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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 1993-03-31 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.
För kännedom bilägges överenskommelsehandlingarna bestående av:
Förhandlingsprotokoll 1993-03-31 inkluderande ändringar i försäkringsvillkoren för TFA-KL
fr o m den 1 januari 1993 bilaga 1.
Försäkringsvillkoren ansluter sig i stort till överenskommelsen om TFA mellan SAF, LO och
PTK. I princip är den nu träffande överenskommelsen en anpassning till vad SAF, LO och
PTK hittills överenskommit om för år 1993 på den privata sidan.

BILAGA 1
Sammanfattningsvis innebär överenskommelsen att de nya bestämmelserna i 2 kap 1 och 2
§§ lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF), jämväl skall gälla för TFA-KL beträffande
skadefall som inträffar den 1 januari 1993 eller senare. (Angående nämnda ändringar i LAF se cirkulär 1992:184 och 1993:19).
Detta innebär, att kravet på skadlighet hos en arbetsmiljöfaktor har höjts från "sannolikhet"
till "hög grad av sannolikhet" och vidare att kravet på orsakssamband mellan skadlig
inverkan i arbetet och den försäkrades skada skärpts så att samband skall anses föreligga
endaset om övervägande skäl talar för det.
Parterna har vidare - se § 3 andra stycket - överenskommit, att äldre bevisregler skall
fortsätta att gälla för skadefall, som godkänns enligt de nya strängare bevisreglerna, med
avseende på prövning av medicinsk invaliditet och bestämmandet av vilken lytes- och
menersättning som skall utges för sådan invaliditet.
Förhandlingsdelegationen rekommenderar personalorganet:
att i anledning av den 1993-03-31 träffade överenskommelsen till protokollet anteckna att de
lokala kollektivavtalen om TFA-KL tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om
1993-03-31.
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