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Principöverenskommelse om tillförda villkor i 
AGS-KL vid smittbärarpenning  
 

§ 1 Parter  
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt  

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal 
verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående 
organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd samt 
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, å den 
andra, tecknar denna principöverenskommelse.  

 

§ 2 Överenskommelse om tillförda villkor i AGS-KL vid 
smittbärarpenning  
Parterna är överens om att tillföra villkor i AGS-KL vid smittbärarpenning enligt SFB.  

Till grund för tillförda villkor i AGS-KL vid smittbärarpenning enligt SFB ligger 
gällande bestämmelser och tillämpning i AGS-KL vid smittbärarpenning.  

Försäkrad som måste avstå från förvärvsarbete och på grund av detta har rätt till 
smittbärarpenning enligt SFB ska ha rätt till dagsersättning från AGS-KL under dag 1-
14. Dagsersättning utges motsvarande 12,887 procent av utbetald smittbärarpenning.  

Försäkrad som måste avstå från förvärvsarbete och på grund av detta har rätt till 
smittbärarpenning enligt SFB ska ha rätt till dagsersättning för inkomstdelar över 8 
prisbasbelopp från AGS-KL under dag 1-30. Dagsersättning utges motsvarande 77,6 
procent av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst. 

Rådgivningsnämnden för Särskild AGS-KL-förmån är nämnd i frågor gällande 
tillförda villkor i det fall tolkning i AGS-nämnden inte är tillämplig. I frågor som 
behandlats i Rådgivningsnämnden för Särskild AGS-KL-förmån är Skiljenämnden för 
Särskild AGS-KL-förmån behörig skiljenämnd. 

§ 3 Giltighet 

Parterna är överens om att tillförda villkor i AGS-KL träder i kraft 3 månader efter att 
avtal träffats. Det kan dock tidigast träda i kraft från och med 1 juli 2021. 
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Principöverenskommelsen har upprättats i åtta likalydande exemplar av vilka parterna 
tagit varsitt. 
  
 
 
För Sveriges Kommuner och Regioner  

 

………………………………………………… 

 
För Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

 

………………………………………………… 

 
För Svenska Kommunalarbetareförbundet  

 

………………………………………………… 

 
För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i 
förbundsområdet ingående organisationer  

 

………………………………………………… 

 
För OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående 
organisationer  

 

………………………………………………… 

 
För OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående 
organisationer  

 

………………………………………………… 
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För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd  

 

………………………………….. ………………………………….. 
Lärarförbundet  Lärarnas Riksförbund 

 
För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer 

 

………………………………………………… 


