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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Arbetsgivarpolitik: 2005-2:40 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Agneta Åhlin 
 
Nyckelord: TGL-KL 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen i Skåne re-
spektive Västra Götaland 
Medlem i Pacta 
Personalfrågor 

Ändringar i TGL-KL 

Överenskommelse mellan de centrala parterna 
De centrala parterna har träffat en överenskommelse om vissa ändrade bestäm-
melser i kollektivavtalet för tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. Ändringarna 
gäller från och med den 1 januari 2006. 

Överenskommelsens innehåll 
Överenskommelsen innebär i huvudsak konsekvensändringar i TGL-KL:s bestäm-
melser till följd av den nya försäkringsavtalslagen (2005:104), upphävda författ-
ningar och det nya pensionsavtalet KAP-KL. Vissa språkliga och redaktionella 
ändringar har också gjorts. 
 
Överenskommelsen innehåll framgår av det bilagda förhandlingsprotokollet 
2005-12-08; Överenskommelse om ändringar i TGL-KL. I bilagan till förhand-
lingsprotokollet anges de ändrade paragraferna i deras nya lydelse från och med 
den 1 januari 2006. 

Försäkringsvillkoren ändras utan beslut 
Genom de centrala parternas överenskommelse ändras också försäkringsvillkoren 
för TGL-KL på motsvarande sätt, dvs. ändringarna tillförs direkt det försäkrings-
avtal som arbetsgivaren tecknat med KPA Liv. Det fordras därför inget särskilt 
beslut. Om det bedöms som lämpligt för ökad tydlighet eller av annat skäl, kan till 
protokoll som avser denna fråga antecknas 
 
att kollektivavtalet TGL-KL har tillförts de ändringar som framgår av förhand-
lingsprotokoll 2005-12-08. 
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Frågor 
Frågor om TGL-KL besvaras av Lars-Gösta Andréen och Catharina Bäck. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Staffan Löwenborg 

 

 Agneta Åhlin 
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