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Avtal om alternativ KAP-KL för frikrets

INLEDNING
Av särskilda frågor KAP-KL, framgår i punkt 1 att mellan en arbetsgivare och en ar-

betstagare får träffas avtal om att annan pensionslösning, helt eller delvis, ska gälla än

vad som följer av KAP-KLför förvaltningschef eller arbetstagare med motsvarande
funktion, eller annan arbetstagare i särskilt fall.

Beredning
Bilaga KS 2016/215/1, skrivelse

Förhandlingschef Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
m frikretsen utifrån KHA § 29 i Sala kommun utgörs av kommunchef, kontorschefer

och förhandlingschef, samt

a_1:tfrikretsenerbjuds möjlighet att med arbetsgivaren träffa avtal om annan pensions-
lösning, så kallad alternativ KAP-KLhos arbetsgivarens pensionsadministratör.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ü frikretsen utifrån KHA § 29 i Sala kommun utgörs av kommunchef, kontorschefer

och förhandlingschef, samt

ü frikretsen erbjuds möjlighet att med arbetsgivaren träffa avtal om annan pensions-
lösning, så kallad alternativ KAP-KL hos arbetsgivarens pensionsadministratör.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KAP-KL, Bilaga 2, Centrala och lokala protokollsanteckningar

Av särskilda frågor KAP-KLframgår i p 1 att mellan en
arbetsgivare och en arbetstagare får träffas avtal om att annan
pensionslösning, helt eller delvis ska gälla än vad som följer av
KAP-KLför förvaltningschef eller arbetstagare med motsvarande
funktion, eller annan arbetstagare i särskilt fall.

Av kommunstyrelsens beslut 2006-01-02, § 2 framgår att
frikretsen fär möjlighet att försäkra hos SPP alternativt KPA.

Av kommunfullmäktiges beslut 20 10-01-28, § 8 framgår att
frikretsen enligt KHA § 29 utgörs i Sala kommun av
förhandlingschef, personalchef, kommunchef samt de
förvaltningschefer och stf förvaltningschefer som regelbundet
företräder arbetsgivaren i kollektivavtalsförhandlingar.

Då Sala kommun sedan 2015-01-01 består av en förvaltning,
föreslås att frikretsen enligt KHA§ 29 utgörs av förhandlingschef,
kommunchef .och kontorschefer.

Förslaget har varit föremål för beredning i kommunstyrelsens
arbetsgivarutskott 2016-10-27.
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Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen
besluta

att frikretsen utifrån KHA§ 29 i Sala kommun utgörs av,
förhandlingschef, kommunchef och kontorschefer

a_ttfrikretsen erbjuds möjlighet att med arbetsgivaren träffa avtal
om annan pensi_0nslösning, en så kallad alternativ KAP-KLhos
arbetsgivarens pensionsadministratör

Aufâm
Lars-Göran Carlsson
Förhandlingschef


