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Pensionsnämndens godkännande av försäkringstek-
niska grunder och ”annan arbetsgivare” 
I förhandlingsprotokollet 1998-06-12 om PFA 98 anges att det ska finnas en 
Pensionsnämnd med uppgift att bl.a. ”ge råd och anvisningar angående tolkning 
och tillämpning av kollektivavtalets bestämmelser m.m.” 

För den praktiska tillämpningen av Lokala PFA gäller följande. 

Pensionsnämnden 

Pensionsnämnden enligt PFA 98 har den 9 februari 1999 beslutat  

1. att godkänna försäkringstekniska grunder (bilaga 1) 

2. att godkänna annan arbetsgivare (bilaga 2). 

Kommentarer 

1. Försäkringstekniska grunder används för beräkning av avgiftsbaserad 
ålderspension (PB § 12) och engångsavgift (PB § 31). För den praktiska 
hanteringen hänvisar vi i första hand till kommunens pensionsadminist-
ratör. 

2. Godkända arbetsgivarna enligt bifogad förteckning är sådana kommu-
nala företag, stiftelser, länsvisa kommunförbund m.fl. som har antagit 
PFA 98 antingen genom central rekommendation eller genom lokal 
överenskommelse. Berörda arbetsgivare är i och med Pensionsnämndens 
godkännande jämställda med kommuner, kommunalförbund och lands-
ting. 

Berörda arbetsgivare berörs av PFA:s bestämmelser om tidssamordning 
m.m. (PB §§ 17, 18, 27 och 29). Beträffande Pensionsnämnd, tvister m.m. 
gäller vad som sägs i förhandlingsprotokollet om PFA 98. 
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Godkännandet förutsätter att arbetsgivarna fortlöpande följer centralt 
träffade överenskommelser om ändringar och tillägg m.m. till PFA 98, 
som gäller för kommuner, kommunalförbund och landsting. Eventuella 
avvikelser ska underställas Pensionsnämnden för prövning. 

Bifogad förteckning punkt 1 och 2 upptar samtliga arbetsgivare, exklu-
sive kommuner och landsting, som i februari 1999 var anslutna till 
Kommunförbundets Arbetsgivarservice respektive i april 1999 var med-
lemmar i Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF). Som ”godkänd arbets-
givare” krävs dessutom att arbetsgivaren träffat Lokalt PFA. Arbetsgi-
vare enligt punkt 2 och 3 anlitar Landstingsförbundets arbetsgivarser-
vice. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare på 
gruppen Pensioner och försäkringar. 
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