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Principöverenskommelse – Betalning av pensions-

avgift 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta 

Arbetstagarsidan 

OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård 

samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbun-

dets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och 

till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. 

Bakgrund 

AKAP-KL ger en helt avgiftsbestämd ålderspension. Det innebär att avgiften är 

bestämd på förhand, men inte storleken på arbetstagarens pension. Arbetstaga-

ren har behov av bra avkastning på inbetalad pensionsavgift under trygg och  

säker förvaltning. 

AKAP-KL bygger på grundprinciperna om förutsägbara, transparenta och 

trygga pensioner. Parterna har sedan tidigare arbetat fram offensiva anslutnings-

villkor för att arbetstagaren ska tillförsäkras låga avgifter och möjlighet till flytt-

rätt. Genom utvecklad pensionsinformation uppnås ökade förutsättningar för 

arbetstagaren att se sambanden mellan avgiftsbestämd pension, pensionsgrun-

dande lön och inbetald pensionsavgift. AKAP-KL syftar även till att möjliggöra 

ökad rörlighet på arbetsmarknaden utan negativ inverkan på arbetstagarens 

pension. 

I samband med införandet av AKAP-KL har parterna enats om att ytterligare 

trygga arbetstagarens pension genom ökad riskspridning. Därtill ska arbetsgiva-

rens hantering och beräkning av pensionsavgift kunna utföras på ett rättssäkert 

och korrekt sätt. 
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Utgångspunkter 

Parterna är överens om att utveckla AKAP-KL § 4 enligt följande. Från och med 

den 1 januari 2017 beräknas pensionsavgiften vid två tillfällen per kalenderår; 

den 30 juni och den 31 december, vid varje beräkningstillfälle uppräknat med 

halva förändringen av prisbasbeloppet. 

Pensionsavgiften betalas av arbetsgivaren fyra gånger per kalenderår; den  

31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31december. Pensionsavgiften 

betalas till den traditionella tjänstepensionsförsäkring eller den tjänstepensions-

försäkring i form av fondförsäkring som arbetstagaren väljer. 

Av den beräknade pensionsavgiften som ett givet år tjänats in den 1 januari till 

och med den 30 juni betalas hälften in den 30 september och resterande  

den 31 december samma år. 

Av den beräknade pensionsavgiften som ett givet år tjänats in den 1 juli till och 

med den 31 december betalas hälften in den 31 mars och resterande den 30 juni 

efterföljande år. 

Som en konsekvens av införandet av fyra betalningstillfällen kommer den första 

betalningen av pensionsavgiften ske den 30 september 2017.  

Därutöver är parterna överens om att i AKAP-KL göra nödvändiga justeringar 

med anledning av utgångspunkterna ovan. 

Vid protokollet 

 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

 

För Arbetsgivarförbundet Pacta 

 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i  
förbundsområdet ingående organisationer 
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För OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbunds-
området ingående organisationer 

 

För OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående 

organisationer 

 

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

 

För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riks-
organisationer 


