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Guide för att ansöka om Särskild
AGS-KL vid indragen sjukpenning
Du som får din sjukpenning indragen från Försäkringskassan kan själv ansöka om
ersättning från försäkringen Särskild AGS-KL hos AFA Försäkring som även
ansvarar för utbetalningen. Särskild AGS-KL ersätter tidigare bestämmelser i
Allmänna bestämmelser där arbetsgivaren utbetalade sjuklön i de fall
sjukpenningen blivit indragen.

För att kunna ansöka om Särskild AGS-KL
Du är anställd inom kommun, region (även vissa kommunala bolag omfattas)
och har inte hunnit fylla 65 år.
Din sjukpenning har blivit indragen med motiveringen att sjukpenning inte kan
fortsätta utbetalas med anledning av att du bedöms kunna arbeta med ett
normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.
Du gör själv en anmälan hos AFA Försäkring, dock tidigast från den dag som
sjukpenningen meddelats indragen.
Du ska ha beviljats ledighet från arbetsgivaren p.g.a. sjukdom. Ledigheten
måste även kunna styrkas med läkarutlåtande.
Särskild AGS-KL kan utges i högst 180 dagar och motsvarar sjukpenning eller
sjukpenning på fortsättningsnivå. Ersättningen står i proportion till hur stor
arbetsoförmågan är, det vill säga om du haft sjukpenning på 25 %, 50 %, 75 %
eller 100 %.
Under ledighet av annan anledning än sjukdom kan ersättningen i vissa fall pausas
eller upphöra. Ledighet som är giltig för pausad ersättning;
Ferieledighet med lön
Uppehållsanställning med lön
Semester med HÖGST 30 dagar
Sjukdom och tillfällig föräldrapenning med HÖGST 14 dagar
Vid ovanstående frånvaro så blir det en paus i de 180 dagar du kan få ersättning
för. Anmäl alltid och rådfråga AFA Försäkring innan en eventuell ledighet för att
inte riskera att ersättningen upphör.
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Viktigt
Du måste anmäla dig som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
omgående efter du tagit emot Försäkringskassans beslut om att du inte längre har
rätt till sjukpenning. Därmed är din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad
i det fall du fått ett avslag med motiveringen att du bedöms kunna arbeta med ett
normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Din SGI ligger till grund för
exempelvis en ny ansökan om sjukpenning som kan bli aktuellt senare.’

Ansökan
Här ansöker du https://www.afaforsakring.se/privatperson/sarskild-ags-kl-forman/.
Ansökan kompletteras med läkarintyg och beslutet om avslag från
Försäkringskassan.
Har du frågor kan du kontakta AFA Försäkring Kundcenter på 0771-88 00 99.
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