
 

 

 

Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare 

som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation samt 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 förhandling har genomförts med anledning av att 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden och 

AkademikerAlliansen den 4 juni 2018 inkom med Kompletterande 

förhandlingsframställan angående tjänstepensionsavtal med bruttosamordning.   

Parterna har tillsammans konstaterat att det finns problem med att tillämpa 

Pensionsöverenskommelse 02 och Tillämpningsanvisningar 02 och 04 för 

arbetstagare som är födda 1954 och senare, med ålderspension enligt PA-KL 

eller PAK/LPAK.  

Parterna är därför överens om en framåtriktad lösning i syfte att hantera de 

problem som parterna identifierat.  

§ 2   Nettofixering vid fastställande av kompletteringspension 
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2018-10-31 

 



 

 

Från och med den månad då arbetstagaren fyller 65 år ska 

kompletteringspensionen fastställas och nettofixeras. Därefter ska 

kompletteringspensionen inte påverkas av förändringar av 

socialförsäkringsförmån eller medförda pensionsrätter.  

§ 3   Undantag från samordning vid fastställande av kompletteringspension  

När kompletteringspensionens nivå fastställs enligt § 2 ska detta göras i enlighet 

med PA-KL eller PAK/LPAK samt Tillämpningsanvisningar 02 och 04. 

Samordning ska dock endast ske med 70 procent av Inkomstpensionen. 

Bruttopension ska inte samordnas med premiepension.  

§ 4   Förtida uttag 

För arbetstagare som gör ett förtida uttag av sin inkomstpension ska samordning 

ske med den med inkomstpension som utbetalas genom det förtida uttaget. 

Samordning kan således ske med en inkomstpensionsnivå som är lägre än vad 

den skulle ha varit om förtida uttag inte hade gjorts. 

§ 5   Uppskjutet uttag 

För arbetstagare som inte påbörjat uttag av ålderspension den månad då de fyller 

65 år ska samordning ske med det belopp för inkomstpension som individen 

skulle ha haft om uttag påbörjats då arbetstagaren fyllde 65 år.  

§ 6   Värdesäkring  

Den vid 65 år fastställda och nettofixerade kompletteringspensionsnivån räknas 

årligen upp från och med året efter det kalenderår då utbetalning påbörjats.  

Uppräkning av den fastställda och nettofixerade kompletteringspensionsnivån 

sker med den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet. Nivån ska vara 

oförändrad för det fall inkomstbasbeloppet för ett givet år minskar. Uppräkning 

sker i sådant fall först från och med det därefter följande år som 

inkomstbasbeloppets nivå överstiger den nivå som gällde innan 

inkomstbasbeloppet minskade. I samband med sådan uppräkning uppgår den 

årliga förändringen av inkomstbasbeloppet till den procentuella skillnaden 

mellan inkomstbasbeloppets nivå året innan inkomstbasbeloppet minskade och 

inkomstbasbeloppets nya högre nivå.    

§ 7   Omräkning av pensionsunderlaget och garantinivå PA-KL 

Denna överenskommelse begränsar inte möjligheten till omräkning av 

pensionsunderlaget (den så kallade karriärsbestämmelsen enligt PA-KL 

förhandlingsprotokoll 1984-11-15, §4 punkt 6 samt Överenskommelse om 

ändrad förhandlingsordning vid förhandling om omräkning av pension enligt 

PA-KL, 2017-04-27).  



 

 

Inte heller påverkas tillämpning av ”Överenskommelse om höjd garantinivå för 

tjänstepension enligt PA-KL” enligt förhandlingsprotokoll 2017-04-27 (”1200-

kronan”) fram till dess att kompletteringspensionen fastställts och nettofixerats. 

§   8   Giltighet 

Från och med att kompletteringspensionen fastställts och nettofixerats ska inte 

bruttopensionsvillkor enligt PA-KL, PAK och LPAK samt därtill hörande 

överenskommelser och tillämpningsanvisningar tillämpas för berörda 

arbetstagare. Bestämmelserna gällande Familjepension i PA-KL och 

PAK/LPAK samt Tillämpningsanvisningar 02 och 04 ska dock fortsatt 

tillämpas.  

Parterna är överens om att förändringarna är framåtriktade och träder i kraft från 

och med den 1 januari 2019 och gäller tillsvidare.  

§   9   Avslutning 

Förhandlingarna med anledning av Svenska Kommunalarbetareförbundets, 

OFRs förbundsområdens och AkademikerAlliansens Kompletterande 

förhandlingsframställan angående tjänstepensionsavtal med bruttosamordning 

(inkommen den 4 juni 2018) förklaras härmed 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 

 

………………………………………………………………………… 

För 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 

 

………………………………………………………………………… 

 


