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Överenskommelse om höjd garantinivå för 

tjänstepension enligt PA-KL 

§ 1   Bakgrund 

Parterna konstaterar att Principöverenskommelse 02 (PÖK 02) och Tillämp-

ningsanvisningar 041 innebar införandet av en garanti om lägst 100 kronor i 

tjänstepension enligt PA-KL efter samordning med socialförsäkringsförmån. 

Parterna konstaterar att garantin därefter varit oförändrad. 

§ 2   Höjd garantinivå 

Parterna är överens om att höja garantinivån om 100 kronor för arbetstagare som 

på grund av förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta har tjänat in 

ålderspension enligt PA-KL och därefter, i sin anställning, inte omfattades av 

PFA 98, PFA 01 eller KAP-KL. 

Parterna är överens om att höja garantinivån avseende ålderspension enligt  

PA-KL till 1 200 kronor per månad efter samordning med socialförsäkrings-

förmån enligt PA-KL:s bestämmelser. 

Parterna är överens om att denna förändring ska träda i kraft från och med  

den 1 juli år 2017. Utbetalningen för tiden från och med den 1 juli år 2017 till 

och med den 31 december 2017 kan ske retroaktivt, dock senast den 1 juli år 

2018. 

Parterna är överens om att garantinivån, från och med år 2019, årligen ska 

uppräknas med förändringen av inkomstbasbeloppet. 

Garantin innebär att för arbetstagare, vars pension efter samordning med social-

försäkringsförmån inte uppgår till ovan nämnda garantinivå, ska pensionen i 

samband med utbetalning påbörjas, fastställas och nettofixeras till denna nivå 

och därefter inte påverkas av förändringarna av socialförsäkringsförmån. 

                                           

 

1 För födda 1937 och tidigare: PÖK 02, bilaga 1 PA-KL § 14, mom. 1, sjunde stycket. För födda 1938 och 

senare: Tillämpningsanvisningar 04 avseende PA-KL § 14, mom. 1, tionde stycket. 
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Höjningen av garantinivån är framåtriktad, vilket innebär att höjningen inte 

föranleder behov av rättelser av utbetald pension före införandet av höjningen. 

Stockholm den 27 april 2017 

 

………………………………………………………………….. 

Vid protokollet 

 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

 

………………………………………………………………….. 

För Arbetsgivarförbundet Pacta 

 

………………………………………………………………….. 

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 

 

………………………………………………………………….. 
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För OFRs förbundsområde Läkare 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

………………………………………………………………….. 

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

 

………………………………………………………………….. 

För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen 

anslutna riksorganisationer 

 

………………………………………………………………….. 


