
 

Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-

KL, PAK och LPAK 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarorganisationen Sobona och 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

Arbetstagarsidan 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän 

kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbunds-

områdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 

Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen 

anslutna riksorganisationer 

§ 1  Bakgrund 

Den första januari 2003 trädde det reformerade allmänna pensionssystemet i 

kraft. Förändringarna av det allmänna pensionssystemet medförde att de 

kommunala bruttopensionsavtalen till del ej längre var tillämpbara eftersom 

förmånerna i det förändrade allmänna pensionssystemet bestämdes på ett nytt 

sätt.  

År 2002 träffades därför Pensionsöverenskommelse 02, PÖK 02, i syfte att 

säkerställa att tjänstepensionerna inte skulle urholkas.  

Bestämmelserna i PÖK 02 gäller individer födda 1937 och tidigare. 

Friläggningsbestämmelserna i PÖK 02 har genom dåvarande Svenska 

Kommunförbundets och Landstingsförbundets (nuvarande SKL samt Sobona) 

Tillämpningsanvisningar 02 och 04 även tillämpats för födda 1938 och senare 

som omfattas av bruttopensionsavtal. 

Parterna träffade 2018-02-02 ”Överenskommelse om temporär kompensation till 

pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt 
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kompletteringspension”. I samband med dessa förhandlingar överenskom 

parterna om att se över delar av gällande bestämmelser i syfte att säkerställa ett 

hållbart regelverk.  

Mot bakgrund av ovanstående har parterna nu kommit överens om en 

framåtriktad komplettering av tidigare överenskommelse PÖK 02 för födda 

1937 och tidigare, samt vad som ska gälla för tid framåt för födda 1938 till 1953 

som omfattas av PA-KL eller PAK/LPAK. 

§ 2   Individuell lägstanivå 

Individer som före 2019-01-01 påbörjat uttag av ålderspension enligt PA-KL 

eller PAK/LPAK ska efter samordning med socialförsäkringsförmån, erhålla 

kompletteringspension lägst i nivå med dessa individers kompletteringspension 

2018-12-31 samt eventuell samtidig utfyllnad enligt ”Överenskommelse om 

temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning 

år 2018 fått sänkt kompletteringspension” (daterad 2018-02-02). 

För individer födda före 1954 som inte påbörjat uttag av ålderspension före 

2019-01-01 gäller som individuell lägstanivå den nivå för 

kompletteringspension som dessa individer, efter tillämpning av 

Tillämpningsanvisningar 02 och 04, får fastställd i samband med att utbetalning 

av kompletteringspension påbörjas. Utgångspunkten för samordning vid 

fastställande av den individuella lägstanivån för individer med uppskjutet uttag 

är det belopp för allmän pension som individen skulle ha fått om han eller hon 

hade påbörjat uttag vid 65 års ålder.  

Individuell lägstanivå tillämpas på motsvarande sätt för förmånstagare av 

familjepension.  

§ 3   Värdesäkring av individuell lägstanivå 

Den nya individuella lägstanivån räknas årligen upp, för första gången år 2019, 

med den årliga förändringen av prisbasbeloppet.  

Den individuella lägstanivån ska vara oförändrad för det fall prisbasbeloppet för 

ett givet år minskar. Uppräkning av lägstanivån sker i sådant fall först från och 

med det därefter följande år som prisbasbeloppets nivå överstiger den nivå som 

gällde innan prisbasbeloppet minskade. I samband med sådan uppräkning 

uppgår den årliga förändringen av prisbasbeloppet till den procentuella 

skillnaden mellan prisbasbeloppets nivå året innan prisbasbeloppet minskade 

och prisbasbeloppets nya högre nivå.    

§ 4   Förhöjd lägstanivå  

I det fall tillämpning av PÖK 02 eller Tillämpningsanvisningar 02 och 04 

(gällande födda 1938-1953) medför att individens kompletteringspension 



överstiger den individuella lägstanivån enligt § 2 i denna överenskommelse har 

individen rätt till kompletteringspension lägst i nivå med den nya högre nivån. 

Denna förhöjda lägstanivå kan inte sänkas.  

Förhöjd lägstanivå ska inte värdesäkras. I det fall kompletteringspensionen vid 

ett senare tillfälle skulle bli högre om den bestämdes till den individuella 

lägstanivån enligt § 2, uppräknad enligt § 3, i denna överenskommelse ska 

individen erhålla kompletteringspension i nivå med lägstanivån enligt § 2. 

Rätten till förhöjd lägstanivå upphäver således inte individens rätt till individuell 

lägstanivå enligt § 2 i denna överenskommelse.  

Förhöjd lägstanivå tillämpas på motsvarande sätt för förmånstagare av 

familjepension. 

§ 5   Giltighet 

Parterna är överens om att villkoren i denna överenskommelse träder i kraft från 

och med 2019-01-01 och gäller tills vidare.  

Denna överenskommelse begränsar inte möjligheten till omräkning av 

pensionsunderlaget (den så kallade karriärsbestämmelsen enligt 

förhandlingsprotokoll 1984-11-15, § 4, punkt 6 samt Överenskommelse om 

ändrad förhandlingsordning vid förhandling om omräkning av pension enligt 

PA-KL, 2017-04-27). 

Inte heller påverkas tillämpning av ”Överenskommelse om höjd garantinivå för 

tjänstepension enligt PA-KL” enligt förhandlingsprotokoll 2017-04-27 (”1200-

kronan”). 

§ 6   Anteckning till protokoll 

Det antecknas till protokollet att förhandlingsframställan daterad 2018-06-04 

inkommit till Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarorganisationen 

Sobona från Kommunal, OFRs förbundsområden och AkademikerAlliansen 

med yrkanden om fastställande av pensionsnivå för individer födda 1938 - 1953 

som säkerställer en rimlig utgångspunkt för beräkning av pension för tid från 

och med 2019-01-01, en lösning för individer födda 1954 och senare som blir 65 

år från år 2019 och för födda före 1954 som ännu inte påbörjat uttag av 

kompletteringspension enligt kommunala bruttopensionsavtal samt för det fall 

behov finns, även lösning – oavsett årskull – avseende efterlevandeskydd samt 

för individer med sjukpension. 

Utöver vad som framgår i förhandlingsframställan daterad 2018-06-04 

kompletterar Kommunal, OFRs förbundsområden och AkademikerAlliansen 

med yrkande om översyn av tillämpningen av Tillämpningsanvisningar 02 och 

04 vid beräkning av kompletteringspensionen i den förhöjda lägstanivån för 



individer födda 1938-1953 samt att hantera ytterligare frågor som kan 

framkomma under förhandlingen.  

Förhandling inleds snarast möjligt. 

§ 7   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

 

Vid protokollet 

 

………………………………………………………………………… 

 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

 

………………………………………………………………………… 

För Arbetsgivarorganisationen Sobona 

 

………………………………………………………………………… 

För Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

 

………………………………………………………………………… 

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 

 

………………………………………………………………………… 

För OFRs förbundsområde Läkare 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

………………………………………………………………………… 

 

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

 

………………………………………………………………………… 

För AkademikerAlliansen 

och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer 

 

………………………………………………………………………… 

 

 


