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Pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
 
Kommunförbundets styrelse rekommenderade i cirkulär 1992:9 kommunerna att dels anta 
PRF-KL i ny lydelse fr o m 1 januari 1992, dels göra vissa ändringar i äldre bestämmelser 
(KPRF). 
 
Kommunförbundets styrelse beslöt den 11 december 1992 /citat/: 
 
"att rekommendera kommunerna att genomföra erforderliga ändringar i 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PRF-KL, KPRF) motsvarande de ändringar som 
görs i pensionsbestämmelserna för anställda med anledning av de ekonomiska-politiska 
åtgärderna som genomförs beträffande allmän pension." 
 
Information om beslutade och vissa föreslagna åtgärder beträffande allmän pension har 
lämnats i cirkulär 1993:16. 
 
De kommunala parterna träffade 1992-12-23 en överenskommmelse om ändringar i 
pensionsbestämmelserna för anställda (PA-KL och äldre bestämmelser). Information om 
detta har lämnats i cirkulär 1993:32. 
 
Överenskommelsen är i huvudsak en anpassning till de ändringar av den allmänna 
pensionen som gäller fr o m 1 januari 1993 och innebär främst följande: 
 
-  allmän pension beräknas och utbetalas med ett basbelopp som minskats med 2 procent, 
dvs 33 712 kr 
 
-  samordningsavdraget för allmän pension (från 65 års ålder) beräknas utan hänsyn till 
ovan nämnd minskning, dvs med basbeloppet 34 400 kr 
 
-  här angivna beräkningar gäller även för pensioner som börjat utbetalas före 1 januari 1993. 
 
Dessutom omfattar överenskommelsen en ändring som innebär en inskränkning av 
våldsverkares rätt till pension och som föranletts av ändring i lagen om försäkringsavtal. 
Denna del omfattas inte av styrelsebeslutet ovan men bör, enligt vår mening, ändock 
tillföras kommunernas pensionsreglementen. 
 
Med anledning av vad som sägs i förhandlingsprotokollet 1992-12-23 § 7 angående rättslig 
prövning (se cirkulär 1993:32 bilaga 1), har Kommunförbundet för avsikt att uppdra åt den 
sakkunnige att även göra motsvarande prövning av de förtroendevaldas 
pensionsbestämmelser. 
 
Beträffande höjningen av den allmänna pensionsåldern kommer förhandlingar om 
erforderliga anpassningar att fortsätta snarast. 
 
De lagförslag som presenterats (prop 1992/93:155) om ändringar av den allmänna 
pensioneringen innebär i korthet följande: 
 



-  fr o m 1 oktober 1993 ändras utbetalningen på så sätt att ålderspension (med normalt 
uttag) börjar utges vid ingången av kvartalet efter det att pensionsåldern uppnåtts 
 
-  fr o m 1 januari 1994 höjs pensionsåldern; höjningen genomförs med ett kvartal per år och 
66 års pensionsålder gäller således fr o m 1997 
 
-  för den som före 21 september 1992 gjort förtida uttag av allmän pension finns särskilda 
övergångsregler om förmånligare beräkning av pension för tiden fr o m 65 års ålder intill 
den höjda pensionsåldern 
 
-  särskilda övergångsregler gäller även för den som före 21 september 1992 avgått med 
tjänstepension före 65 års ålder, t ex med visstidspension. 
 
  *********** 
 
Med hänvisning till styrelsens beslut och vad som i övrigt anförts ovan rekommenderas 
kommunerna besluta 
 
att i de kommunala pensionsbestämmelserna för förtroendevalda (PRF-KL och KPRF) göra 
de ändringar som framgår av bilagt förslag med giltighet fr o m 1 januari 1993. 
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BILAGA 
 
Ändringar i pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PRF-KL och KPRF) med giltighet fr 
o m 1993-01-01                                       
 
Bestämmelserna tillföres: 
 
1. Vid beräkning av samordningsavdrag för folkpension, ATP och pensionstillskott samt 
delpension bortses från vad som föreskrives om minskning av basbeloppet enligt 1 kap 6 § 
tredje stycket lagen om allmän försäkring, 2 och 2 a §§ lagen om pensionstillskott respektive 
11 § lagen om delpensionsförsäkring. 
 
2. Vid beräkning av samordningsavdrag för pensionstillskott bortses från de höjningar av 
förmånsnivåerna som görs 1993-01-01 enligt 2 och 2 a §§ lagen om pensionstillskott. 
 
Bestämmelserna ändras: 
 
(3. Gäller ej PRF-KL och KPRF) 
 
4. PRF-KL § 16 mom 2 och motsvarande i KPRF 
 
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
arbetstagares arbetsoförmåga eller död skall gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ 
lagen om försäkringsavtal. 


