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Arbetsgivarpolitik: 2006-2:31 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Agneta Åhlin 
 
Nyckelord: KAP-KL, pension 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Preliminär överenskommelse om redaktionella 
ändringar och förtydliganden i KollektivAvtalad 
Pension — KAP-KL; från och med den 1 januari 
2006 
De centrala parterna i KAP-KL träffade den 19 december 2006 en preliminär 
överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden i KAP-KL. 
Överenskommelsen är preliminär i avvaktan på att formella beslut angående god-
kännande av densamma fattas av samtliga centrala parter.  
Förhandlingarna har förts med stöd av § 2 i förhandlingsprotokollet till KAP-KL 
samt den centrala protokollsanteckningen nr 6 till KAP-KL.  
 
Ändringarna avser de bilagda bilagorna 1–3 till KAP-KL. Överenskommelsen 
innebär att dessa ges den lydelse som framgår av överenskommelsen från och med 
den 1 januari 2006. 
 

Inget särskilt beslut fordras 
Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringarna direkt Lokalt 
kollektivavtal KAP-KL. Det fordras därför inget särskilt beslut. Om det bedöms 
som lämpligt för ökad tydlighet eller av annat skäl, kan till protokoll som avser 
denna fråga antecknas 

att Lokalt kollektivavtal KAP-KL tillförts de ändrade bestämmelser som de cen-
trala parterna enats om i överenskommelse den 19 december 2006. 
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Bifogas till cirkuläret 

Överenskommelse om ändringar i KAP-KL och redogörelse för över-
enskommelsen 
Samtliga handlingar till den 19 december 2006 träffade överenskommelsen bifo-
gas detta cirkulär. Dessutom bifogas en redogörelse för de överenskomna änd-
ringarna i KAP-KL. 

Frågor 
Frågor om KAP-KL besvaras av Lars-Gösta Andréen, Catharina Bäck,  
Pia Svensson och Agneta Åhlin på Förhandlingssektionen. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
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