
Frågor och svar 

 

Vad är det som har hänt?  

Pensionsöverenskommelse 02 (PÖK 02) har visat sig leda till oförutsägbara 

konsekvenser och i vissa fall kraftigt sänkta pensionsnivåer. 

 

Varför blev det så här? 

Syftet med PÖK 02 var att säkerställa att tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal 

inte skulle urholkas vid införandet av nuvarande allmänna pensionssystem. PÖK 02 

har sammantaget varit gynnsam för pensionärerna. Omfattningen av och 

storleksordningen i den pensionssänkning som nu skett är ingenting som parterna som 

träffade PÖK 02 förutsåg. 

 

Vilka berörs? 

Omkring 150 000 tidigare medarbetare i kommun- och landstingssektorn med rätt till 

tjänstepensionsförmåner beräknade enligt de tjänstepensionsavtal som gällde före 

1998 (PA-KL och äldre avtal) har fått besked om sänkt tjänstepension under 2018. De 

berörda är främst personer födda 1937 och tidigare, men sänkningarna kan även gälla 

personer födda 1938 till 1957. 

 

Vad innebär det att tjänstepensionen för 2018 ska ligga på 2017 års nivå? 

Det betyder att de som berörs av pensionssänkningarna till följd av PÖK 02 tillfälligt 

under år 2018 får kompletteringspension på samma nivå som de fick under 2017.  

 

Kommer alla som fått sänkt pension att få 2017 års nivå? 

Nej. De som berörs av kompensationen är främst personer födda 1937 eller tidigare, 

men även personer födda 1938 till 1957 som fått sänkt kompletteringspension på 

grund av vissa samordningsregler. Pensionärer som fått sänkt pension av andra 

orsaker omfattas inte.   

 

Vad ligger i retroaktiviteten?  

Kompletteringspension kommer för den berörda gruppen under hela år 2018 att utges 

på samma nivå som under år 2017. 

 

När kommer kompensationen till pensionärerna? 

SKL eftersträvar en skyndsam hantering så att administrationsbolagen kan betala ut 

kompletteringspension. Utbetalning enligt år 2017 års nivå kan tidigast ske i april.  

 

Hur vet ni att alla pensionärer som har drabbats kommer att få kompensation?  
Sektorns pensionsadministrationsbolag kommer att få titta på hur kretsen ska skiljas 

ut. 

 

Hur påverkar det här budgeten/ekonomin i kommuner och landsting? 

SKL bedömer att kostnaderna kommer att hamna på samma nivå som 2017 och det 

har arbetsgivarna inom sektorn budgeterat för. Den kommun-/landstingsekonomiska 



effekten av de sänkta pensionerna för den berörda gruppen har inte varit känd för 

arbetsgivarna förrän nu.   

 

Kunde detta inte ha förutsetts?  

Centrala parter fick under senhösten indikationer på att tjänstepensionerna i vissa fall 

skulle komma att sänkas år 2018. De fulla konsekvenserna och omfattningen stod 

klart först i och med framtagandet av pensionsbeskeden.  

 

Hur blir det för kommunalförbund och andra medlemmar i 

Arbetsgivarförbundet Pacta? 

De har samma pensionsavtal som SKL och omfattas också av kommande justeringar. 

 

 


