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Avtalsförsäkringarna

0

kronor. Det betalade arbetsgivarna
i premie för avtalsförsäkringarna under
2009. Orsaken är försämringarna i sjuk
försäkringen. Läs mer på sid 6–7.

Nytt Omställningsbidrag för sjuka

26900

kronor. Det vill LO att du som är sjukskriven och
över 40 år ska få om du blir uppsagd på grund av
sjukdom. Förhandlingar pågår om avtalsförsäkring
arnas villkor. Läs mer på sid 6–7.
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Fyll i blanketten och få mer pension
LO förhandlar

Reneé
Andersson:

Ny avtals
försäkring
för sjuka
Sidan 6

handels

Projekt i
förbunden:
»varannan
har pengar
att hämta«
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Så fick Makie

Höstkampanj!
Alla ska få ut rätt
ersättning från
Fackets Försäk
ringar. Har du också
pengar att hämta?

mer pension
Makie Al Seriti, 31 år, lyser av förtjusning när han får vara
med sin lille prins, fyraårige sonen Elias.
– Jag var pappaledig i två månader. Det är grymt bra att
pappor också får tid att vara med sina barn. Det är inte så
många länder som har det så, säger Makie. Sidan 2

Kolla!

avtalsförsäk
ringar kan ge
dig extra
pengar. Sidan 2
ett fall

Kari fick spik
i foten och
extra pengar
från ags
sidan 4

Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.
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Pensionen kan verka avlägsen, men om du missar
att fylla i och skicka in blanketten om premiebe
frielse för avtalspensionen när du är föräldraledig
kan du förlora trettio tusen kronor i pension när
det väl är dags. Pengar som du kan ha mycket roligt för. Facket har förhandlat fram avtalspensionen
för att även arbetarna ska få en anständig pension.
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Makie Al Seriti:

»Det är många
som inte vet
om det här«
Makie Al Seriti jobbar med frukt och
grönt på Willys i Älvsjö. Vid lunchbordet råkade han höra hur Sara Johansson berättade för en arbetskamrat att
man kan få premien för sin avtalspension
betald när man är föräldraledig. Eftersom
arbetsgivaren inte betalar in pensionpremien under föräldraledigheten har facket
förhandlat fram en försäkring som kompenserar för detta. Men för att få ersättningen måste man själv skicka in blanketten, vilket många missar.
– Det visste jag inte, jag har ju varit
hemma med min son, sade Makie då.
Sara är försäkringsrådgivare i den
nystartade Handelsklubben och hon förklarade att han måste ansöka hos Afa
Försäkring för att få premien betald. Men
det gick att ordna, trots att det hade gått
några år. Makie måste bara kontakta Försäkringskassan och arbetsgivaren på den
Ica-butik som han arbetade på när han
var pappaledig, för att få fram underlaget.
– Ja, varför skulle man missa det? Det är
ju inte värsta jobbet att ringa några samtal. Men jag tror att det är många som inte
vet om det här, säger Makie.
Pensionen k an ju verk a oändligt avlägsen när man är mitt uppe i att vara småbarnsförälder. Och Makie medger att det
inte är något som han går och tänker på
till vardags.
– Men visst, man kämpar ju på nu också för att kunna ta det lugnt när man blir
gammal och barnbarnen kommer, säger
han. Det är ju roligare om man kan koppla
av då och har pengar så att man klarar sig.

Makie står i köket hemma i Bredäng i
sydvästra Stockholm och lagar kvällsmat,
en kryddrik kycklinggryta från Libyen, där
han är född. Diskbänken blänker och det
stämmer inte riktigt med hur man kanske föreställer sig att det är hemma hos en
ensamstående småbarnspappa (han delar
vårdnaden med Elias mamma). Men han
försäkrar att han inte har fejat särskilt för
att han och Elias väntade besök.
– Jag tycker om att ha ordning och reda
omkring mig, förklarar han och ser smått
förlägen ut. När jag har vänner hemma
kan de nästan bli irriterade på mig för att
jag springer och plockar.
Han gillar ordning och reda även på
jobbet. Därför hörde han till de medlemmar som slöt upp på mötet, när de bildade

en egen fackklubb. Det fanns ingen de två
första åren. Det blev en del strul, förklarar
han, så det behövdes en lokal facklig organisation.
För honom är försäkringarna också

ett viktigt skäl att vara med i facket – där
finns hemförsäkringen och försäkring
för olyckor på fritiden, som är Handels
medlemsförsäkringar, och avtalsförsäkringarna.
– Det är tryggare när man är försäkrad!
Alla är ju så noga med att betala sin bilförsäkring, för det krävs enligt lagen, men
det borde var lika självklart att se till att
man på olika sätt försäkrar sig själv och
sitt liv, säger Makie. l
mats utbult

Fem försäkringar följer med avtalet
Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal
som förbund inom LO och
Svenskt Näringsliv har
slutit? Då har du också
tillgång till fem viktiga
försäkringar.
Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS – ger tillägg till
sjukpenning eller sjukersättning.
Trygghetsförsäkringen
vid arbetsskada TFA -– ger
ersättning för skador som
orsakats av olycksfall i

a rbetet, arbetssjukdomar,
färdolycksfall och vissa
smittsamma sjukdomar.
Omställningsförsäkringen – Omställningsstöd och
Avgångsbidragsförsäkringen AGB – hjälper den som
förlorar sitt arbete att klara ekonomin.
Tjänstegrupplivförsäkringen TGL – hjälper de efterlevande till den som avlider före 65 års ålder.
Premiebefrielseförsäkringen – kopplad till Avtalspension SAF-LO – ser till

att premierna för avtalspensionen betalas in även
under sjukfrånvaro och föräldraledighet. Vid sjukdom
och arbetsskada är den
kopplad till AGS och TFA,
men föräldralediga måste
särskilt anmäla ledigheten.

läs mer!
Vilka regler och belopp
gäller? På www.facketforsakrar.se finns broschyren
»Dina avtalsförsäkringar
2010«.

Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.

Sara Johansson,
Handels:

»Jag är
jättestressad
för pensionen«
Med sina 22 år är Sara Johansson en av
landets yngsta fackliga försäkringsråd
givare. I våras bildade hon tillsammans
med andra arbetskamrater en ny Handels
klubb på jobbet. Det var då hon valdes till
sitt nya fackliga uppdrag.
– Oj vad svårt – men intressant. Så

tänkte jag. Jag hade själv funderat mycket
på det här med pensionen. Jo, jag är jättestressad för pensionen, fast jag bara är
22! Tidigare startade inbetalningarna till
avtalspensionen något år efter tjugo, men
nu har man höjt startåldern till 25. Jag kan
inte vänta till dess, så jag har börjat pensionsspara som bara den. När man jobbar
i butik får man en bild av människors ekonomi och jag ser pensionärer som räknar
varje krona för att få det att gå ihop.
Sara gick först en fyradagars grundutbildning för försäkringsrådgivare och sen
en uppföljningsdag några månader senare. Efter den senare kände hon att »poletten ramlade ner« riktigt på allvar och hon
började missionera mera om det här med
försäkringar bland arbetskamraterna.
Hon arbetar mycket i kundtjänsten, när
hon inte sitter i kassan, och mötena med
kunderna är både det bästa och värsta i
jobbet, tycker hon. Kundtjänsten är något
av en centralpunkt också för de anställda, för här passerar alla fram och tillbaka mellan omklädnings- och pausutrymmena och arbetsplatserna ute i
butiken. Så där uppstår ofta naturligt
samtal med arbetskamrater om försäkringar och andra fackliga frågor.
– Jag nämner hela tiden det här med
försäkringar och försöker få det spritt
i butiken att jag kan hjälpa till, säger
hon. Det har mest blivit improviserat
hittills. Mest pratar vi om avtalsförsäkringar och medlemsförsäkringar. Men
det har varit svårt att få tid till riktiga
medlemskvartar hittills, trots att det
finns överenskommelser om att man
ska få göra det på arbetstid.
Hon söker upp dem som hon vet är
långtidssjukskrivna och föräldralediga, för att påminna dem om AGSförsäkringen och pensionspremiebefrielsen. Några har på så sätt fått
pengar de annars skulle ha missat.
Det är inte så lätt att hålla reda på
alla på en sådan här arbetsplats, med
ett femtiotal fasta och väldigt många
tillfälligt anställda. Men hon hoppas
ändå att hon så småningom ska nå ut
med anslag, broschyrer och samtal,
så alla vet vad de ska göra när de blir
sjukskrivna länge, eller när de är föräldralediga. l

mats utbult

Kari fick spik i foten och fick extra pengar från Fackets Försäkringar

Sidan 4

foto: ellinor collin
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– Så här länge har jag aldrig varit sjukskriven, säger Kari Holmberg. Och jag har inte haft med Försäkringskassan att göra sen 1992, berättar Kari som bröt foten och blev sjukskriven
i sju veckor. Han har fått mycket hjälp med rådgivning och blanketter av fackets försäkringsrådgivare Anna-Liisa Hautala, IF Metall.
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Kari fick extra
pengar när
han bröt foten

I gjuteriet möts de igen en höstdag, Kari Holmberg och Anna-Liisa
Hautala. Förra gången var i maj och då hoppade Kari omkring på
kryckor, på tillfälligt besök under sin sjukskrivning för en bruten fot.
– Du kommer väl ihåg att du ska ha ut pengar från din avtalsförsäkring också,
frågade Anna-Liisa.
Inte hade Kari tänkt på det. Det var ju arton år sen han var sjukskriven senast.
Sådana här möten med IF Metall-

medlemmar på Scania i Södertälje
har försäkringsrådgivaren AnnaLiisa haft många av – kanske uppemot 10 000. Varje vecka har hon tio
försäkringssamtal med medlemmar.
Hon har varit försäkringsrådgivare
i 28 år.
Väldigt många av dessa 10 000
möten har medfört att medlemmarna haft pengar att hämta. Hur
mycket varierar enormt. På ett enda
fall med invaliditetsersättning för
bestående men kan det röra sig om
100 000 kronor. I de många fallen
med sjukskrivna som likt Kari glömt
bort tillskottet från AGS kan det röra
sig om några tusen. Vid de betydligt
längre sjukskrivningarna som kan
vara i månader och år handlar det
om mycket större summor. Summa
summarum handlar det om åtskilliga miljoner som hon hjälpt medlemmarna att få ut från Fackets Försäkringar under de 28 åren, men hur
många får Anna-Liisa aldrig veta.
Scania är sen 1960-talet en av
landets största industriarbetsplatser
och där arbetar idag cirka 3 000
IF Metallare. När verksamheten var
som störst var de nästan dubbelt så
många, 5 400. De jobbar inom tio
produktionsområden, de flesta som
egna små fabriker, innanför samma staket. Därför finns det 24 försäkringsrådgivare spridda på arbetsplatsen för att speja och spana, och
informera, så att ingen missar när
det finns pengar att hämta. Som när
Kari bröt foten.
Kari började jobba här som 21åring 1975, då Scania och Saab var ett
företag, och har svarvat vevaxlar till
bilmotorer i 34 år. För två år sen flyttades den produktionen och han började i gjuteriet. Under alla år har han

Jag fick 1 700
kronor från
AGS. Från en
fritidsolycks
fallsförsäk
ring, som
vi har som
medlems
försäkring
i IF Metall,
fick jag också
ersättning.

klarat sig undan allvarliga arbetsolyckor. Foten bröt han på fritiden.
– Jag var på väg hem en lördagkväll i början av maj och det började
ösregna. Sista biten hem sprang jag
och genade över gatan men halkade och slog med kraft i foten i en hög
trottoarkant. Det gjorde fruktansvärt ont. När jag tittade efter såg jag
att foten låg helt fel. Jag försökte resa
mig upp men det gick inte och när
ambulanspersonalen vred foten rätt
tänkte jag: »nu går den av«.
Väl inne på sjukhuset var det »perfekt service« – röntgen direkt, operation på förmiddagen, med ryggmärgsbedövning och ett skynke så
att han slapp se. Men han hörde när
de borrade och knackade och spikade i två spikar, och läkarna stod och
pratade om en kommande båtsemester. Så småningom kom gips på och
han fick åka hem med kryckor, värktabletter och sju veckors sjukskrivning.
– Så länge hade jag aldrig varit
sjukskriven, säger Kari. Och jag hade
inte haft med Försäkringskassan att
göra sen 1992.
Det var vår och vackert väder och
Kari brukade krycka ner till stan där
han träffade pensionerade arbetskamrater. Ibland tog han bussen till
Scania och hade med sig fikabröd till
kafferasten med kompisarna i gjuteriet. Det var på en sådan tur som han
träffade Anna-Liisa och fick hjälp av
henne att fylla i AGS-blanketten.
– Det var första gången jag haft
bruk för någon avtalsförsäkring,
säger han. Jag fick 1 700 kronor från
AGS. Från en fritidsolycksfallsförsäkring, som vi har som medlemsförsäkring i IF Metall, fick jag också
ersättning.
Semestern använde Kari till att

börja träna upp foten igen, efter att
han blivit av med gipset strax före
midsommar. Nu arbetar han igen,
men måste dagligen träna foten,
inte minst hälsenan som hade slitits av. Han går hos sjukgymnast och
gör övningar hemma med ett töjbart
band.
– Jag och min sambo gillar långa
promenader och det är den bästa träningen man kan tänka sig. På morgnarna kan jag känna av att det sitter två spikar i en platta i foten. Men
det brukar försvinna när jag kommer
upp och rör mig.
Han ser fram emot att snart kunna
börja dansa igen, ett intresse som har
fått ligga på is under det halvår det
tar att bli återställd.
Fr ån Va satr akten i Österbotten
kommer både Kari och Anna-Liisa. I
slutet av 1960-talet åkte Scania runt
med värvningsbussar där. När de
började på Scania talades det mer
finska än svenska på många arbetsplatser och under många år kom
fackets och företagets information
på både svenska och finska. Som
försäkringsrådgivare har Anna-Liisa
också haft stor nytta av att vara tvåspråkig.
– Vi skriver i klubbladet om avtalsförsäkringarna en gång om året. Då
blir det alltid mer aktivitet, medlemmar hör av sig för att de varit sjukskrivna eller föräldralediga. Men de
som inte är berörda just då läser inte,
så det finns alltid många som inte är
insatta och behöver bli påminda. Jag
och de andra försäkringsrådgivarna går rundor och kollar efter folk
som är sjuka länge eller föräldralediga. Det förekommer också att jag
går hem till långtidssjuka för att hjälpa dem.

Ibland ringer hon lönekontoret för
att få uppgifter om långtidssjuka. Det
gäller att inte missa när de går över
från ett stadium till ett annat i en riktigt långvarig sjukskrivning. När
man efteråt upptäcker att en medlem
har missat att anmäla till avtalsförsäkringarna kan det bli många tusen
kronor i efterskott.
– Det här är ett fackligt uppdrag
där man verkligen får uppskattning
av medlemmarna, säger Anna-Liisa.
Ändå har det aldrig varit helt lätt att
rekrytera försäkringsrådgivare.
De satsar på att peppa och lyfta
varandra kunskapsmässigt, genom
att en gång i månaden ha en träff där
de går igenom nya regler, diskuterar
svåra fall och utbyter erfarenheter.
Ibland har de övningar där de gruppvis diskuterar hur man kan hantera
ett visst ärende.
Anna-Liisa understryker att det
inte är meningen att försäkringsrådgivare ska vara experter.
– Många tror att det är svårare än
det är. Man ska aldrig vara rädd för
att säga »det kan jag inte – men jag
ska ta reda på det«.
Trots sina många år på posten
tycker hon att det hela tiden finns
nytt att lära, också för henne och hon
ringer ofta till handläggare på Försäkringskassan och AFA för att ställa frågor. Hon har en »stjärnlista«,
där hon sätter en stjärna framför de
handläggare som är såväl kunniga
som hjälpsamma. l

Reneé Andersson: Förhandlingar om ny försäkring för långtidssjuka

mats utbult
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LO förhandlar fö
om bättre
försäkringsskydd
för långtidssjuka
Just nu är LO inne i premieförhandlingar om avtalsförsäkringarnas villkor.
LOs första prioritet är en satsning på ett omställningsstöd för de långtidssjuka.
– Eftersom vi fått en ny hårdare allmän sjukförsäkring så är det rimligt att vi ser
över de kompletterande försäkringarna, säger Reneé Andersson, försäkrings
expert på LO.

När den nya , hårdare sjukförsäk-

ringen ställer fler sjuka utan sjukersättning, betalar partsägda AFA
Försäkring ut mycket mindre pengar
genom avtalsgruppsjukförsäkringen AGS. AGSn kompletterar den
allmänna sjukpenningen med ett
utökat inkomstskydd. Men parterna
bör inte enbart använda de resurser
som uppstår med mindre AGS-utbetalningar till att sänka premierna.
Istället måste man skapa ett nytt
omställningsstöd, för de människor
som samtidigt utförsäkras från Försäkringskassan och mister AGS.
Detta krav har LO nu i höst fört
fram, berättar Reneé Andersson, försäkrings-expert på LO.
– En gång i månaden träffas förbundens försäkringsansvariga och vi
som arbetar med försäkringar på LO
i LOs försäkringsutskott. En stående
punkt är numer effekterna av regeringens förändringar av sjukförsäkringen, säger Reneé Andersson.
– Vi har en runda om allas erfarenheter, där vi berättar om olika problem vi har stött på och vi diskuterar
vilka olika förbättringar som är möjliga.
En väg att gå är då en »doldis«
bland fackets förhandlingar, de
som varje höst sker mellan Svenskt
Näringsliv och LO om premierna som
företagen betalar för avtalsförsäkringarna. Utifrån ett underlag från
AFA som visar vad de fem avtalsförsäkringarna har kostat och beräknas att kosta förhandlar parterna om
premierna ska vara oförändrade,
höjas eller sänkas, eller om man ska

Nu går det
allt fortare
för människor
att bli
utförsäkrade
och
uppsagda.

förändra något i villkoren för avtalsförsäkringarna. Hur det går beror
i hög grad på om de inbetalda premierna varit större än de utbetalda
ersättningarna eller tvärtom, och hur
man tror att det blir.
Det finns ett tydligt slutdatum för
förhandlingarna: torsdagen den 25
november beslutar styrelsen för AFA
nästa års premier.
Reneé Andersson beskriver ett
mönster som inte är helt ovanligt,
och inte heller förvånande, i dessa
försäkringsförhandlingar:
Den fackliga sidan argumenterar för olika förbättringar i försäkringarna.
Arbetsgivarsidan argumenterar
för sänkta premier – eller till och med
noll i premier, som 2009.
– Ibland har vi fått igenom viktiga förbättringar i försäkringsvillkoren, säger Reneé Andersson. Men
efter 2006 har det varit i princip noll.
Arbetsgivarnas linje har istället varit
att lyfta in frågorna om avtalsförsäkringarna i den vanliga avtalsrörelsen.
De menar att om vi ska få förbättringar av villkoren i de förmånsbestämda
försäkringarna, som påverkar storleken på premierna, så ska detta i sin
tur påverka löneutrymmet.
I den senaste avtalsrörelsen fanns
också förbättringar i avtalsförsäkringarna med i de gemensamma
krav som LO-förbunden hade enats
om, bland annat höjt ersättningstak
i AGS månadsersättning och ett slopat vållandekrav i trygghetsförsäkringen för arbetsskada TFA. Men den
största nyheten var det förslag som

nu också står i centrum för premieförhandlingarna:
Vidga omställningsförsäkringen, som består av ett omställningsstöd och en avgångsbidragsförsäkring AGB, från att bara gälla de
anställda som blir uppsagda på
grund av arbetsbrist, till att också
omfatta de som arbetsgivare säger
upp för att de är sjuka.
– Utrymmet att förhandla var
extremt litet i årets avtalsrörelse,
säger Reneé Andersson. Det fanns
också andra stora frågor, som en ny
gemensam avtalslösning för användande av bemanningsföretag. Trycket för att förbättra försäkringarna
blev inte tillräckligt stort.
Men i höstens premieförhandlingar finns ett hopp om att arbetsgivarparten ska visa större förståelse för
förslaget om en utvidgad omställningsförsäkringen som även omfattar de sjukskrivna som utförsäkras.
– Arbetsgivarna har inte varit helt
avogt intställda till tanken. Den var
också uppe till diskussion i förhandlingarna om nytt huvudavtal, det nya
Saltsjöbadsavtalet. Parterna kom en
bit på väg då, men sen föll det när förhandlingarna i stort avslutades utan
resultat.
Just i år finns faktiskt väldigt stora
resurser tillgängliga för förhandlarna
– om de vill. Renée berättar att AFA
tidigare har reserverat stora belopp
för att vara beredda om ett stort antal
långtidssjukskrivna med så kallad
tillfällig sjukersättning, skulle få permanent sjukersättning (förtidspension). När detta system nu har avskaf-

fats med rege-ringens »rehabkedja« blir reserverna överflödiga. Men
alla de som nu har blivit nekade permanent sjukersättning, har ju verkligen ett stort behov av stöd till den
omställning som de tvingats ut i. Man
borde därför kunna använda en del
av de resurser som var reserverade
för de långtidssjukskrivna till att hjälpa dem i omställningen, argumenterar man från LOs sida.
Reneé beskriver de två delarna
av ett sådant stöd som de tänker sig,
enligt samma grundprinciper som
omställningsbidraget för anställda
som sägs upp på grund arbetsbrist:
Ett kontant avgångsbidrag för
alla över 40 år, med ett grundbelopp
på 26 900, som ökar med 1 140 kronor per år mellan 50 och 60 års ålder.

foto: ellinor collin
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Rådgivare håller
kontakt via iPad
Förbunden har tillsammans med LO startat ett
projekt för att stärka och utveckla förbundens
organisation kring Facket försäkrarverksam
heten. Verksamheten skiljer mellan förbund
och även inom ett och samma förbund. Det kan bero på
olika saker till exempel stora geografiska avstånd, låg
organisationsgrad eller att någon eldsjäl slutat. Mål
sättningen är att alla medlemmar, en gång vart annat
år, ska få en medlemskvart genomförd av en utbildad
försäkringsrådgivare.
Dennis Johansson, som är försäkringsrådgivare, arbetar
som lagerarbetare på frukt- och gröntgrossisten No
waste logistics i vanliga fall. I höst är han tjänstledig för
att arbeta i projektet. Han åker runt i Stockholmstrakten
till små och stora Handelsarbetsplatser för att informera
om avtals- och medlemsförsäkringarna.
För att fungera i projektet är det viktigt att snabbt
kunna hämta hem korrekt information och vara tillgänglig för medlemmar som vill fråga om något.
I projektet provar försäkringsrådgivarna att använda
ny teknik iform av en Ipad. Det är en ny typ av dator.
Den ser ut som en tunn datorskärm och är lite mindre
än ett A4-ark.
Efter en månads användning tycker Dennis att
Ipaden är ett verktyg som underlättar arbetet med
projektet.
Dennis använder den till att boka in möten, lägga in
uppgifter om kontakter och han gör även andra noteringar. Han har den med sig när han träffar medlemmar
och om de har specifika frågor kan han lätt plocka fram
information som finns lagrad i Ipaden. Det är ett mycket smidigare arbetssätt än att bläddra i broschyrer och
blanketter. – Jag har alltid tillgång till min e-post och är
på så sätt mer tillgänglig för medlemmar som vill fråga
om något, säger Dennis.
Försäkringsrådgivarna som arbetar i utvecklings
projektet kan också kontakta varandra genom ett
forum. Genom forumet kan de ställa frågor och dela
funderingar och idéer kring arbetet.
Det finns även en karta med GPS-funktion i Ipaden
som underlättar att hitta till olika arbetsplatser, vilket
ibland är knepigt när det är riktigt små arbetsplatser.
– Jag kommer sakna Ipaden när projektet är slut,
säger Dennis.

Arbetslösa medlemmar får
medlemskvart per telefon
– Just i år finns det
faktiskt väldigt stora
resurser tillgängliga
för förbättringar i
avtalsförsäkringarna,
om viljan finns,
säger Reneé Anders
son, försäkringsexpert på LO.

Ett omställningsstöd som de som
blivit utförsäkrade och arbetslösa
kan använda för att underlätta för en
återgång till arbetslivet.
Förhandlingarna om detta förslag
pågår alltså som bäst. AFAs styrelse
fattar sitt beslut veckan efter att det
nummer av LO-Aktuellt som du håller i din hand kommer ut.
Reneé menar att eftersom vi har
fått en helt ny allmän sjukförsäkring är det högst rimligt att parterna nu ser över de försäkringar som
ska komplettera den. Samtidigt
understryker hon att det är just ett
utökat inkomstskydd. Parterna ska
inte tvingas att ta över ett allt större
ansvar från staten, så att man genom
att avsätta löneutrymme täcker upp
för en hårdare statlig sjukförsäkring.

Hon är väldigt kritisk mot hur
regeringen har agerat:
– Det är svårt att få grepp om regelverket som det är nu. Man har lappat och lagat efterhand och infört
undantag som bygger på luddiga
begrepp och uttryck, som »om det
inte är oskäligt« och »svår sjukdom«.
Men hur ska man pröva detta?
Det är inte rättssäkert, menar
Reneé. Det är stor risk för att olika
beslutsfattare i systemet kommer att
tolka detta på olika sätt.

återgå till arbetet där – och då blir de
uppsagda.
Reneé menar att det inte räcker med att facket fortsätter att arbeta för att så småningom förändra de
regler som orsakar detta. Det pågår
flera utredningar men det dröjer
länge innan de resulterar i ett nytt
regelverk. De människor som idag
drabbas behöver åtgärder nu. I det
sammanhanget kan parternas avtalsförsäkringar hjälpa till genom ett
bättre stöd till omställning. l
mats utbult

– Nu går det allt fortare för män-

niskor att bli utförsäkrade och uppsagda. Många tvingas först försöka
komma tillbaka till arbetsplatsen
när de blir utförsäkrade, bara för att
konstatera att de inte klarar av att

– Jag har ringt
hundra arbetslösa
medlemmar och varan
nan har haft pengar att
hämta, berättar Joakim
Petrusson, försäkrings
rådgivare i Handels.
AGS och premiebefrielse
för föräldralediga är vanligast. Några har inte fått ut
omställningsstödet i AGB.
Handels i Stockholm,
har arbetat med ett särskilt projekt under en
månad där man satsat på
medlemskvartar för arbetslösa per telefon.
– Jag hjälper dem med
att fylla i blanketter och
berättar hur de ska få fram
de papper de behöver.
Ibland kan det vara sjukskrivningar och föräldraledighet som ligger flera
år tillbaka. Oftast har de
arbetat på små arbetsplatser där det inte funnits nå-

Höstkampanj för Fackets Försäkringar

gon facklig företrädare.
Det här är ett exempel
på hur fackförbunden
satsar på att informera
arbetslösa och långtidssjukskrivna. Ett annat
exempel är Fastighets som
i sex veckor anställde sex
försäkringsrådgivare, i Luleå, Västerås, Stockholm,
Göteborg och Malmö.
– Med den förändrade
sjukförsäkringen är det allt
viktigare att försäkringsrådgivare når ut också till
långtidssjukskrivna och arbetslösa med information
om avtalsföräkringarna, så
att de inte missar någonting som de har rätt till,
säger Renée Andersson.
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Höstkampanj!
Theres Heidrich, ansvarig för Facket försäkrar, brinner för rättvisa
och är därför stolt över höstens
kampanj om avtalsförsäkringar.
Kampanjen syftar till att fler ska
uppmärksamma sin rätt till ersätt
ning.
Det finns fem avtalsförsäkringar som gäller
för dem som arbetar på en arbetsplats med
kollektivavtal: 1. Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS 2. Trygghetsförsäkringen TFA
3. Omställningsförsäkringen som omfattar
omställningsstöd och Avgångsförsäkringen
AGB 4. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL
5. Premiebefrielseförsäkringen som är kopplad till Avtalspension SAF-LO. Tyvärr är det
många som missar att ta ut ersättning från
avtalsförsäkringarna. De undersökningar
som LO har gjort visar att människor har
svårt att ta till sig information om försäkringar. Informationen är inte intressant förrän
man är där, det vill säga har råkat ut för en
olycka eller blivit sjuk.
– LO informerar regelbundet om avtalsförsäkringarna. Den här gången koncentrerar vi
oss på Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS och
premiebefrielseförsäkringen till Avtalspension, berättar Theres Heidrich och fortsätter:
– AGS är aktuell när man varit sjukskriven längre än två veckor och premiebefrielseförsäkringen träder in när man är föräldraledig och ger i slutändan högre pension. I
båda fallen måste man fylla i en blankett och
skicka in den till AFA Försäkring för att få ut
sin ersättning.
– Kampanjen kommer att pågå i fyra veckor.

Reklamfilm kommer att visas i TV4 och
annonser kommer att finnas på nätet och i
tryckt media. Men det viktigaste arbetet står
de förtroendevalda på våra arbetsplatser
för. Vi räknar med att försäkringsrådgivarna
får extra mycket frågor under den här tiden,
säger Theres Heidrich.
– Det känns bra att vi har så många rådgivare som kan hjälpa till med blanketter och
vara ett stöd till sina arbetskamrater. l

tema :

Facket
förs
äkrar

Se reklamfilmerna på
webben lo.se/barn
samt lo.se/sjuk

Ring telefonslussen
020–56 00 56
Där får du svar
på frågor om dina
försäkringar.

Blanketterna
laddas hem från
AFA Försäkrings
webbplats,
afaforsakring.se

Med hälsning och
information om
försäkringarna.
Beställ dem från
LO-distribution.

Två kampanjsidor där
du kan ladda hem
blanketter, ställa
frågor samt läsa om
försäkringarna.
lo.se/barn
lo.se/sjuk

Theres Heidrich, LO,
är ansvarig för kampan
jen Facket Försäkrar.

Ny webbutbildning!

Pensionsboken på nätet tar upp de olika
delarna i pensionssystemet på en grundläggande nivå. Syftet är att deltagarna ska
förstå hur pensionssystemet är uppbyggt

och hur man med enkla medel kan påverka
sin pension.
Gå in på lo.se och klicka på Fackliga
nätutbildningar.
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