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Ändringar i försäkringsvillkoren för trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos
kommuner, landsting, församlingar m fl - TFA-KL
Detta cirkulär innehåller förslag till beslut av personalorganet: Se sid 2.
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans församlings- och
pastoratsförbund träffade 1992-02-21 överenskommelse om ändringar i försäkringsvillkoren
för TFA-KL med Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal), TCO-OFs
förbundsområden allmän kommunal verksamhet, lärare respektive hälso- och sjukvård
jämte i förbundsområdena ingående organisationer samt SACO-K och till SACO-K anslutna
organisationer.
Överenskommelsehandlingarna bestående av förhandlingsprotokoll 1992-02-21 bifogas.
Bakgrund till ändringarna i försäkringsvillkoren är riksdagens beslut om förlängd
samordningstid inom lagen om arbetsskadeförsäkring fr o m 1992-01-01. Samordningstiden
enligt 3 kap 1 § lagen om
arbetsskadeförsäkring förlängs från 90 dagar till 180 dagar för skadefall med visandedag fr o
m 1 januari 1992 enligt
riksdagsbeslutet. Detta innebär att under de första 180 dagarna har den skadade rätt till
samma ersättning som vid "vanlig sjukdom".
Påbörjas innan samordningstidens 180 dagar löpt ut en
arbetslivsinriktad rehabilitering byts sjukpenning enligt 3 kap AFL ut mot
rehabiliteringspenning enligt 22 kap AFL med en kompensationsnivå på 100% av SGI.
Till följd av de nya bestämmelserna i lagen om sjuklön (SjLL) - se cirkulär 1992:52 - kommer
nya sjukfall fr o m 1 januari 1992 att inledas med ersättning enligt lagen om sjuklön. Detta
innebär att vid ett recidiv - ny sjukskrivning p g a tidigare godkänd arbetsskada - ersätts
med 75 % av ersättningsunderlaget för de tre första ersättningsdagarna och för de
återstående dagarna i sjuklöneperioden är ersättningen 90 %. Någon
arbetsskadesjukpenning utges ej under sjuklöneperioden.
I de fall försäkringskassan finner att sjukfallet har samband med godkänd arbetsskada kan
sjukpenning enligt lagen om
arbetsskadeförsäkring betalas för tid efter sjuklöneperiodens slut.
Förhandlingsdelegationen rekommenderar personalorganet:
att i anledning av den träffade överenskommelsen till protokollet anteckna att de lokala
kollektivavtalen om TFA-KL tillförs de ändringar som de centrala parterna är ense om.
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Bengt Pewe.
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