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Överenskommelse om ändring av
försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring –
AGS-KL – m.m.
De centrala parterna har den 13 december 2007 träffat överenskommelse om
ändringar av dels försäkringsvillkor för AGS-KL, dels de gemensamma
försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring.
Ändringarna i försäkringsvillkoren gäller från och med den 1 januari 2008.
Handlingarna till den träffade överenskommelsen bifogas detta cirkulär och består
av förhandlingsprotokoll 2007-12-13 med tillhörande bilagor.

Ändringar i AGS-KL från och med den 1 januari 2008
Överenskommen särskild avtalspension och AGS-KL-förmån

Pensionsavtalet KAP-KL innebär möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare att
träffa överenskommelse om partiell särskild avtalspension. Detta föranleder
parterna att ändra AGS-KL § 3.
Parterna är överens om att AGS-KL § 3 ges lydelse i enlighet med bilaga 2 från
och med den 1 januari 2008. Ändringen innebär att en arbetstagare som har AGSKL förmån inte förlorar sådan förmån om han eller hon får en överenskommen
särskild avtalspension. Tidigare gällande villkor innebar att en arbetstagare med
partiell sjukersättning och månadsersättning från AGS-KL som träffade
överenskommelse om särskild avtalspension på den kvarvarande arbetsförmågan,
förlorade sin månadsersättning från AGS-KL.
Genom ändringen av AGS-KL § 3 kommer en sådan arbetstagare som träffar
överenskommelse om särskild avtalspension efter den 31 december 2007 att
behålla sin månadsersättning från AGS-KL. En del arbetsgivare har i
överenskommelse om särskild avtalspension kompenserat för förlusten av AGS-
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KL-förmån. Sådan kompensation är inte längre aktuell med anledning av
ändringen i AGS-KL § 3.
För en arbetstagare som får särskild avtalspension för arbetstagare inom
räddningstjänsten gäller – som tidigare – att AGS-KL-förmån upphör.
Inför överenskommelse om särskild avtalspension

En arbetsgivare som avser att träffa överenskommelse om särskild avtalspension
med en arbetstagare bör undersöka om arbetstagaren har sjukersättning och
månadsersättning från AGS-KL eller inte. Detta för att med säkerhet veta att
överenskommelsen om särskild avtalspension inte kompenserar delar som redan
är ersatta genom sjukersättning och AGS-KL.
I första hand kan information om sjukersättning och månadsersättning från AGSKL fås från arbetstagaren. Det finns också möjlighet att få uppgift om
månadsersättning från AGS-KL genom att arbetsgivaren skickar en förfrågan till
AFA Sjukförsäkring. Sveriges Kommuner och Landsting kommer att tillsammans
med AFA ta fram ett underlag för förfrågan som arbetsgivare och arbetstagare kan
ställa till AFA i samband med överenskommelse om särskild avtalspension.
Reducerad SGI och dagsersättning från AGS-KL

Riksdagens beslut om reducerad sjukpenninggrundande inkomst (SGI) vid
beräkning av dagersättningsförmåner från och med 1 januari 2008 föranleder
parterna att ändra AGS-KL § 16. Reducerad SGI innebär att SGI multipliceras
med 0,97.
Partena är med anledning av riksdagens beslut om reducerad SGI överens om att
AGS-KL § 16 ges lydelse i enlighet med bilaga 2 för sjukdagar i sjukperioden
som infaller efter den 31 december 2007. Ändringen innebär att när sjukpenning
enligt AFL betalas med 80 procent, betalas dagsersättning från AGS-KL med
12,887 procent av den sjukpenning som den försäkrade fått från
Försäkringskassan. Ändringen innebär att kompensationsnivån för dagsersättning
i AGS-KL bibehålls på en nivå som avser att motsvara 10 procent av
lönebortfallet.

Ändringar i de gemensamma försäkringsvillkoren för AGSKL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring från och med
den 1 januari 2008
Parterna har den 30 november 2007 träffat överenskommelse om
Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL. Överenskommelsen föranleder parterna
att även ändra de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA-KL och
Avgiftsbefrielseförsäkring § 1.
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Parterna är överens om att de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL,
TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring m.m. § 1 ges lydelse i enlighet med
bilaga 1 från och med den 1 januari 2008. Ändringen innebär att även
Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL omfattas av de gemensamma
försäkringsvillkoren.

Inget särskilt beslut fordras
Genom de centrala parternas överenskommelse ändras också försäkringsvillkoren
för AGS-KL och de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA-KL
och Avgiftsbefrielseförsäkring på motsvarande sätt, dvs. ändringarna tillförs
direkt det försäkringsavtal som arbetsgivaren tecknat med AFA Sjukförsäkring.
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 kollektivavtalet AGS-KL och kollektivavtalet om de gemensamma
försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring har
tillförts de ändringar som de centrala parterna enats om i överenskommelse den 13
december 2007.

Frågor
Frågor angående innehållet i detta cirkulär kan ställas till Catharina Bäck, Martina
Sundström och Agneta Åhlin på förhandlingssektionen.
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