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Lokalt kollektivavtal om kollektiv avsättning till den komplet
terande ålderspensionen (Kåpan Extra) 

Med stöd av 4 kap. 6 § Avdelning I och 3 kap. 4 § Avdelning Il P A 16, och 
med beaktande av förhandlingsprotokoll 2015-03-26 mellan Arbetsgivarver
ket och OFR/S,P ,0, sluter parterna följande lokala kollektivavtal. 

1 § - Tillämpningsområde 

Detta lokala kollektivavtal gäller för arbetstagare vid Polismyndigheten som 
tillhör Polisförbundet. 

2 § - Avsättning till Kåpan Extra 

Avsättning till Kåpan Extra I ska göras med ett värde som motsvarar 4,6 pro
cent av arbetstagarens fasta lön per månad. Avsättningen ska, med undantag 
för vad som sägs i andra och tredje stycket, göras till arbetstagaren fr.o.m. 
den månad som denne fyller 23 år, dock längst t.o.m. då arbetstagaren 
uppnår pensionsåldem enligt Avsnitt Il P A 16. 

Till polisaspirant ska avsättning enligt första stycket inte göras. Detsamma 
gäller under de första 18 anställningsmånadema vid Polismyndigheten för 
annan polis som tidigare har varit anställd som polisaspirant eller som har 
genomgått eller i början av sin anställning ska genomgå en utbildning till 
polis. Med anställning vid Polismyndigheten likställs anställning vid Rikspo
lisstyrelsen eller inom den lokala polisorganisationen före 2015. 

Till arbetstagare som inte är polis (dvs. till civilanställd arbetstagare) ska 
avsättningen istället för vad som anges i första stycket göras fr.o.m. den må
nad som denne fyller 28 år, dock längst t.o.m. då arbetstagaren uppnår pens-
ionsåldem enligt Avsnitt Il P A 16. 
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Avsättning enligt denna paragraf görs proportionerligt i förhållande till ar
betstagarens sysselsättnings grad. Avsättning ska dock göras även under ar
betstagarens ledighet, om ledigheten är någon av nedanstående. 

I. Ledighet till följd av sjukdom,

2. ledighet som avses i 3 § föräldraledighetslagen, dock under högst 18
månader per barn, eller

3. delpension.

3 § - Övriga förutsättningar 

Försäkringen (Kåpan Extra) ska tecknas med premiebefrielse och återbetal
ningsskydd. 

4 § - Enskild överenskommelse om förmånsväxling 

Arbetsgivaren och en arbetstagare f'ar träffa enskild överenskommelse om att 
arbetstagarens ska avstå sin avsättning till Kåpan Extra enligt 2 § mot att 
istället få sin individuella lön uppräknad med motsvarande värde. 

En sådan överenskommelse ska vara skriftlig och, med en ömsesidig upp
sägningstid om tre (3) hela kalendermånader, gälla tillsvidare från och med 
den första dagen i en kalendermånad. Så länge överenskommelsen gäller ska 
arbetsgivaren vartannat år påminna arbetstagaren om att överenskommelsen 
fortlöper till dess den sägs upp. 

Innan överenskommelsen träffas ska berörd lokal arbetstagarorganisation 
informeras. 

Anmärkning 
1. Utöver arbetstagarens möjlighet till att träffa enskild över
enskommelse om förmånsväxling enligt 4 § i detta avtal finns
liknande möjligheter i 4 kap. 8 § Avdelning I PA 16 gällande
högre avsättning till Kåpan Extra och i 5 kap. 17 § Villkorsav
tal gällande växling av semesterförmåner. Det finns också möj
lighet att träffa enskild överenskommelse om att avstå viss ar
betstidsförkortning till förmån för avsättning till Kåpan Extra
enligt 5 § 4 mom. ASA/Polis. Härutöver finns en rättighet för
arbetstagare att avstå vissa semesterförmåner till förmån för
avsättning till Kåpan Extra enligt Lokalt kollektivavtal om av
stående från semesterförmån. Parterna vill i sammanhanget
också nämna den möjlighet arbetsgivaren har att med stöd av
13 kap. 3 a § Villkorsavtal bevilja arbetstidsminskning (partiell
ledighet) för exempelvis arbetstagare med ålderspension flex i
enlighet med det syfte som anges i 2 § tredje stycket Inledande
bestämmelser till P A 16.

2. Om det inte föreligger administrativa hinder för det ska ar
betstagares önskemål om att träffa enskild överenskommelse
om villkorsväxling enligt 4 § tillgodoses så långt det är möjligt.
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5 § - Giltighets- och uppsägningstid 

Detta lokala kollektivavtal gäller tillsvidare fr.o.m. den 1 september 2017. 
Vid uppsägning upphör avtalet att gälla vid nästkommande kalenderårsskifte 
efter det att sex (6) månader förlupit sedan uppsägningen. 

Polismyndigheten Polisförbundet 

� 
Niklas Simson 
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