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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Arbetsgivarpolitik: 2005-2:42 

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

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen i Skåne re-
spektive Västra Götaland 
Medlem i Pacta 
Personalfrågor 

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension  
— KAP-KL 

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet Pacta 
träffade den 8 december 2005 en överenskommelse om nytt pensionsavtal,  
KollektivAvtalad Pension — KAP-KL, med Svenska Kommunalarbetareförbun-
det, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård 
samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Sam-
verkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer. 
 
Överenskommelsen om KAP-KL bygger på den principöverenskommelse och de 
utgångspunkter för ett nytt kommunalt pensionsavtal som parterna enades om den 
2005-07-01 (Arbetsgivarnytt 52/05). 
 
Överenskommelsen om KAP-KL, som gäller från och med den 1 januari 2006, 
består av förhandlingsprotokoll 2005-12-08 med tillhörande bilagor: 
 
a) KollektivAvtalad Pension (KAP-KL) (bilaga 1), 
b) Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2), 
c) Centrala protokollsanteckningar (bilaga 3), 
d) Försäkringsvillkor för Avgiftsbefrielseförsäkring (bilaga 4), och 
e) Lokalt kollektivavtal KAP-KL (bilagorna 5 och 6). 

Bifogas till cirkuläret 
Samtliga handlingar till överenskommelsen bifogas detta cirkulär. Dessutom bifo-
gas en redogörelse för överenskommelsen. Procentsatser år 2006 för beräkning av 
pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension framgår av ett bifogat PM. 



 Cirkulär 2005:116 
 2005-12-23 2 (3) 

 

PÖK 06 
Till cirkuläret har också bifogats; Överenskommelse om ändring och tillägg till 
PA-KL med anledning av nytt pensionsavtal — PÖK 06. 
 
Enligt PÖK 98 kan en arbetstagare som slutat en kommunal anställning före  
den 1 januari 1998, och börjar en ny sådan anställning efter 1998 men före 2008, 
ansöka hos arbetsgivaren om värdesäkring av den gamla kommunala livräntan. 
Genom PÖK 06 har denna bestämmelse förlängts att gälla till och med den  
31 december 2010. 

Rekommendation till beslut om Lokalt kollektivavtal  
KAP-KL 
Landstingsförbundets, Svenska Kommunförbundets och Arbetsgivarförbundet 
Pactas respektive styrelser rekommenderar med anledning av Överenskommelse 
om KollektivAvtalad Pension — KAP-KL, träffad den 8 december 2005, var och 
en av sina respektive medlemmar — kommunen/landstinget/regionen/kommunal-
förbundet — besluta 

att anta Lokalt kollektivavtal KAP-KL som lokalt kollektivavtal, med den ut-
formning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse  
om KollektivAvtalad Pension — KAP-KL som de centrala parterna träffat  
den 8 december 2005, och 

att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer 
som begär det. 

Lokalt kollektivavtal KAP-KL utan beslut 
För en arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta, men inte är ett 
kommunalförbund som omfattas av den rekommendation som anges ovan, gäller 
Lokalt kollektivavtal KAP-KL enligt bilaga 6 i KAP-KL som lokalt kollektivavtal 
utan att lokalt beslut behöver fattas. Om det bedöms som lämpligt för ökad tydlig-
het eller av annat skäl, kan till protokoll som avser denna fråga antecknas 

att Lokalt kollektivavtal KAP-KL enligt bilaga 6 i den Överenskommelse  
om KollektivAvtalad Pension — KAP-KL, som de centrala parterna träffat  
den 8 december 2005, gäller som lokalt kollektivavtal tills vidare från och  
med den 1 januari 2006, och 

att PFA 98/01 då upphör att gälla för de arbetstagare som omfattas av KAP-KL. 
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Frågor 
Frågor om KAP-KL besvaras av Agneta Åhlin, Catharina Bäck och  
Lars-Gösta Andréen. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Staffan Löwenborg 

 

 Agneta Åhlin 
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