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Samordning av inkomster till aktiebolag med viss-
tidspension eller särskild avtalspension 

Visstidspension enligt PA-KL och äldre pensionsavtal 
Skiljenämnden för PA-KL har den 10 mars 2008 avkunnat dom i ett ärende mel-
lan en kommun och en f d förvaltningschef angående visstidspension enligt det 
tidigare pensionsavtalet PA-KL § 10. 

Den f d förvaltningschefen har uppburit visstidspension från kommunen och sam-
tidigt arbetat i stor omfattning som inhyrd chef hos andra kommuner. Ersättning-
arna för arbetet har dock inte betalats ut som lön direkt till den f d förvaltnings-
chefen, utan som ersättning till dennes helägda aktiebolag. Någon lön motsva-
rande ersättningarna har inte tagits ut från aktiebolaget. 

Kommunen har gjort gällande att utgående visstidspension ska reduceras med 
arbetsrelaterade inkomster till den f d förvaltningschefens eget aktiebolag, 
med stöd av reglerna om samordning med förvärvsinkomster i PA-KL § 10 mom. 
4. 

Skiljenämndens dom innebär att kommunen förlorade målet mot bakgrund av att 
kollektivavtalsbestämmelsen i PA-KL § 10 mom. 4 inte ger klart besked om hur 
samordning ska ske med inkomster till arbetstagarens bolag. 

Skiljenämndens dom är slutlig och kan inte överklagas. 

Kommentar: 

Det har rått en del oklarheter avseende arbetsgivarens möjlighet att vidta samord-
ning i situationer som motsvarar det fall som skiljenämnden avhandlat. Genom 
skiljedomen är det nu klarlagt att bestämmelsen i PA-KL § 10 mom. 4 inte ger 
stöd för att minska utgående visstidspension med inkomster till ett aktiebolag som 
ägs av visstidspensionären. Sedan tidigare gäller dock att minskning av utgående 
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visstidspension ska ske med lön som utbetalas från aktiebolaget till visstids-
pensionären.  

De fall som berörs av skiljedomen avser chefer med särskilt visstidsförordnande 
enligt AB:s regler som anställdes innan PA-KL upphörde att gälla vid utgången av 
1997. Skiljenämndens dom reglerar därigenom inte samordning för arbetstagare 
vars pension betalas ut med stöd av annat kollektivavtal t. ex PFA eller KAP-KL. 

Samordning med särskild ålderspension enligt PFA eller särskild 
avtalspension enligt KAP-KL 
I förhandlingarna om KAP-KL, det pensionsavtal som sedan 2006 gäller för 
kommunalt anställda, diskuterade parterna samordning även av andra inkomster 
än lön. t.ex. i situationer motsvarande den som ovan beskrivs i domen från skilje-
nämnden för PA-KL.  

Centrala parter var under KAP-KL förhandlingarna överens om att samordning 
kan ske även med andra inkomster än lön förutsatt att arbetsgivaren klargjort sin 
uppfattning för arbetstagaren innan överenskommelse om särskild avtalspension 
träffas och att arbetsgivarens uppfattning även är inskriven i överenskommelsen 
arbetsgivare – arbetstagare.  

För anställda med rätt till särskild avtalspension för arbetstagare inom räddnings-
tjänsten har parterna enats om en skrivning i KAP-KL § 36 mom. 2.  

"Om en arbetstagare med särskild avtalspension för arbetstagare inom räddnings-
tjänsten utför arbete utan ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersätt-
ning än sådan förvärvsinkomst som framgår enligt ovan, kan arbetsgivaren besluta 
att minska pensionen med ett uppskattat inkomstbelopp, vilket motsvarar den in-
komst som kan anses vara skälig."  

Motsvarande skrivning återfinns även i PFA 01 § 21 mom. 1 respektive PFA 98 § 
22 mom 1. 
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