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Överenskommelser om ändringar i AGS-KL
Två överenskommelser har träffats om ändringar av försäkringsvillkoren i avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL).
Minskning av månadsersättning

Den ena överenskommelsen har träffats mot bakgrund av behovet att anpassa försäkringsvillkoren på grund av ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring
(AFL) avseende sjukersättning och samtidig förvärvsinkomst.
Överenskommelsen innebär att månadsersättningen minskas för en person som
återgår i arbete med stöd av de särskilda reglerna. De särskilda reglerna gäller för
personer med icke tidsbegränsad sjukersättning som beviljats enligt de regler som
gällde före den 1 juli 2008. För att månadsersättning från AGS-KL ska korrespondera med de nya särskilda reglerna för sjukersättning minskas månadsersättningen
i motsvarande proportion som sjukersättningen minskas för person som återgår i
arbete och omfattas av de särskilda reglerna. Detta förutsatt att förvärvsinkomsten
överstiger gällande fribelopp.
Ändringen gäller från och med den 1 juli 2009.
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Exempel
Kalle har hel sjukersättning om 132 000 kr/år och månadsersättning från AGS-KL
om 32 532 kr/år (SGI 206 200 kr), totalt 164 532 kr/år. Kalle ansöker om att
arbeta deltid enligt reglerna om steglös avräkning. Hans arbete har en beräknad
årslön om 90 000 kr.
Reduceringsinkomsten som ska minska sjukersättning är 47 200 kr.
Beräknad inkomst

90 000 kr

– Fribelopp

42 800 kr (ett prisbasbelopp)
47 200 kr

Reduceringsbeloppet är 47 200 x 50 % = 23 600 kronor. Belopp som sjukersättningen preliminärt ska betalas ut med är 108 400 kronor.
Sjukersättningen
– reduceringsbeloppet

132 000 kr
23 600 kr
108 400 kr

För år 2009 kommer Kalle att få preliminär sjukersättning med 108 400 kronor.
Sjukersättningen har minskats med cirka 18 %. Månadsersättningen från AGS-KL
är då med en motsvarande minskning (32 532 x 0,18 = 5 856) 32 532 – 5 856 =
26 676 kr/år. Kalle kommer med stöd av de särskilda reglerna få inkomst och
ersättningar motsvarande 225 076 kr per år.
Förvärvsinkomst

90 000 kr

Sjukersättning

108 400 kr

AGS-KL mån.ers.
Totalt per år

26 676 kr
225 076 kr

Justering av tabell för månadsersättning

Den andra överenskommelsen har träffats mot bakgrund av behov av kostnadsneutral justering av belopp som anges i tabell avseende månadsersättning.
Månadsersättning från AGS-KL för inkomstdelar under det så kallade taket (7,5
prisbasbelopp) ersätts med belopp som anges i en särskild tabell.
Överenskommelsen innebär att personer med lägre inkomster får minskat belopp,
samtidigt som de med högre inkomster får högre belopp.
Ändringen gäller för försäkrade som insjuknar den 1 juli 2009 eller senare.
Ändringarna kräver inte något särskilt beslut av arbetsgivaren.
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Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Catharina Bäck, telefon
08-452 76 21 eller Jan Svensson, telefon 08-452 74 78.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Förhandlingssektionen

Lena Emanuelsson

Catharina Bäck

Bilagor: 1. Förhandlingsprotokoll 2009-06-01 rörande minskning av
månadsersättning i vissa fall
2. Ändrad månadsersättning för arbetstagare som insjuknar den 1 juli 2009 eller
senare
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