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Termer och begrepp 

Pensionsmyndighet – Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har 

i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag att vara pensionsmyndighet för att 

tolka och tillämpa bestämmelser i pensionsfrågor 

 

KAP-KL – Pensionsavtalet som gäller sedan 2006 för samtliga anställda inom 

kommun eller landsting. Står för ”kommunal avtalspension – Kommuner &  

landsting”  

 

AKAP-KL – Pensionsavtal som gäller för personer födda 1986 och senare.  

Avtalet gäller fr.o.m. 140101  

 

PFA – Pensionsavtalet som gällde mellan 1998 – 2006 för samtliga anställda 

inom kommuner och landsting. Står för ”Pension och FörsäkringsAvtal”  

 

PA-KL – Pensionsavtalet som gällde mellan 1985 – 1998 för samtliga an-

ställda inom kommuner och landsting. Står för ”PensionsAvtal – Kommuner &  

Landsting” 

 

PBF – Pensionsavtalet som gäller för vissa förtroendevalda. Står för  

”PensionsBestämmelser för Förtroendevalda” 

 

OPF-KL – Pensionsavtal för förtroendevalda. Gäller för alla som väljs första  

gången i samband med valet 2014  

 

PBB - Prisbasbeloppet  

  

IBB - Inkomstbasbeloppet  

 

SAP – Särskilda AvtalsPension  

 

Fåp – Förmånsbestämd ålderspension  
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Policy 

Pensionspolicyn är ett strategiskt dokument som ska bidra till att  

Hultsfreds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Därmed ska pens-

ionspolicyn kunna användas som ett av flera instrument för att långsiktigt 

trygga verksamheten vad gäller personal-/kompetensförsörjning och ekonomi.  

 

I samband med nuvarande tjänstepensionsavtal för anställda (KAP-KL), samt 

avtal för förtroendevalda (OPF-KL), har det tillkommit ett flertal bestämmelser 

för flexibla lösningar som arbetsgivaren måste ta ställning till. Kommunens 

pensionspolicy ska därför tydliggöra vilka pensionslösningar som accepteras 

inom kommunen, hur dessa ska tryggas samt hur arbetet med pensionsfrågor 

ska bedrivas. Policyn ska också effektivisera kommunens administration och 

ge snabba och enkla rutiner vilket ska bidra till sänkta kostnader.  

Tillämpningar 

Till denna policy hör även ett antal tillämpningar, om alternativ tjänstepens-

ionslösning, särskild avtalspension, pension för förtroendevalda samt särskild 

avtalspension.  

Beslutsordning  

Övergripande och strategiska frågor beslutas av:  Kommunfullmäktige  

 

Beslut på individnivå fattas av:   Kommunstyrelsen 

 

Det löpande ansvaret för pensionsfrågor  

handläggs av:    Personalkontoret  

 

Pensionsmyndighet är:    Kommunstyrelsen 

Uppdatering  

Pensionspolicyn ska ses över då det finns behov, dock minst en gång per man-

datperiod. Däremellan ska uppdatering ske vid större förändringar i lagar och 

kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. Tillhörande tillämpningar 

kan uppdateras separat utan att policyn ändras. För uppdatering av tillämpning-

arna svarar pensionsmyndigheten. 

 

Pension för anställda  

För samtliga anställda med pensionsrätt i kommunen gäller pensionsavtalet 

KAP-KL fr.o.m. 2006-01-01 samt i förekommande fall det senast träffade 
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pensionsavtalet AKAP-KL fr.o.m. 2014-01-01. Anställd med rätt till förtids-

pension eller sjukbidrag vid övergången till KAP-KL respektive AKAP-KL 

kvarstår i det äldre pensionsavtalet PFA eller KAP-KL.  

 

KAP-KL/AKAP-KL gäller inte för arbetstagare som tillträder en anställning 

efter det att han eller hon har fyllt 67 år.  

Pension för förtroendevalda  

Kommunen har antagit Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda (PBF) att gälla från och med 2003-01-01. Vissa övergångsbe-

stämmelser gäller för de med förtroendeuppdrag dessförinnan.  

Reglementet gäller för heltidssysselsatt politiker samt deltidssysselsatt med en  

uppdragstid motsvarande minst 40 % av heltidsersättning inom kommunen. Hit 

räknas dock inte uppdrag inom bolagskoncernen.  

 

Vid utbetalning av ålderpensionsförmåner som följer av PBF är 1 prisbas-

belopp fritt från inkomstsamordning  

 

I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PBF. 

  

Kommunen har 2014-06-23 även antagit ett nytt avtal OPF-KL att gälla för alla 

förtroendevalda som väljs första gången i samband med valet 2014 eller senare 

samt för de som inte omfattats av PBF eller äldre avtal tidigare. Förtroendevald 

som tidigare har omfattas av PBF eller äldre reglementen kvarstår i detta sy-

stem.  

 

OPF-KL innehåller dels ett omställningsstöd och dels pension.  

 

Omställningsstödet gäller för förtroendevald på heltidsuppdrag eller minst      

40 %. Omställningsstödet är ett ekonomiskt tidsbegränsat stöd kombinerat  

med aktiva omställningsinsatser.  

 

Pensionen gäller oavsett omfattning. Pensionsförmånerna avser avgiftsbestämd  

ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Pensionsav-

gift sätts av på de årliga kontanta ersättningarna. Pensionsavgiften uppgår till 

4,5 % av pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % 

på pensionsgrundande inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp. Vid små pensions-

avgifter utbetalas detta kontant istället för att avsättas som pension.  

 

Pensionsavgifterna sätts av som pensionsbehållning hos kommunen och  

utbetalas som en livsvarig pension till den förtroendevalda efter ansökan till  

kommunens pensionsmyndighet.  
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Information  

 

Nyanställda  

Som en del av introduktionen till anställningen eller uppdraget ska alla nya få  

information om de pensionsförmåner som gäller för anställningen eller uppdra-

get. Informationen ska vara skriftlig och ska även innehålla uppgifter om vem 

man kan vända sig till med frågor.  

Val avseende avgiftsbestämd ålderspension  

Den nyanställde ska skriftligen informeras om möjligheterna att välja  

pensionsplacering, valbara förvaltare och vad som händer om inget val görs.  

Under anställningstiden  

Under anställningstiden kan anställd vända sig till personalkontoret för inform-

ation om intjänad kommunal tjänstepension hos kommunen.  

Inför pensionsavgång  

Anställd som ska avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan till närmaste 

chef senast tre månader före planerad pensionsavgång.  

 

Kommunen anordnar årligen informationsträffar för de anställda beträffande 

uttagsmöjligheter av pensionsförmåner.  

Pensionsgrundande ledigheter  

Enbart pensionsgrundande ledigheter som är upptagna i KAP-KL ska ligga till 

grund för intjänande av tjänstepensionsförmåner.  

Pensionsgrundande avlöningsförmåner  

Enbart pensionsgrundande avlöningsförmåner som är upptagna i KAP-KL ska 

ligga till grund för intjänande av tjänstepensionsförmåner.  

Särskild avtalspension  

Särskild avtalspension är ett arbetsgivarinstrument och ska användas med stor  

restriktivitet. Pensionen kan betalas ut på heltid eller deltid efter överenskom-

melse mellan arbetsgivare och anställd.  

 

Pensionen kan beviljas vid övertalighet och organisatoriska förändringar då  

tjänsten inte behöver återbesättas, samt då det finns särskilda skäl av individu-

ell karaktär. Beslut fattas efter individuell prövning. Respektive förvaltning står 

för hela eller delar av kostnaden.  
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Med särskild avtalspension avses pension före 65 år  

 

Villkoren för den särskilda avtalspensionen dokumenteras i en särskild utfäs-

telse vilken ska undertecknas av både den anställde och av arbetsgivaren. Till 

denna policy följer tillämpningar för särskild avtalspension som bilaga 1. 

Hultsfreds kommuns pensionsplan  

Samtliga anställda med en lön överstigande 8,5 inkomstbasbelopp i pensions-

underlag erbjuds alternativ om enskild pensionslösning utifrån tillämpningarna 

för alternativ tjänstepension som följer av bilaga 2 till denna policy.  

Löneväxling mot pension  

Anställd kan erbjudas att växla bruttolön mot pensionsavsättning efter godkän-

nande av personalchefen. Växlingen ska ske enligt tillämpningarna för löne-

växling till pension som följer av bilaga 3 till denna policy.  

Återbetalning av för mycket utbetald pension  

Arbetstagaren är skyldig att lämna uppgifter som behövs för beräkning av 

pension i enlighet med arbetsgivarens anvisningar. Om oriktiga eller ofullstän-

diga uppgifter lämnas ska återbetalning ske. Kommunen kommer alltid att in-

leda utredning av för mycket utbetald pension om beloppet uppgår till mer  

än 500 kr.  

Utbetalning av små förmåner  

Om pensionens månadsbelopp inte uppgår till 200 kr kommer kommunen att 

istället omräkna pensionen och utbetala beloppet som ett engångsbelopp. 

  

Utbetalning av små pensionsavgifter  

Enbart pensionsavgifter som överstiger 1 % av samma års inkomstbasbelopp 

ska betalas ut som pensionsavgift. I annat fall (förutsatt att beloppet är 100 kr 

eller mer) betalas det ut som en kontantutbetalning och sker året efter intjänan-

det. Belopp under 100 kr utbetalas inte.  

 

För anställd som omfattas av AKAP-KL är motsvarande procentsats 1,5 %.  

 

 


