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Förhandlingsprotokoll 

2021-04-22 

Överenskommelse om utvidgat skydd vid 

smittbärarpenning i AGS-KL 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Regioner samt Svenska kyrkans 

arbetsgivarorganisation 

Arbetstagarsidan 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän 

kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 

förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 

Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till 

AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer 

§ 1   Överenskommelse om ändrade villkor i AGS-KL 

Parterna är överens om att utvidga skyddet i AGS-KL vid smittbärarpenning 

enligt SFB. 

Parterna är överens om att tillföra villkor i AGS-KL enligt bilaga 1 till detta 

protokoll. 

§ 2   Beräkning när smittbärarpenning har arbetstidsberäknats enligt § 16 

andra stycket 

Om smittbärarpenning enligt SFB har arbetstidsberäknats ska dagsersättning 

som utges för inkomstdelar över 8 prisbasbelopp enligt § 16 andra stycket 

anpassas till en schablonberäknad årsarbetstid om 260 dagar. 

§ 3   Giltighet 

Parterna är överens om att överenskommelsen gäller tills vidare från och med 

den 1 juli 2021. 

Parterna är överens om att överenskommelsen gäller försäkringsfall som 

inträffar från och med den 1 juli 2021.   
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§ 4   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

………………………………………………… 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Regioner 

………………………………………………… 

För Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

………………………………………………… 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

………………………………………………… 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i 

förbundsområdet ingående organisationer 

………………………………………………… 
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För OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet 

ingående organisationer 

………………………………………………… 

För OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet  

ingående organisationer 

………………………………………………… 

För Lärarnas Samverkansråd  

………………………………………………… 

För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna 

riksorganisationer  

…………………………………………………
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Bilaga 1 

Försäkringsvillkor m m 

§1 

För Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner, landsting, regioner, 

trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag (AGS-KL) gäller 

dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-

KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring. I övrigt gäller de bestämmelser 

som fastställts av AFA Sjukförsäkring i enlighet med överenskommelser mellan 

de centrala parterna på det kommunala avtalsområdet. 

Rätt till förmån på sätt som följer av § 14 andra stycket, § 15 andra stycket och 

§ 16 andra stycket har anställd inom kommuner, regioner och vissa kommunala 

bolag. 

Ersättningskarens  

§14 

Ersättning lämnas fr.o.m. den 15:e dagen i sjukperioden enligt SFB. 

När den försäkrade erhåller ersättning med stöd av § 12 andra stycket tillämpas 

dock ingen ersättningskarens. 

Ersättningstid  

§15 

Under sjukpenningtid enligt SFB lämnas dagsersättning till och med den 360:e 

dagen i sjukperioden. Med sjukpenningtid enligt SFB jämställs tid under vilken 

den försäkrade uppbär motsvarande ersättning från annat EU/EES-land efter det 

att överflyttning av sjukpenningförsäkring skett till sådant land. 

När den försäkrade erhåller ersättning med stöd av § 12 andra stycket lämnas 

därutöver dagsersättning för inkomstdelar över 8 prisbasbelopp till och med den 

30:e dagen i sjukperioden.   

Under tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt SFB lämnas 

månadsersättning. Om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljats för 

retroaktiv tid och sjukpenning har lämnats för samma tid, betalas inte 

månadsersättning för sjukpenningtiden. 
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För sjukperiod som börjar under tid då försäkrad är frånvarande från arbetet på 

grund av arbetskonflikt lämnas ersättning tidigast fr.o.m. den dag den försäkrade 

skulle ha återupptagit arbetet. 

Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjukperiod har 

avslutats ska bestämmelserna i dessa försäkringsvillkor tillämpas som om den 

senare sjukperioden är en fortsättning på den tidigare sjukperioden. 

Om en sjukperiod börjar i direkt anslutning till avslutad arbetslivsintroduktion 

hos Arbetsförmedlingen ska den senare sjukperioden ses som en fortsättning på 

den tidigare sjukperioden. Detta gäller även om det efter avslutad arbetslivs-

introduktion finns ett fortsatt behov av kartläggande, vägledande och rehabili-

terande insatser, dock längst under 12 månader. 

Dagsersättning under sjukpenningtid 

§16 

När sjukpenning enligt SFB lämnas med 80% lämnas dagsersättning med 

motsvarande 12,887% av den sjukpenning som den försäkrade erhållit från 

Försäkringskassan. När sjukpenning enligt SFB lämnas med 75% lämnas 

dagsersättning med motsvarande 13,746% av sjukpenningen. 

När dagsersättning lämnas enligt § 15 andra stycket lämnas dagsersättning med 

77,6 procent på inkomstdelar över 8 prisbasbelopp.  
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