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Överenskommelse om tillägg till Pensions- och 
försäkringsavtal – PFA 98 

Parter 

Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans 
Församlingsförbund å ena sidan samt 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän 
kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområ-
dena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksför-
bunds Samverkansråd jämte däri ingående organisationer samt under-
tecknade SACO-organisationer samfällt å den andra. 

§ 1 Innehåll 

Parterna konstaterar följande.  

1. Överenskommelser om Pensions- och försäkringsavtal – PFA 98 – 
träffades 1998-06-12. I enlighet med överenskommelserna ska ändringar 
och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna under avtalets giltig-
hetsperiod träffar överenskommelse om ingå i såväl centralt som lokalt 
kollektivavtal.  

2. Enligt Centrala protokollsanteckningar punkt 3 i förhandlingsproto-
kollet 1998-06-12 ska parterna gemensamt 

” - inom ramen för avtalen PFA, PA-KL och AGS-KL – se över regelverket för 
arbetstagare med rätt till förtidspension med avsikt att ändringar ska göras i 
avtalen före 2000-01-01. Ett syfte är att skapa en s.k. premiebefrielseförsäkring 
kopplad till administrationen för AGS-KL. I denna översyn ingår även att ut-
fästelse om sjukpension enligt PA-KL ska inarbetas i AGS-KL.” 
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§ 2 Tillägg till PFA 98 

Parterna enas om följande. 

3. § 10 i Pensionsbestämmelserna i PFA 98 fr.o.m. 1998-01-01 ska ha ly-
delse som framgår av bilaga 1 till detta protokoll, 

4. Försäkringsvillkoren för Avgiftsbefrielseförsäkring ska ha lydelse 
som framgår av bilaga 2 till detta protokoll. 

5. Avgiftsbefrielseförsäkringen gäller försäkrad som från den 1 januari 
1998 eller senare börjar uppbära månadsersättning från AGS-KL eller 
arbetsskadelivränta som är samordnad med förtidspension eller sjukbi-
drag. 

§ 3 Övrigt 

Parterna är införstådda med att ytterligare kompletteringar av teknisk 
natur kan komma att behövas. 

Parterna konstaterar även att de fackliga organisationernas yrkanden om 
ändringar i AGS-KL kvarstår. 

§ 4 Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

 

Vid protokollet 
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Justeras 

För Landstingsförbundet 

 

För Svenska Kommunförbundet 

 

För Svenska kyrkans Församlingsförbund 

 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

 

För OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och 
Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående organisat-
ioner 

 

För Lärarförbundets och Läraranas Riksförbunds Samverkansråd 
jämte däri ingående organisationer 

Lärarförbundet  Lärarnas Riksförbund  

      

För undertecknade SACO-organisationerna samfällt 

Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Arkitektförbundet, Civilekono-
mernas Riksförbund, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeu-
ter, Ingenjörsförbundet, JUSEK, Kyrkans Akademikerförbund, Legitime-
rade Sjukgymnasters Riksförbund, Skogsakademikerna, SRAT (SACO:s 
Tjänstemannaförbund), Sveriges Civilingenjörsförbund, Sveriges Farma-
cevtförbund, Sveriges Fartygsbefälsförening, Sveriges Läkarförbund, 
Sveriges Naturvetareförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Tand-
läkarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund och Sveriges Veterinär-
förbund 
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Ändringar i PFA fr.o.m. 1998-01-01 

§ 10  Pensionsgrundande lön 

Mom. 2 

Under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada enligt 
AFL/LAF , ledighet enligt Föräldraledighetslagen eller……………. 

Mom. 3 

Arbetstagare tillförsäkras avgiftsbefrielseförsäkring enligt de mellan par-
terna överenskomna försäkringsvillkoren för Avgiftsbefrielseförsäkring. 
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Allmänna försäkringsvillkor för Avgiftsbefriel-
seförsäkring för anställda i kommuner och lands-
ting m.fl. 

§ 1 Försäkringsvillkor m.m.  

För avgiftsbefrielseförsäkring gäller dessa bestämmelser samt de be-
stämmelser i övrigt som fastställts i överenskommelser mellan parterna. 

§ 2 Försäkrad och försäkringstagare 

Varje försäkrad d.v.s., arbetstagare för vilken Pensionsbestämmelserna 
(PB) i PFA 98 gäller, är försäkringstagare. De skyldigheter som enligt la-
gen om försäkringsavtal åvilar försäkringstagare gentemot försäkrings-
givare, ska dock avse arbetsgivaren. Den försäkrade ska till försäkrings-
givaren lämna anmälan och uppgifter i enlighet med vad som följer av 
försäkringsvillkoren för AGS-KL. 

§ 3 Avgiftsbetalning vid månadsersättning från avgiftsbefrielseförsäk-
ring 

Avgiftsbefrielseförsäkring innebär att avgiften till försäkrads avgiftsba-
serade ålderspension betalas av avgiftsbefrielseförsäkringen under tid 
med månadsersättning från AGS-KL eller under tid med arbetsskadeliv-
ränta som samordnas med förtidspension eller sjukbidrag.  

Om arbetstagarens anställning upphör under sjukpenningtid eller om 
arbetstagaren insjuknar under efterskyddstid enligt AGS-KL betalas av-
giften även under sjukpenningtid för tid efter det att anställningen upp-
hört. 

Är arbetsförmågan inte helt nedsatt betalas avgiften i förhållande till 
minskningen av arbetstiden hos arbetsgivaren.  

Avgiften avsätts i sin helhet till den försäkrades individuella del enligt 
PB. 
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§ 4 Avgiftsunderlag 

Vid avgiftsbefrielse utgörs avgiftsunderlaget av den inkomst som för-
värvats i anställning som omfattas av PB och som ligger till grund för 
månadsersättning från AGS-KL . Även delar av lön som överstiger 7,5 
förhöjda prisbasbelopp medräknas. 

Anmärkning 

Avgiftsunderlaget vid insjuknandetidpunkten räknas upp med den årliga för-
ändringen av inkomstbasbeloppet (för åren 1998-2000 gäller det förhöjda pris-
basbeloppet). Motsvarande ska gälla lönedelar över 7,5 förhöjda prisbasbelopp. 
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Överenskommelse om vissa frågor för Avgiftsbe-
frielseförsäkring för anställda hos kommuner 
och landsting m.fl. 

Parter 

Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans 
Församlingsförbund å ena sidan samt 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän 
kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområ-
dena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksför-
bunds Samverkansråd jämte däri ingående organisationer samt under-
tecknade SACO-organisationer samfällt å den andra. 

§ 1 
Parterna konstaterar följande.  

1. Överenskommelser om Pensions- och försäkringsavtal – PFA 98 – 
träffades 1998-06-12. I enlighet med överenskommelserna skall ändring-
ar och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna under avtalets gil-
tighetsperiod träffar överenskommelse om ingå i såväl centralt som lo-
kalt kollektivavtal.  

2. Enligt Centrala protokollsanteckningar punkt 3 i förhandlingsproto-
kollet 1998-06-12 skall parterna gemensamt: 

” - inom ramen för avtalen PFA, PA-KL och AGS-KL – se över regelver-
ket för arbetstagare med rätt till förtidspension med avsikt att ändringar 
ska göras i avtalen före 2000-01-01. Ett syfte är att skapa en s.k. premie-
befrielseförsäkring kopplad till administrationen för AGS-KL. I denna 
översyn ingår även att utfästelse om sjukpension enligt PA-KL ska inar-
betas i AGS-KL.” 

3. Genom överenskommelse den 30 september 1999 har parterna ge-
mensamt enats om försäkringsvillkor för Avgiftsbefrielseförsäkringen 
jämte tillägg till PFA 98.  
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§ 2  

Parterna enas om att för Avgiftsbefrielseförsäkringen skall motsvarande 
gälla som följer av de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL 
och TFA-KL  med följande undantag - §§ 1-2, § 5, § 7, § 10, §§ 30-33.  

§ 3 

Parterna uttalar att man tillsammans med AMF avser att ytterligare se 
över den administrativa hanteringen av Avgiftsbefrielseförsäkringen. 

§ 4 

Parterna är ense om att denna överenskommelse, med undantag för § 3, 
ska tillföras det lokala kollektivavtalet om PFA. 

§ 5  

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

 

Vid protokollet 
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Justeras 

För Landstingsförbundet 

 

För Svenska Kommunförbundet 

 

För Svenska kyrkans Församlingsförbund 

 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

 

För OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och 
Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående organisat-
ioner 

 

För Lärarförbundets och Läraranas Riksförbunds Samverkansråd 
jämte däri ingående organisationer 

Lärarförbundet  Lärarnas Riksförbund 

 

För undertecknade SACO-organisationerna samfällt 

Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Arkitektförbundet, Civilekono-
mernas Riksförbund, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeu-
ter, Ingenjörsförbundet, JUSEK, Kyrkans Akademikerförbund, Legitime-
rade Sjukgymnasters Riksförbund, Skogsakademikerna, SRAT (SACO:s 
Tjänstemannaförbund), Sveriges Civilingenjörsförbund, Sveriges Farma-
cevtförbund, Sveriges Fartygsbefälsförening, Sveriges Läkarförbund, 
Sveriges Naturvetareförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Tand-
läkarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund och Sveriges Veterinär-
förbund 
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