
 

TGL-S (Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring) 
 
När en statligt anställd avlider i anställningen, är det främst TGL-S, den statliga 
grupplivförsäkringen som ger de efterlevande ersättning. Ersättningarna är 
begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp. 
Begravningshjälp ges med 0,5 prisbasbelopp om den försäkrade avlider före 65 års 
ålder och medan han/hon kvarstår i anställningen. 
Grundbeloppet varierar med den försäkrades ålder vid dödsfallet och omfattningen 
på anställningen. 
 

Grundbeloppet utges med följande antal prisbasbelopp. (Se dock även nedan)  

Arbetstagarens ålder Arbetstagaren har varit 
anställd för minst 16 
timmar/vecka  

Arbetstagaren har varit 
anställd för minst 8 men inte 
16 timmar/vecka 

under 55 år  6,00 3,00 

55 men inte 56 år  5,50 2,75 

56 men inte 57 år  5,00 2,50 

57 men inte 58 år  4,50 2,25 

58 men inte 59 år  4,00 2,00 

59 men inte 60 år  3,50 1,75 

60 men inte 61 år  3,00 1,50 

61 men inte 62 år  2,50 1,25 

62 men inte 63 år 2,00 1,00 

63 men inte 64 år 1,50 0,75 

64 år eller däröver 1,00 0,50 
 
OBS  
Högsta grundbelopp (6,00 respektive 3,00 prisbasbelopp) utges även för det fall att 
arbetstagaren hade fyllt 55 men inte 65 år och efterlämnade 

a) make eller sambo med förmånstagarrätt och gemensamt barn under 
17 år, eller 
b) endast barn av vilka minst ett under 17 år. 

Detta gäller även en arbetstagare som hade fyllt 65 år vid dödsfallet. Som villkor 
gäller dock att han utan avbrott stod kvar i den anställning som han innehade när han 
blev 65 år. 
 
Om den avlidne endast efterlämnar arvsberättigat barn, som hade fyllt 21 år, utges 
hälften av grundbeloppet enligt tabellen ovan, dock lägst 0,50 prisbasbelopp. 
 
Barnbelopp  
Barnbelopp utges om arbetstagaren efterlämnade 
- arvsberättigat barn under 21 år eller 

 



 

 

- när varken make, barn eller sambo med förmånstagarrätt finns, syskon under 21 år 
som kan ta arv och som inte har förälder i livet. 
 
Barnbeloppets storlek är beroende på barnets eller syskonets ålder och 
hur många timmar i veckan som arbetstagaren var anställd för att utföra 
arbete. 
 

Barnbeloppet utges med nedanstående antal prisbasbelopp  

Barnets/syskonets ålder  Arbetstagaren har varit 
anställd för minst 16 
timmar/vecka 

Arbetstagaren har varit 
anställd för minst 8 men 
inte 16 timmar/vecka 

under 17 år  2,00 1,00 

17 eller 18 år  1,50 0,75 

19 men inte 21 år  1,00 0,50 
 
 
TGL-S på Internet: http://www.arbetsgivarverket.se  Klicka på ”Avtal och skrifter”/ 
”Centrala avtal” och scrolla sedan ned på sidan. 
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