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Överenskommelse om övergångsbestämmelser till PFA 
98 för lärare m.fl. 
En överenskommelse har träffats 1999-05-25 mellan Kommunförbundet och 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd i rubricerat 
ärende. 

Bakgrund 

Med anledning av att lärare, skolledare och syokonsulenter 1991-01-01 över-
gick från statligt reglerade till kommunalt reglerade anställningsvillkor, träf-
fades 1990-06-07 och 1990-12-18 överenskommelser om övergångsbestäm-
melser till pensionsavtalet PA-KL. 

En av dessa övergångsbestämmelser innebar att lågstadielärare och slöjdlä-
rare, som var födda 1939 eller tidigare, bibehöll sin rätt enligt det statliga 
regelverket att avgå med pension vid halvårsskifte efter fyllda 63 år utan 
minskning för förtida uttag av pensionen. 

Övriga övergångsbestämmelser är inte längre aktuella. 

Kommentarer till överenskommelsen 1999-05-25 

Enligt Centrala och lokala protokollsanteckningar punkt 15 till förhandlings-
protokollet 1998-06-12 om PFA 98 har parterna varit ense om att avvikelser 
från PA-KL:s huvudbestämmelser skall kunna anpassas till PFA. Lärarför-
bundet har begärt förhandlingar härom. 

Den nu träffade överenskommelsen innebär att erforderlig anpassning har 
gjorts för arbetstagare som är födda 1938–39 och därmed omfattas av PFA 98. 
Det förutsätts liksom tidigare att arbetstagaren uppfyller vissa särskilda vill-
kor. Följande gäller: 
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• Arbetstagare ges efter ansökan rätt till särskild ålderspension före 65 års 
ålder enligt PB §§ 19–23. 

• Samtliga följande villkor skall uppfyllas: 

att arbetstagaren sedan 1990-12-31 och därefter fortlöpande uppehållit 
anställning(ar) som lågstadielärare i grundskolan eller som slöjdlärare i 
särskolan, 

att arbetstagaren är född 1938 eller 1939, 

att arbetstagarens avgång sker vid utgången av ett kalenderhalvår, och 

att arbetstagaren har fyllt 63 år. 

De kommentarer som vi tidigare lämnat till 1990 års överenskommelser gäl-
ler alltjämt. Se bl.a. Personalpolitiska avdelningens cirkulär nr 44/90 med 
tillhörande Redogörelse 1990-10-01 samt Personalpolitiska avdelningens cir-
kulär 1991:15. I det sistnämnda berörs även grundvuxlärare. 

Ovanstående reglering överensstämmer med avvecklingen av pensionerings-
perioden för övriga arbetstagare. Det bör dock observeras att samtliga lärare 
omfattats av PA-KL:s bestämmelser om 65 års pensionsålder och att vad som 
sägs i PB § 30 mom. 3 om pensioneringsperiod därmed inte är tillämpligt. 

Beslut 

Enligt § 2 till förhandlingsprotokollet 1998-06-12 om PFA 98 skall överens-
kommelsen ingå i lokalt kollektivavtal om PFA. 

Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras således inte. Av prak-
tiska skäl kan det dock vara lämpligt att till protokoll etc. anteckna: 

att det lokala PFA tillförs de bestämmelser som framgår av förhandlingspro-
tokoll 1999-05-25. 

Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare på 
gruppen Pension och Försäkring. 
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