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Exempel angående frister vid byte till AKAP-KL  

 
Exempel 1 – nyanställd inom kommun och landsting: 

 

 Kalle 40 år (född 1975) har för första gången fått kommunal anställning. 

 

 Han skriver anställningsavtal den 15 januari 2015 och ska tillträda sin nya tjänst den 

15 april. 

 

 Genom sin nya kommunala anställning omfattas han automatiskt av KAP-KL. 

 

 Kalle och arbetsgivaren diskuterar dock eventuellt byte till AKAP-KL. Kalle får den 

partsgemensamma informationen om de båda avtalen samt erbjuds beräkning av 

prognos över hur pensionen skulle kunna bli med KAP-KL resp. AKAP-KL.  

 

 Prognoserna kommer den 10 februari.  

 

 Prognoserna visar behov av extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) vid byte till 

AKAP-KL. 

  

 Kalle kontaktar arbetsgivaren och berättar att han önskar byta till AKAP-KL om han 

får fortlöpande tilläggsavgifter med Y % av inkomsterna mellan 7,5 – 30 ibb.  

 

 Arbetsgivaren går med på de löpande tilläggsavgifterna och informerar Kalles fackliga 

organisation den 2 mars om att de avser att överenskomma om byte till AKAP-KL.  

 

 Överenskommelsen om byte till AKAP-KL mellan Kalle och arbetsgivaren kan då 

tidigast ske den 1 april 2015, dvs efter det att 21 arbetsdagar passerats. MEN, om den 

fackliga organisationen begärt yttrande från Pensionsnämnden ska yttrandet avvaktas, 

alternativt att 30 arbetsdagar ska förflyta från det att yttrandet begärdes. Om yttrandet 

begärdes den 27 mars, kan överenskommelse om AKAP-KL träffas tidigast den 15 

maj 2015 (en följd av många mellanliggande helgdagar) eller tidigare om yttrande från 

Pensionsnämnden kommit dessförinnan.  

 

 Kalle börjar sin anställning den 15 april. 

 

 Kalle kommer överens med arbetsgivaren om AKAP-KL den 15 maj. I detta läge bör 

överenskommelse kunna nås per första anställningsdagen, dvs per den 15 april 2015.   



Exempel 2 – under löpande anställning i kommun eller landsting: 

 

 Anna 40 år (född 1975) är kommunalt anställd sedan 3 år.  

 

 Vid ett lönesamtal den 1 september 2015 kommer fråga om byte till AKAP-KL upp. 

Anna får den partsgemensamma informationen om de båda avtalen samt erbjuds 

beräkningar av prognoser över hur pensionen skulle kunna bli med KAP-KL resp. 

AKAP-KL.  

 

 Beräkningar med prognoser kommer den 25 september.  

 

 Prognoserna visar behov av extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) vid byte till 

AKAP-KL. 

 

 Anna kontaktar arbetsgivaren och berättar att hon önskar byta till AKAP-KL om hon 

fortlöpande får tilläggsavgifter med Y % av inkomsterna mellan 7,5 – 30 ibb.  

 

 Arbetsgivaren går med på de löpande tilläggsavgifterna och informerar Annas fackliga 

organisation den 1 oktober 2015 om att de avser att överenskomma om byte till 

AKAP-KL.  

 

 Överenskommelsen om byte till AKAP-KL mellan Anna och arbetsgivaren kan då 

tidigast ske den 2 november 2015, dvs efter att 21 arbetsdagar passerats. MEN, om 

den fackliga organisationen begärt yttrande från Pensionsnämnden ska yttrandet också 

avvaktas, alternativt att 30 arbetsdagar ska förflyta från det att yttrandet begärdes. Om 

yttrandet begärdes den 27 oktober, kan överenskommelse om AKAP-KL träffas 

tidigast den 9 december eller tidigare om yttrande från Pensionsnämnden kommit 

dessförinnan.  

 

 Överenskommelsen kan endast gälla för tid framåt.  

 


