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Nyckelord: Pension 
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Pensionsnämndens beslut om uppräkning av 
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 
1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och 
KAP-KL under år 2007 
I ett PM, som bifogas detta cirkulär, ges information om de beslut som Pensions-
nämnden har fattat om uppräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt 
tillämpligt PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pen-
sionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras (värdesäkras) under år 2007. 

Pensionsnämnden är en partssammansatt nämnd, som utöver uppgiften att fatta 
beslut i ovan nämnda frågor, bl.a. också ger råd och anvisningar om tolkning och 
tillämpning av bestämmelserna i PFA och KAP-KL. 

Normer för Pensionsnämndens beslut 
I centrala protokollsanteckningar till PFA och KAP-KL anges normer för  
Pensionsnämndens beslut i de frågor som tas upp i PM:et. 

Överenskommelse om ändring i PFA 
Genom en överenskommelse om ändring i PFA har normerna i PFA ändrats enligt 
vad som anges i § 1 andra stycket i det förhandlingsprotokoll, daterat 2006-10-19, 
som är bilagt detta cirkulär. 
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Frågor 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Lars-Gösta Andréen,  
Catharina Bäck, Pia Svensson och Agneta Åhlin på Förhandlingssektionen. 
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