
 

Överenskommelse om ändrad lydelse i 

Överenskommelse om höjd garantinivå för 

tjänstepension enligt PA-KL (2017-04-27) 

 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

Arbetstagarsidan 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän 

kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbunds-

områdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 

Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen 

anslutna riksorganisationer 

§ 1  Bakgrund 

Parterna konstaterar att Överenskommelse om höjd garantinivå för 

tjänstepension enligt PA-KL (2017-04-27) syftade till att höja garantinivån i PA-

KL från 100 kronor till 1200-kronor. Med föreliggande protokoll ändras 

lydelsen så att den höjda garantinivån inte ska minskas med medförd 

pensionsrätt (livränta eller fribrev).  

§ 2   Ändrad lydelse § 2 andra stycket 

Parterna är överens om att ändra lydelsen i Överenskommelse om höjd 

garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL § 2 andra stycket till: 

   

 Förhandlingsprotokoll 

2018-10-31 

 



Parterna är överens om att höja garantinivån avseende ålderspension enligt PA-

KL till 1 200 kronor per månad. Garantin gäller efter minskning med 

samordningsbara förmåner inklusive avdrag för medförd pensionsrätt.  

§ 3   Ändrad lydelse § 2 femte stycket 

Parterna är vidare överens om att ändra lydelsen i Överenskommelse om höjd 

garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL § 2 femte stycket till:  

Garantin innebär att för arbetstagare, vars pension efter samordning med 

socialförsäkringsförmån eller medförd pensionsrätt inte uppgår till ovan nämnda 

garantinivå, ska pensionen i samband med att utbetalning påbörjas, fastställas 

och nettofixeras till garantinivån och därefter inte påverkas av förändringar av 

socialförsäkringsförmån eller medförd pensionsrätt. Ålderspension ska därmed 

för berörda individer utbetalas med minst vid var tid gällande garantinivå enligt 

§ 2 andra och fjärde stycket.  

§ 4   Giltighet 

Parterna är överens om att förändringarna träder i kraft från och med den 1 

januari 2019 och gäller tillsvidare. Förändringarna är framåtriktade, inga 

retroaktiva omräkningar ska göras för tid före den 1 januari 2019.   

§ 5   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

 

Vid protokollet 

 

………………………………………………………………………… 

 

  



Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

 

………………………………………………………………………… 

För Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

 

………………………………………………………………………… 

För Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

 

………………………………………………………………………… 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

 

………………………………………………………………………… 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

………………………………………………………………………… 

OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

………………………………………………………………………… 

För OFRs förbundsområde Läkare 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

………………………………………………………………………… 

 

  



För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

 

………………………………………………………………………… 

För AkademikerAlliansen 

och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer 

 

………………………………………………………………………… 

 

 


