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Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring 
för KAP-KL 
De centrala parterna har den 30 november 2007 träffat en överenskommelse om 
Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL som gäller från och med den 1 januari 
2008. 

Handlingarna till den träffade överenskommelsen bifogas detta cirkulär och består 
av förhandlingsprotokoll 2007-11-30 med tillhörande bilaga. 

Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL 
Överenskommelsen om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL, i fortsättningen 
kallad försäkringen, innebär att försäkringsvillkoren är fristående och inte som 
hittills en integrerad del av pensionsavtalet. Detta innebär att försäkringen kan 
sägas upp för till exempel villkorsändring, utan att pensionsavtalet som sådant 
sägs upp.  

Försäkringen innebär även att den kommunala sektorn får mer jämförbara villkor 
med övriga sektorer. I detta sammanhang är det särskilt värt att notera att 
efterskyddets längd har kortats från 720 till 90 dagar, och överensstämmer då med 
övriga sektorers efterskydd. Även beräkningsmodellen har förenklats och är mer 
jämförbar med övriga sektorers, genom att pensionsavgift från försäkringen 
betalas i proportion till arbetsoförmågan.   

Försäkringen innebär också en tydligare koppling till pensionsavtalet KAP-KL. 
Bland annat genom att en arbetstagare som omfattas av KAP-KL även omfattas av 
försäkringen, förutsatt att han eller hon är arbetsförmögen till minst 25 procent i 
anställningen. I tidigare avgiftsbefrielseförsäkring gäller att arbetstagaren 
dessutom ska uppnå en kvalifikationstid om 90 dagar. Eftersom sådan 
kvalifikationstid inte finns i KAP-KL har inte försäkringen sådant krav.  
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I försäkringen finns även bestämmelse om att pensionsavgift inte ska betalas för 
samma tid som arbetsgivare tidigare betalat pensionsavgiften. Sådan bestämmelse 
har saknats tidigare och inneburit att en arbetstagare i vissa situationer har kunnat 
få dubbla förmåner för samma tid. För att förtydliga försäkringen och undanröja 
situationer med dubbla förmåner innehåller försäkringen även bestämmelser om 
samordning och omprövning.  

Inget särskilt beslut fordras 
Det fordras inget särskilt beslut med anledning av de centrala parternas 
överenskommelse. Om det bedöms som lämpligt för ökad tydlighet eller av annat 
skäl, kan till protokoll som avser denna fråga antecknas 

att de centrala parterna den 30 november 2007 har träffat en överenskommelse 
om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL som gäller från och med den 1 januari 
2008.   

Frågor 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär och Avgiftsbefrielseförsäkring för 
KAP-KL i övrigt kan ställas till Catharina Bäck, Martina Sundström och Agneta 
Åhlin på förhandlingssektionen. 
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