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Överenskommelse om ändring i KAP-KL med 

anledning av förlängt arbetsliv  

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Regioner och Arbetsgivarförbundet Sobona 

Arbetstagarsidan 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän 

kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbunds-

områdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 

Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen 

anslutna riksorganisationer 

§ 1   Innehåll  

Med ”Överenskommelse om ändring i KAP-KL med anledning av förlängt 

arbetsliv” (2019-12-06) är parterna överens om ändrad lydelse i KAP-KL, bilaga 

1, § 15 tredje stycket enligt bilaga 1 till detta protokoll.  

Ändringen i § 15 tredje stycket avser anpassning till förlängt anställningsskydd i 

lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och ett förlängt arbetsliv. 

§ 2   Giltighet 

Ändringarna i KAP-KL, bilaga 1 § 15 tredje stycket gäller tills vidare från och 

med den 1 juli 2020.  

§ 3   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 
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………………………………………………………………………… 

Vid protokollet 

 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Regioner 

 

………………………………………………………………………… 

För Arbetsgivarförbundet Sobona 

 

………………………………………………………………………… 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

 

………………………………………………………………………… 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

………………………………………………………………………… 

OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

………………………………………………………………………… 

För OFRs förbundsområde Läkare 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

………………………………………………………………………… 

  



3 

 

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

 

………………………………………………………………………… 

För AkademikerAlliansen 

och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer 

 

………………………………………………………………………… 
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KAP-KL, Bilaga 1, § 15 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension sker efter arbetstagarens ansökan i 

enlighet med vad som överenskommits mellan arbetstagaren och försäkrings-

givaren, dock tidigast från 55 års ålder, eller den högre ålder från vilken ålders-

pension enligt IL tidigast får betalas ut. Ansökan görs hos den eller de försäk-

ringsgivare hos vilken arbetstagaren är försäkrad. 

Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas av försäkringsgivaren senast från och 

med utgången av den tredje månaden efter att försäkringsgivaren tagit emot 

ansökan, om inte arbetstagaren angett en senare tidpunkt för uttag i sin ansökan. 

Närmare anvisningar om formerna för ansökan om uttag av avgiftsbestämd 

ålderspension lämnas av respektive försäkringsgivare. 

Om utbetalning inte påbörjats eller ansökan om sådan utbetalning inte inkommit 

till försäkringsgivaren vid den tidpunkt arbetstagaren har uppnått i 32 a § LAS 

angiven ålder plus tolv månader, påbörjas utbetalning vid denna tidpunkt. 

Utbetalning ska ske månadsvis och livsvarigt, till och med den månad arbets-

tagaren avlider. Arbetstagaren kan, efter särskild överenskommelse mellan 

arbetstagaren och försäkringsgivaren i samband med ansökan om utbetalning av 

ålderspension, välja utbetalning under kortare tid. 

Om återköpsvärdet för försäkringen motsvarar högst det belopp som framgår av 

bestämmelserna om återköp i IL kan arbetstagaren få ett engångsbelopp utbetalt, 

dock tidigast från den i första stycket angivna åldern för tidigast uttag av ålders-

pension. 

   

  Bilaga 1 


