
Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL  

 

- Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL 

 

Parter 

 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta 

 

Arbetstagarsidan 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal 

verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående 

organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt 

AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. 

 

  

Arbetstagare född 1985 eller tidigare omfattas vid anställningstillfället av 

pensionsavtalet KAP-KL. En arbetstagare kan emellertid, under vissa 

förutsättningar, välja att i stället omfattas av AKAP-KL genom en 

överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Som arbetsgivare bör 

du se till att arbetstagaren får tydlig information och bereds möjlighet att genom 

prognoser se hur pensionen påverkas av en eventuell övergång till AKAP-KL. 

Det kan även bli aktuellt med tilläggsavgifter som kompensation till 

arbetstagaren. 

 

Bestämmelserna finns i § 12 AKAP-KL.   

 

Berörd arbetstagarorganisation ska informeras av arbetsgivaren innan 

överenskommelse träffas. Organisationen kan begära överläggning och 

eventuellt även inhämta yttrande från Pensionsnämnden. Överenskommelsen 

kan därefter träffas med iakttagande av de tidsfrister som anges i paragrafen. 

 

Vid verksamhetsövergång ska arbetstagare som omfattas av KAP-KL även 

omfattas av KAP-KL i anställningen hos en ny kommunal arbetsgivare. Om val 

av AKAP-KL övervägs vid verksamhetsövergång gäller samma ordning som 

beskrivs nedan och som framgår av checklistan, se bilaga 1. 

 



Överenskommelse om AKAP-KL istället för KAP-KL 

 

Arbetstagare födda 1985 eller tidigare omfattas vid anställningstillfället av 

tjänstepensionsavtalet KAP-KL. Enligt tjänstepensionsavtalet AKAP-KL § 12 kan dock 

arbetstagare, med en överenskommen fast kontant månadslön som överstiger 62,5 % av 

inkomstbasbeloppet, genom en enskild överenskommelse omfattas av AKAP-KL istället för 

KAP-KL, även om han eller hon är född 1985 eller tidigare. Arbetstagare som erhåller sjuk- 

eller aktivitetsersättning kan inte byta pensionsavtal. AKAP-KL kan endast gälla för tid 

framåt. Det är inte möjligt att växla in tidigare pensionsintjänande i KAP-KL till AKAP-KL. 

 

Överenskommelsen bör vara skriftlig. Parterna har gemensamt utarbetat en mall som kan 

ligga till grund för en överenskommelse (se bilaga 3). 

 

Det är inte möjligt att träffa kollektivavtal om att samtliga eller vissa kategorier av 

arbetstagare ska omfattas av AKAP-KL.  

 

 

Kompensation vid val av AKAP-KL istället för KAP-KL 

 

Parterna bedömer att KAP-KL eller AKAP-KL var för sig är fullvärdiga pensionssystem. 

Arbetstagare som väljer AKAP-KL istället för KAP-KL kan dock stå inför att den pension 

som hinner intjänas i AKAP-KL innan pensionsavgång, tillsammans med en eventuellt redan 

intjänad pension inom ramen för KAP-KL, inte ger pension i nivå med vad enbart KAP-KL 

skulle medföra. För dessa arbetstagare rekommenderar parterna att arbetsgivaren fortlöpande 

betalar extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter).  

 

Med tilläggsavgifter avses en fortlöpande pensionsavgift utöver avtalets nivå. Syftet med 

dessa tilläggsavgifter är att ge arbetstagaren motsvarande ålderspension som skulle ha 

erhållits vid tillämpning av förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. 

  

Tilläggsavgifter baseras på fakta och antaganden om bland annat faktorer som födelseår, ålder 

vid byte av pensionsplan, eventuellt tidigare kommunalt pensionsintjänande, framtida 

löneutveckling, inflationstakt, basbeloppsutveckling och pensionskapitalets avkastning. 

Arbetstagare som exempelvis får en ny tjänst med en högre eller lägre lön, avslutar sin 

anställning inom sektorn eller som på annat sätt avviker från de antaganden som ligger till 

grund för tilläggsavgifternas storlek kan bli både över- och underkompenserad. En 

arbetstagare som tillträder en chefs- eller specialistbefattning sent i sitt yrkesliv tenderar att bli 

underkompenserad medan en arbetstagare som tillträder motsvarande befattning tidigt i 

yrkeslivet inte, generellt sett, löper samma risk. Tilläggsavgifterna kan aldrig utgöra en 

garanti för en förmånsneutral övergång från KAP-KL till AKAP-KL. 

 

Behovet av tilläggsavgifter varierar avsevärt. Inför valet av AKAP-KL bör därför en 

individuell beräkning göras där hänsyn tas till arbetstagarens faktiska förutsättningar. Viktigt 

att understryka är att en sådan beräkning kan visa sig felaktig beroende på bland annat 

individens framtida löneutveckling. Om löneutveckling i ett senare skede av karriären, 

exempelvis pga ny tjänst eller högre befattning, överstiger den genomsnittliga löneutveckling 

som antagits i den ursprungliga individuella beräkningen finns risken att tilläggsavgifterna 

inte räcker till för att kompensera för skillnaden mellan KAP-KL och AKAP-KL. Det kan då 

vara nödvändigt att efter ny beräkning justera individens tilläggsavgifter.  

I bilaga 2 finns exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall.  



Arbetstagaren har alltid möjlighet att avböja ett erbjudande om övergång till AKAP-KL. 

Överenskommelsen måste således vara acceptabel för bägge parter. En beräkning av 

tilläggsavgifter kan även ge arbetsgivaren möjlighet att jämföra kostnaden för tillämpning av 

AKAP-KL respektive fortsatt tillämpning av KAP-KL.  

 

Även för nyanställda kan det vara motiverat att göra en beräkning så att den anställde kan 

göra ett medvetet val. Arbetsgivare och arbetstagare kan då komma överens om 

tilläggsavgifter om det vid beräkningen visar sig finnas behov av det för att erbjudandet ska 

bli attraktivt. En övergång från KAP-KL till AKAP-KL förutsätter att arbetsgivare och 

arbetstagare väger för- och nackdelar med en tillämpning av de två olika avtalen och i en 

överenskommelse reglerar om någon kompensation i form av tilläggsavgifter, lön eller annan 

förmån krävs för att göra en överenskommelse attraktiv för bägge parter. En 

överenskommelse bör bygga på att arbetsgivaren kan överblicka kostnaden och arbetstagaren 

kan bedöma effekten på den framtida ålderspensionen.   

 

Tilläggsavgifter inbetalas av arbetsgivaren på samma underlag och i samma ordning som 

ordinarie avgift i AKAP-KL i enlighet med arbetstagarens val. 

 

Verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS 

 

En arbetsgivare som blir medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta kan tillämpa AKAP-KL för 

alla anställda. Förutsättningen är att arbetsgivaren tidigare inte tillämpat kommunala avtal. En 

arbetstagare som omfattas av KAP-KL och övergår till nya arbetsgivaren genom 

verksamhetsövergång kvarstår i KAP-KL. Enskild överenskommelse om AKAP-KL kan dock 

träffas mellan arbetstagaren och den nya arbetsgivaren. Då gäller samma ordning som 

beskrivs i denna information och i checklistan, se bilaga 1. 

 

 

Information till lokal arbetstagarorganisation innan överenskommelsen träffas 

 

Innan överenskommelse om AKAP-KL träffas ska berörd lokal arbetstagarorganisation 

informeras. Vad som i varje enskilt fall anses vara ”lokal arbetstagarorganisation” framgår i 

respektive arbetstagarorganisations gällande Huvudöverenskommelse (HÖK). Om 

arbetstagarorganisationen har frågor eller synpunkter kan överläggning begäras. Skulle varken 

godkännande eller begäran om överläggning inkomma inom 21 arbetsdagar från det att 

arbetstagarorganisationen mottog informationen kan överenskommelsen om AKAP-KL 

träffas.  

 

Efter genomförd överläggning, och inom 21 arbetsdagar från det att arbetstagarorganisationen 

mottagit informationen, kan organisationen begära ett yttrande av Pensionsnämnden. Begäran 

ställs till Pensionsnämnden. Arbetstagarorganisationen bör informera arbetsgivaren och 

arbetstagaren om att yttrande begärts. Till dess att yttrande, eller besked om att 

Pensionsnämnden inte avser att ge ett yttrande, kommit lokala parter tillhanda kan 

överenskommelse inte träffas. Skulle 30 dagar passera, räknat från begäran om yttrande, utan 

att yttrande tillsänts lokala parter kan dock överenskommelse träffas.  

 

Exempel på tidsfrister, se bilaga 4 

 

 

 



 

Information till arbetstagare  

 

Arbetsgivaren bör säkerställa att arbetstagaren fått del av information om vad som skiljer 

AKAP-KL från KAP-KL innan överenskommelse träffas. Arbetstagaren bör ges möjlighet att 

bedöma hur ett val av AKAP-KL kan påverka den egna framtida pensionen med hjälp av 

prognoser och beräknade tilläggsavgifter. Parterna har, som stöd för processen, gemensamt 

utarbetat ett informationsmaterial till arbetstagare som överväger val av AKAP-KL. 

 

Arbetstagare som är i slutet av yrkeslivet med tidigare intjänande i KAP-KL rekommenderas 

inte val av AKAP-KL. 

 

 

Särskilt om samtidiga deltidsanställningar  

 

Om arbetsgivaren tillämpar parternas rekommendation om beräkning av pensionsavgift vid 

samtidiga deltidsanställningar ska beräkning enligt den rekommendationen göras innan dess 

att beräkning av tilläggsavgifter utförs.  

 

 

Checklista 

Parterna har tagit fram en checklista till hjälp för arbetsgivare inför överenskommelse om 

AKAP-KL, se bilaga 1. 

 

 

Bilagor: 

 

Bilaga 1:  Checklista 

Bilaga 2: Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall 

Bilaga 3: Mall till överenskommelse 

Bilaga 4: Exempel på tidsfrister 

 

Avslutningsvis finns informationen till arbetstagaren bifogad.



      Bilaga 1 
 

Sammanfattande checklista till hjälp för arbetsgivare inför överenskommelse om byte från 

KAP-KL till AKAP-KL: 

 

1. Är arbetstagaren född 1985 eller tidigare? 

 

2. Har arbetstagaren en överenskommen fast kontant månadslön som överstiger 

62,5 % av inkomstbasbeloppet (över 36.313 kr/mån år 2015)? 

 

3. Har arbetstagaren fått information om innebörden av de båda avtalen? Ni bör 

bistå arbetstagaren med den information som utarbetats gemensamt av 

parterna. 

 

4. Har arbetstagaren getts möjlighet att bedöma hur ett val av AKAP-KL kan 

påverka hans/hennes framtida pension med hjälp av prognoser och beräknade 

fortlöpande extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter)?  

 

5. Har lokal arbetstagarorganisation informerats av arbetsgivaren om eventuell 

överenskommelse om AKAP-KL? 

 

6. Har anteckning skett om när informationen lämnats och mottagits av den 

lokala arbetstagarorganisationen? 

 

7. Har den lokala arbetstagarorganisationen begärt överläggning inom 21 

arbetsdagar, räknat från dagen för när arbetstagarorganisationen mottog 

informationen?  

 

8. Har arbetstagarorganisationen begärt yttrande från Pensionsnämnden inom 21 

arbetsdagar räknat från dagen för när arbetstagarorganisationen mottog 

informationen?  

 

9. Har Pensionsnämnden avgett yttrande inom 30 arbetsdagar räknat från begäran 

om yttrande?  

 

10. Överenskommelse om AKAP-KL kan träffas tidigast efter ovanstående frister, 

exempel angående frister, se bilaga 4. 

 

11. Är arbetstagaren och arbetsgivaren eniga om att träffa överenskommelse om 

AKAP-KL? Överenskommelsen bör då ske skriftligen och skrivas under av 

arbetstagaren och arbetsgivaren. Överenskommelsen bör även innehålla 

uppgift om eventuellt överenskomna tilläggsavgifter (mall, se bilaga 3). 

 


