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Överenskommelse om ändring av § 16 i försäkringsvillkoren för AGS-KL
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund har 1998-12-21 träffat en överenskommelse
med Svenska kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän
kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och SACO-organisationerna om ändring i
§ 16 i försäkringsvillkoren för AGS-KL.

Kommentarer
I § 16 regleras dagsersättningens storlek under sjukpenningtid. Enligt tidigare
gällande regler utges dagsersättning — motsvarande 12,5 % av den sjukpenning som arbetstagaren får från försäkringskassan — längst t.o.m. den 90:e
dagen i en sjukperiod. Ändringen innebär att dagsersättning numera utges
t.o.m. den 360:e dagen i sjukperioden. Av § 15 följer dock att ersättning inte
utges för sådan tid varunder arbetstagaren har rätt till sjuklön enligt AB. I
normalfallet (AB grupp 1 och vissa grupp 2) kommer därför dagsersättningen
från AGS-KL att utges för dag 91–360 i sjukperioden.
Ändringen gäller med retroaktiv verkan fr.o.m. den 1 januari 1998. Detta innebär att även sjukfall som inträffat under 1997 får rätt till ersättning fr.o.m.
den 91:a dagen, dock tidigast fr.o.m. den 1 januari 1998.
För att få rätt till ersättning från AGS-KL måste alltid arbetstagaren göra sjukanmälan till AMF Försäkring. Detta gäller även om arbetstagaren erhållit
sjuklön enligt AB för de första 90 dagarna.
Med hänsyn till pågående utredning om den allmänna försäkringens ersättning vid långvarig arbetsoförmåga har överenskommelsen gjorts tidsbegränsad till åren 1998–1999.
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I överenskommelsen regleras även att med basbelopp avses fr.o.m. år 1999
det s.k. prisbasbeloppet.

Beslut
Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras inte eftersom det enligt
det lokala kollektivavtalet om bl.a. AGS-KL med giltighet fr.o.m. 1981-01-01
och av § 1 i därtill hörande ”Regler i kollektivavtal om avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)” (Personalpolitiska avdelningens cirkulär nr 110/81) framgår att mellan centrala
parterna överenskomna ändringar tillförs de lokala kollektivavtalen om
AGS-KL.
Av praktiska skäl kan det vara lämpligt för kommunen att till protokoll etc.
notera
att det lokala kollektivavtalet om AGS-KL tillförts den ändring som framgår
av förhandlingsprotokoll 1998-12-21.
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Cajsa Linder eller
Anders Mellberg
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen
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