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Personalpolitik 1992-2:11 
 
Överenskommelse om ändrade bestämmelser i PA-KL §§ 13, 13 a, 13 b och 14 
 
En överenskommelse, rubricerad som ovan, har den 21 februari 1992 träffats mellan å ena 
sidan Svenska Kommunförbundet, 
Landstingsförbundet och Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund och å den 
andra sidan Svenska 
kommunalarbetareförbundet, TCO-OFs förbundsområden allmän kommunal verksamhet, 
lärare samt hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående organisationer och 
SACO-K och till SACO-K anslutna organisationer. 
 
Överenskommelsen är preliminär i avvaktan på förhandlingsdelegationens godkännande. 
Vi återkommer med förslag till beslut, när överenskommelsen godkänts. 
 
Tilläggen och ändringen framgår av bifogad överenskommelse, till vars bilaga nedan 
angivna punkter hänvisar. 
 
1. De nya bestämmelserna om efterlevandepension innehåller för vissa fall krav på 
sammanboende i fem år. Motsvarande villkor fanns inte tidigare. Bestämmelserna i den nya 
anmärkningen innebär att man övergångsvis bortser från femårsvillkoret om 
familjepensionsrätt skulle ha förelegat 1989-12-31, vilket bl a innebär att arbetstagaren skulle 
vara gift. 
 
2-4. Bestämmelserna om efterlevandepension, som hittills bara gällt för anställda, gäller nu 
även efter avliden arbetstagare som har rätt till egenpension. Förutom arbetstagare som 
uppbär ålders-, visstids-, garanti- eller sjukpension omfattar bestämmelserna även 
arbetstagare som skulle fått rätt till ålderspension enligt PA-KL § 9 mom 1 andra stycket, t ex 
arbetstagare med månadsersättning från AGS-KL. 
 
Ändringarna i punkt 1-4 gäller med retroaktiv verkan fr o m 1990-01- 01. 
 
5. Vid samordning mellan pension och månadsersättning från AGS-KL har värdet av 
tidigare skattefrihet beaktats på så sätt att AGS-KL- beloppet schablonmässigt förhöjts med 
50 %. För sjukfall som inträffar 1991-01-01 eller senare är AGS-KL-ersättning numera 
skattepliktig och någon förhöjning skall inte ske. Förhöjningen kvarstår dock om 
ersättningen alltjämt är skattefri, d v s för sjukfall som inträffat före 1991-01-01, vilket i 
nuvarande försäkringsvillkor innebär att ersättning utbetalas enligt tabell A (AGS-KL § 18). 
Observera att det är tidpunkten när arbetstagaren insjuknar som är avgörande; inte 
tidpunkten när månadsersättningen börjar utges. 
 
Ändringen gäller med retroaktiv verkan fr o m 1991-01-01. 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Anders Mellberg. 
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