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Personalpolitik 1993-2:11        Nyckelord: PA-KL, PAK 
 
Överenskommelse om vissa ändringar och tillägg i PA-KL och äldre bestämmelser - PÖK 92 
 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut sid 5.; 
 
En överenskommelse, rubricerad som ovan, har den 23 december 1992 träffats mellan å ena 
sidan Svenska Kommunförbundet 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. 
 
Förhandlingsprotokoll med tillhörande bilaga bilägges (bilaga 1). Motsvarande 
överenskommelser har träffats på landstingssidan och för trafikföretag anslutna till SLTF. 
 
I det följande kommenteras 
 
-  bakgrund 
-  PA-KLs giltighet 
-  ändrade bestämmelser 
-  rättslig prövning 
-  fortsatta förhandlingar 
 
Information om ändringar av allmän pension som är av intresse för bestämning av den 
kommunala pensionen har lämnats i cirkulär 1993:16. I nämnda cirkulär blev det fel i 
exemplet sid 2-3 om 
pensionstillskott. Rättelse bilägges (bilaga 2). 
 
I ett efterföljande cirkulär kommenteras åtgärder beträffande pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda (PRF-KL och KPRF). 
 
BAKGRUND  (Förhandlingsprotokollet §§ 1-3) 
 
Kommunförbundet har, i gemensam skrivelse med Landstings- och Pastoratsförbundet, sagt 
upp PA-KL per 31 december 1992. Upp- sägningen gällde även de lokala kollektivavtalen. 
 
Uppsägningen skedde mot bakgrund av den osäkerhet som då rådde beträffande effekterna 
av uppgörelsen i september 1992 mellan regeringen och socialdemokraterna angående den 
ekonomiska politiken. I uppsägelsehandlingen föreslogs att PA-KL skulle gälla oförändrat 
utom i de delar som påverkas av uppgörelsen. 
 
Riksdagen har den 18 december 1992 beslutat om vissa ändringar av allmän pension med 
giltighet fr o m 1 januari 1993 som dels påverkar den enskildes pension, dels har betydelse 



för arbetsgivarens kostnader för kompletteringspensionen (KP). I anslutning till beslutet 
förutsattes att de kommunala parterna skulle göra nödvändiga justeringar i avtalen. 
 
Riksdagen har vidare den 16 december beslutat om riktlinjer för ändrad 
utbetalningstidpunkt och höjd pensionsålder som också har stor betydelse för bestämning 
av den kommunala pensionen. Konkreta lagförslag skulle lämnas senare. 
 
Vissa ändringar i lagen om försäkringsavtal är ytterligare en orsak till ändringar i 
pensionsbestämmelserna. 
 
PA-KL:S GILTIGHET  (Förh.prot §§ 4 och 6) 
 
Enligt ursprungliga förhandlingsprotokollet om PA-KL 1984-11- -15 § 8 gällde PA-KL 
kalenderårsvis med tre månaders uppsägningstid. Om ingen uppsägning skedde, förlängdes 
giltighetstiden med ett kalenderår åt gången. PA-KL har hittills gällt intill 1992-12-31. 
 
Enligt den träffade överenskommelsen 1992-12-23 prolongeras PA-KL att gälla tills vidare 
med sju dagars uppsägningstid. Uppsägning kan dock ske tidigast 31 mars 1993. 
 
Prolongationen gäller även de lokala kollektivavtalen om PA-KL. Något nytt formulär 
behövs således inte upprättas. 
 
ÄNDRADE BESTÄMMELSER  (Förh.prot §§ 5-6 och bilagan punkt 1-4) 
 
Ändringar gäller såväl kollektivavtalen PA-KL och PAK som äldre pensionsreglementen 
(KPR, NPRL och motsvarande) fr o m 1 januari 1993. 
 
Ändringarna skall vidare gälla även i de lokala kollektivavtalen om PA-KL och PAK. 
 
De kommunala pensionsbestämmelserna är utformade enligt den s k 
bruttopensionsprincipen. Detta innebär att den kommunala pensionen skall samordnas 
(enligt olika regler) med allmän pension. Eventuella förändringar av den allmänna 
pensionen skulle därmed i det enskilda fallet leda till motsvarande ökning/minskning av 
kompletteringspensionen. 
 
Den minskning av den allmänna pensionen som nu görs, har förorsakats av särskilda 
ekonomiska omständigheter. I anslutning till riksdagsbeslutet har det förutsatts att de som 
uppbär kommunal tjänstepension, på samma sätt som andra pensionärer, skall beröras av 
minskningen. 
 
Garantipension, visstidspension eller ålderspension före 65 års ålder berörs normalt inte av 
här ändrade bestämmelser. Undantag gäller bl a om arbetstagaren uppbär förtidspension/ 
sjukbidrag. 
 
Ändrad princip för samordning; 
 
Fr o m 1 januari 1993 skall folkpension, ATP, pensionstillskott och delpension beräknas med 
basbeloppet minskat med två procent. Utdrag ur SFS 1992:1744 bilägges (bilaga 3). 
 
Vid beräkning av samordningsavdrag enligt PA-KL § 14 (motsvarande i äldre 
bestämmelser) skall enligt den nu träffade överenskommelsen bortses från ovan angiven 
minskning. 
 
Exempel (jämför cirkulär 1993:16 sid 2): 
 
    Årsmedelpoäng:         4,0 
    Tidsfaktor:         1,0 
    ATPs medelpoäng:         3,0 
    ATPs poängår:         30/30 
    Åldersfolkpension (hel):     96 % 
 



    Basbelopp 1992:         33 700 kr 
    Basbelopp 1993:         34 400 kr 
    Minskat basbelopp 1993:      33 712 kr 
 
 
   Beräkning 1992:           kr/år    kr/mån 
 
    Folkpension:           32 352      2 696 
    ATP:           60 660      5 055 
 
    Bruttopension:    103 055 
    Avgår folkpension   -32 352 
          ATP   -60 660   10 043        837 
 
    Utbetalas totalt:                      8 588 
 
   Beräkning 1993:           kr/år    kr/mån 
 
    Folkpension:   0,96 * 33 712 = 32 366 1)   2 697 
    ATP:      0,6 * 3,0 * 33 712 = 60 682      5 057 
 
    Bruttopension:     105 195 
    Avgår: 0,96* 34 400= -33 024 
        0,6*3,0* 34 400= -61 920  10 251        854 
 
    Utbetalas totalt:                      8 608 
 
    ------- 
   1) ¿vrundat belopp 
 
De ändrade bestämmelserna gäller även vid schablonmässig beräkning av 
samordningsavdrag t ex beräkning av garantibelopp för lärare m fl (bilaga 2 till 
förhandlingsprotokoll 1990-06-07), värdering av medförd pensionsrätt 
(tillämpningsföreskrifter till PA-KL § 6) och beräkning av engångsersättning 
(tillämpningsföreskrifter till PA-KL § 21). 
 
Andra ändringar i AFL, såsom rätten till folkpension och nya ersättningsnivåer för 
förtidspension/sjukbidrag, har inte lett till någon ändring i pensionsbestämmelserna. Det 
innebär att kompletteringspensionen i det enskilda fallet blir i motsvarande grad högre om t 
ex folkpension är reducerad pga de nya 
"intjänandereglerna". 
 
2. Samordning med pensionstillskott; 
 
Fr o m 1 januari 1993 höjs nivån för pensionstillskott från 54,0 % till 55,5 % då det gäller 
ålderspension eller efterlevandepension respektive från 104,0 % till 105,5 % då det gäller 
förtidspension. Höjningen har gjorts för att kompensera de sämst ställda pensionärerna för 
minskningen ovan. 
 
Enligt den nu träffade överenskommelsen skall höjningen inte samordnas bort. Beräkning av 
samordningsavdrag för pensionstillskott skall således alltjämt göras utifrån 54,0 % 
respektive 104,0 %. 
 
3. Samordning med månadsersättning från AGS-KL; 
 
1992-02-21 träffade parterna en överenskommelse som innebar att den 50-procentiga 
höjningen, som tidigare gjorts vid beräkning av samordningsavdrag, endast skulle gälla 
skattefri AGS-KL-ersättning (se cirkulär 1992:50). 
 
I den nu träffade överenskommelsen har förhöjningstalet bättre anpassats till nu gällande 
skatteregler. Förhöjningen med 50 % skall endast ske om "inkomsten" överstiger 7,5 



basbelopp respektive år. I annat fall görs förhöjning med 30 %. Med "inkomst" jämställs i 
PA-KL den sk bruttopensionspoängen jämförd med talet 7,5. I äldre bestämmelser görs 
jämförelse mellan bruttopensionen (kr/mån) och en tolftedel av 7,5 gånger basbeloppet. 
Ändringen gäller fr o m 1 januari 1993. 
 
4. Våldsverkares rätt till pension; 
 
I lagen om försäkringsavtal har införts två nya paragrafer, 20 a och 100 a §§, som under vissa 
förutsättningar begränsar våldsverkares rätt till ersättning. 
 
Information om lagändringen och därmed föranledd ändring i TGL-KL har lämnats i 
cirkulär 1992:150. 
 
Motsvarande begränsningar har nu införts i PA-KL och äldre pensionsbestämmelser för 
pensionsfall som inträffar 1993-01-01 eller senare. 
 
Ändringen innebär t ex att den person som genom våldtäkt, rån eller grov misshandel dödat 
en person kan gå miste om sin rätt att uppbära efterlevandepension. 
 
RÄTTSLIG PRÖVNING  (Förh.prot §§ 7 och 10) 
 
Eftersom vissa ändringar även berör pensioner som börjat utges före 1 januari 1993 har 
arbetstagarparterna krävt att denna del skall underställas en gemensamt (tillsammans med 
Landstingsförbundet) utsedd sakkunnig för rättslig prövning. Prövningen bör vara avslutad 
1993-03- 31 och resultatet skall sedan ligga till grund för parternas slutgiltiga 
ställningstagande. Tidpunkten sammanfaller med vad som sägs ovan (§ 4) beträffande 
uppsägningstid. 
 
Överenskommelsen avslutas med en reservation för ökade kostnader pga parternas 
slutgiltiga ställningstagande. 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR  (Förh.prot §§ 8-9) 
 
Förhandlingar kommer att fortsätta med hänsyn till "krispaketets" förslag till höjd allmän 
pensionsålder m m. Till protokollet har därvid förts vissa anteckningar. 
 
Den ändrade pensioneringstidpunkten innebär vidare att förhandlingar kommer att tas upp 
om erforderliga anpassningar i övriga avtal såsom AGS-KL och TFA-KL. 
 
Kommunförbundet kommer även att uppta förhandlingar om eventuella anpassningar av 
kompletterande delpension i PA-KL med anledning av regeringens förslag om vissa 
ändringar av den lagstadgade delpensionen (prop 1992/93:100 bil 6). 
 
I de kommande förhandlingarna kommer också frågan om avgångsskyldighet under 
pensioneringsperioden att behandlas. Parternas uttalande om social hänsyn skall ses mot 
bakgrund av yrkandena om underrättelsetid och pensionsbelopp. Kommunförbundets 
uppfattning om 
avgångsskyldigheten har tidigare kommenterats i cirkulär 1992:42. 
 
  ******* 
 
BESLUT 
 
Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunen besluta 
 
att till protokollet anteckna att det lokala kollektivavtalet om PA-KL 
- i enlighet med § 6 i förhandlingsprotokollet 1984-11-15 om PA-KL - prolongeras på sätt 
som framgår av § 4 i förhandlingsprotokollet 1992- 12-23 
 



att i de lokala kollektivavtalen om PA-KL och PAK samt i äldre pensionsreglementen tillföra 
de ändringar som framgår av § 5 i förhandlingsprotokollet 1992-12-23 med tillhörande 
bilaga. 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Anders Mellberg, Anna-Maria Wide 
och Bengt Pewe. 
 
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Kommunalekonomi och Personalpolitik 
Förhandlingssektionen 
 
 
Markus Gustafsson 
 
 
  Anders Mellberg 
 
 
 
                         Bilaga 2 
 
Rättelse cirkulär 1993:16 
 
Avsnitt 2. HÖJDA PENSIONSTILLSKOTT sid 2-3 
 
Exempel 
 
    Ej rätt till ATP 
    Åldersfolkpension (hel):     96 % 
    Pensionstillskott, PTS (max):54,0 %  1992 
         55,5 %  1993 
 
    Basbelopp 1992:         33 700 kr 
    Basbelopp 1993:         34 400 kr 
    Minskat basbelopp 1993:      33 712 kr 
 
   Utbetalas 1992: 
 
    Folkpension: 0,96 * 33 700 = 32 358 kr/år (avrundat) 
    PTS:         0,54 * 33 700 = 18 198   " 
         50 556   "   dvs 4 213 kr/mån 
 
   Utbetalas 1993: 
 
    Folkpension: 0,96 * 33 712 = 32 362 kr/år (avrundat) 
    PTS:        0,555 * 33 712 = 18 710   " 
         51 072   "   dvs 4 256 kr/mån $$$$ 
 


