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Överläggningar med anledning av överenskommelsen 1992-12-23 (PÖK 92) 
 
En överenskommelse, rubricerad som ovan, har den 5 juli 1993 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 bifogas (bilaga 1). Motsvarande överenskommelser har träffats på 
landstingssidan och för trafikföretag anslutna till SLTF. 
 
BAKGRUND 
 
Överenskommelsen 1992-12-23 träffades som ett första steg i de anpassningar som 
erfordrades med anledning av vissa ändringar av den allmänna pensionen. Förhandlingar 
skulle därefter fortsätta när beslut förelåg om ändringar av den allmänna pensionsåldern 
m.m. I avvaktan härpå prolongerades det tidigare uppsagda PA-KL samt gjordes ändringar i 
PA-KL och äldre pensionsbestämmelser med giltighet fr.o.m. 1 januari 1993. (Se även 
cirkulär 1993:32). 
 
I riksdagsbehandlingen avslogs regeringens proposition om höjd allmän pensionsålder m.m. 
(prop 1992/93:155, SfU 15, rskr 417) Skälet för avslag var det rådande arbetsmarknadsläget 
och att de förväntade besparingar som beräknats uppkomma inom pensionssystemet helt 
skulle utebli till följd av ökade kostnader för arbetslöshetsförsäkringarna. 
Pensionsåldersfrågan skall nu beredas vidare inom 
Pensionsarbetsgruppen. (Se även Arbetsgivarnytt Nr 26/93). 
 
Tidigare under våren har - enligt överenskommelsen - justitierådet Johan Munck verkställt 
en rättslig prövning av parternas behörighet att vidta de ändringar som genomförts. (Se 
även cirkulär 1993:69). 
 
KOMMENTARER TILL ÖVERENSKOMMELSEN 
 
Inledningsvis konstateras omfattningen av överenskommelsen 1993-12-23 (§ 1), den rättsliga 
prövningen (§ 2) och riksdagsbehandlingen av den allmänna pensionsåldern (§ 3). 
 
Därefter (§ 4) har parterna enats om: 
 
1. PA-KL gäller under tiden 1 januari - 31 december 1993. Uppsägningstider m.m. följer av 
ursprungliga överenskommelsen 1984-11- 15. Detta innebär tre månaders ömsesidig 
uppsägningstid. Sker ingen uppsägning förlängs giltighetstiden kalenderårsvis. 
 
2. De ändrade bestämmelser om samordning med allmän pension m.m. enligt 
överenskommelsen 1992-12-23 skall nu gälla definitivt. 
 



3. Överenskommelsen omfattar såväl det centrala avtalet som lokala kollektivavtal om PA-
KL. 
 
Avslutningsvis sägs (§ 4) att förhandlingar skall återupptas om beslut fattas om ändringar av 
den allmänna pensionsåldern. I sådant fall gäller alltjämt vad som sägs i överenskommelsen 
1992-12-23 om PA-KLs pensionsålder, avgångsskyldighet m.m. 
 
BESLUT 
 
Något beslut med anledning av denna överenskommelse erfordras inte. Enligt § 6 i 
förhandlingsprotokollet 1984-11-15 skall ändringarna tillföras de lokala kollektivavtalen. 
Kommunens beslut i övrigt framgår av vår rekommendation i cirkulär 1993:32. Av praktiska 
skäl förslås dock kommunen 
 
att till protokollet anteckna att det lokala kollektivavtalet om PA-KL gäller från och med 
1993-01-01 till och med 1993-12-31. 
 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Anders Mellberg, Anna-Maria Wide 
och Bengt Pewe. 
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