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Landstingsstyrelsen 
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Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Överenskommelse om ändringar i kollektiavtal om 
avgångsförmåner — AGF-KL 
De centrala parterna i kollektivavtalet om avgångsförmåner — AGF-KL — har 
den 8 januari 2007 träffat en överenskommelse om konsekvensändringar i avtalet 
till följd av de ändrade bestämmelserna om ersättningsgrader (procentsatser) för 
arbetslöshetsförsäkringens dagpenning. Dessa ändringar i arbetslöshetsförsäkring-
en och AGF-KL gäller från och med den 5 mars 2007. 

De ändrade procentsatserna i arbetslöshetsförsäkringen framgår av 26 § lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, se SFS 2006:1546 och cirkulär 2007:2 
 — Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. 

Handlingarna till den träffade överenskommelsen bifogas detta cirkulär och består 
av förhandlingsprotokoll 2007-01-08 med tillhörande bilaga. 

Ändringar i AGF-KL från och med den 5 mars 2007 
De överenskomna ändringarna i AGF-KL avser bestämmelsen i § 8 fjärde stycket. 
Från och med den 5 mars 2007 har bestämmelsen den lydelse som framgår nedan. 
Då upphör punkten 2 i Centrala protokollsanteckningar till AGF-KL att gälla. 

AGF-KL § 8 fjärde stycket har från och med den 5 mars 2007 följande lydelse. 

”För tid under vilken arbetstagaren får dagpenning från en arbetslöshetskassa i 
form av inkomstrelaterad ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsför-
säkring, ska egenersättningen — i stället för vad som anges ovan i denna para-
graf — utbetalas med ett belopp som tillsammans med ersättningen från arbets-
löshetskassan motsvarar den procentsats av arbetstagarens månadsinkomst före 
arbetslösheten som gäller för ersättningen från kassan.” 
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Inget särskilt beslut fordras 
Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringarna i AGF-KL 
direkt de lokala kollektivavtalen. 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 Lokalt kollektivavtal AGF-KL tillförts de ändrade bestämmelser som de cen-
trala parterna enats om i överenskommelse den 8 januari 2007. 

Frågor 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär och AGF-KL i övrigt kan ställas till 
Lars-Gösta Andréen och Agneta Åhlin på Förhandlingssektionen. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
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