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Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensions-
förmåner 
När den nu gällande kommunallagen (1991:900) trädde ikraft 1 januari 1992 
innebar det att det för första gången i Sverige blev obligatoriskt för kommu-
ner och landsting att på begäran av förtroendevalda utge skälig ersättning för 
de arbetsinkomster, pensionsförmåner och semesterförmåner som de för-
lorade när de fullgör ett förtroendeuppdrag, 4 kap. 12 § KL.  

Med anledning härav gav Svenska Kommunförbundet ut två cirkulär, dels 
1991:144 och dels 1991:178 med underlag till lokala bestämmelser om ekono-
miska förmåner till förtroendevalda. Det senare cirkuläret innehöll vissa 
justeringar gällande bestämmelserna om ersättning för förlorade pensions-
förmåner. I 4 § i underlaget finns en bestämmelse om ersättning för förlorad 
pensionsförmån. Bestämmelsen och kommentarerna i cirkuläret till den-
samma finns i bilaga 3.  

När 1991 års underlag togs fram omfattades så gott som hela den svenska 
arbetsmarknaden av så kallde förmånsbaserade tjänstepensioner. Under 
1990-talet har tjänstepensionssystemen förändrats i grunden på så sätt att 
flertalet arbetstagare på den privata och den offentliga sektorn nu omfattas av 
helt eller delvis avgiftsbaserade tjänstepensioner. Med anledning härav anser 
vi att förslaget om ersättning för förlorad pensionsförmån i vårt underlag 
från 1991 bör ändras. Förslaget till ändrad bestämmelse om ersättning för 
förlorad pensionsförmån finns i bilaga 2. 

En promemoria med resonemanget bakom förslaget finns i bilaga 1. Vårt 
förslag innebär att ersättningen utgår i form av att kommunen/landstinget 
gör avsättningar till en tjänstepensionsförsäkring. I promemorian har vi 
skrivit ett särskilt avsnitt om de skattemässiga konsekvenserna av förslaget.  
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Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Staffan Wikell, 
tfn 08-452 75 51, staffan.wikell@svekom.se, Anders Mellberg tfn 08- 452 76 28, 
anders.mellberg@svekom.se, Agneta Åhlin, Landstingsförbundet, 
tfn 08-452 74 64, agneta.ahlin@lf.se samt när det gäller skattefrågor Lars 
Björnson, tfn 08- 452 79 72, lars.bjornson@svekom.se 
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