
Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras inte eftersom det enligt
det lokala kollektivavtalet om AGS-KL och TFA-KL med giltighet fr.o.m.
1981-01-01 samt 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
AGS-KL och TFA-KL.
Av praktiska skäl kan det vara lämpligt för kommunen att till protokoll etc.
notera
att de lokala kollektivavtalen om AGS-KL och TFA-KL tillförts de ändringar
som framgår av förhandlingsprotokoll 2001-04-19 om ändringar i försäkringsvillkoren för AGS-KL samt förhandlingsprotkoll 2001-04-19 om ändringar i försäkringsvillkoren för TFA-KL.
AFA (tidigare AMF Försäkring) sänder – som vanligt – ut nya försäkringsvillkor till berörda arbetsgivare för vidare distribution till samtliga hos arbetsgivaren anställda arbetstagare som omfattas av försäkringsavtalets bestämmelser.
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Frågor
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Åsa Hollmén och
Cajsa Linder.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Staffan Löwenborg
Åsa Hollmén

Cajsa Linder

Bilagor
Förhandlingsprotokoll AGS-KL 2001-04-19 med tillhörande bilaga
Förhandlingsprotokoll TFA-KL 2001-04-19 med tillhörande bilaga
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