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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36
Revidering av pensionspolicy för anställda (KS 2020.410)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta reviderad pensionspolicy för 
anställda

Ärendebeskrivning
Fullmäktige antog 2015 den nuvarande pensionspolicyn för anställda. Enligt rutin för 
uppföljning och revidering av författningssamlingen skall översyn av alla styrdokument ske 
minst en gång per mandatperiod.

Innehållet i den föreslagna revideringen är i all väsentlighet likartad med den tidigare, men 
har ett tydligare perspektiv av attrahera och behålla medarbetare. Det har tillförts en del som 
rör medarbetares rättighet att kvarstå i anställning efter den i LAS angivna pensionsåldern, 
dock längt till 71 års ålder. Delarna som rör avveckling är samlade under den senare delen av 
policyn och bedöms vara mer flexibla och användbara än tidigare.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §28  Revidering av pensionspolicy för anställda
 Revidering av pensionspolicy för anställda
 Förslag, reviderad pensionspolicy anställda 2020-12-28
 Pensionspolicy anställda 151012
 Protokoll MBL§11 2021-02-22 (rev pensionspolicy anställda) MASKAD
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§ 28
Revidering av pensionspolicy för anställda (KS 2020.410)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar
- att anta reviderad pensionspolicy för anställda

Ärendebeskrivning
Fullmäktige antog 2015 den nuvarande pensionspolicyn för anställda. Enligt rutin för 
uppföljning och revidering av författningssamlingen skall översyn av alla styrdokument ske 
minst en gång per mandatperiod.

Innehållet i den föreslagna revideringen är i all väsentlighet likartad med den tidigare, men 
har ett tydligare perspektiv av attrahera och behålla medarbetare. Det har tillförts en del som 
rör medarbetares rättighet att kvarstå i anställning efter den i LAS angivna pensionsåldern, 
dock längt till 71 års ålder. Delarna som rör avveckling är samlade under den senare delen av 
policyn och bedöms vara mer flexibla och användbara än tidigare.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Revidering av pensionspolicy för anställda
 Förslag, reviderad pensionspolicy anställda 2020-12-28
 Pensionspolicy anställda 151012
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1. Inledning
Syftet med Vallentunas pensionspolicy är att stärka kommunens möjlighet att behålla 
och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva 
kommunens pensionsförmåner och förmåner knutna till ålder. 

Pensionspolicyn är marknadsmässigt framtagen utifrån lagregler och kollektivavtal 
samt möjligheter att utveckla dessa. 

Vallentuna kommun vill med denna pensionspolicy; 

• Öka attraktionskraften som arbetsgivare. 

• Skapa bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner 
knutna till ålder. 

• Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och andra 
förmåner som är knutna till ålder. 

• Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den enskildes 
behov och förutsättningar. 

1.1 Kollektivavtal och pensionsregelverk

Sedan 1 januari 2006 gäller pensionsavtalet KAP- KL (Kollektivavtalad Pension) för 
medarbetare födda 1985 eller tidigare. 

Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektivavtalad 
Pension) för medarbetare födda 1986 eller senare. 

Äldre pensionsavtal gäller fortfarande i enskilda fall och på grund av särskilda 
omständigheter. 

Bestämmelserna i AKAP-KL och KAP-KL är i vissa delar dispositiva, vilket innebär att 
de gäller om inget annat avtalats. Det ger utrymme för lokala och individuella 
överenskommelser. Pensionspolicyn beskriver det Vallentuna kommun beslutat ska 
gälla i specifika pensionsfrågor.

1.2 Uppföljning

Pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och vid behov uppdateras. 
Översyn och uppdatering som föranletts av förändringar i lagar och kollektivavtal kan 
dock göras med annat tidsintervall.
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1.3 Beslutsordning och kostnader

Beslut om pensionspolicyn och om medarbetares pensionsvillkor fattas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott som, på delegation av kommunstyrelsen, är 
kommunens högsta pensionsorgan. 

Förvaltningschef i samråd med personalchef beslutar i enskilda pensionsfrågor vilket 
framgår av respektive möjlighet enligt denna pensionspolicy. 

Kommundirektör i samråd med personalchef beslutar då det gäller förvaltningschef. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i samråd med personalchef beslutar då det gäller 
kommundirektör. 

Personalchef beslutar i normala pensionsfrågor då det gäller kommunens 
medarbetare.

Kostnader som uppstår vid tillämpning av denna pensionspolicy belastar respektive 
förvaltning.

1.4 Pensionsinformation

Arbetsgivaren är enligt KAP-KL och AKAP-KL ansvarig för att medarbetare 
informeras om pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. 

Kommunen uppfyller informationskravet att tillhandahålla medarbetarna 
information om de intjänade pensionsförmånerna. Informationen ges av kommunens 
HR-avdelning i samarbete med extern pensionsadministratör. 

Kommunens medarbetare får varje år en skriftlig pensionsprognos från extern 
pensionsadministratör som grundas på intjänade pensionsförmåner i anställningen. 

Medarbetare som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen 
för första gången får information och valblankett från kommunens valadministratör. 
Efter det får medarbetaren information från de valda försäkringsbolagen. 

På kommunen Intranät finns information om löneväxling samt länkar till 
pensionsavtalen och extern pensionsadministratör.
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2. Under anställningstid

2.1 Löneväxling till pension

Som ett led i att stärka kommunens möjlighet att attrahera och behålla kompetenta 
medarbetare erbjuder kommunen löneväxling som ett sätt att påverka sin pension. 

Löneväxling lämpar sig endast för den som även efter löneväxlingen har en årslön 
som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. 

Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Medarbetare som löneväxlar 
får därför ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet betalas tillsammans med det 
överenskomna löneväxlingsbeloppet till en tjänstepensionsförsäkring. 

Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka 
medarbetarens ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska därför även 
fortsättningsvis vara pensionsgrundande för tjänstepensionen. 

Mer information om möjligheten att löneväxla fås på Intranätet och av kommunens 
HR-avdelning.

2.2 AKAP-KL för anställd född 1985 eller tidigare

I syfte att stärka kommunens möjlighet att behålla och rekrytera nya kompetenta 
medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare erbjuder kommunen möjlighet att 
omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL. 

Erbjudandet kan, efter individuell överenskommelse, både gälla under 
anställningstiden i kommunen och vid nyanställning. 

För de medarbetare som väljer att omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL 
tillämpar kommunen de centrala parternas rekommendation om ”Riktlinjer för 
arbetsgivare vid erbjudande av AKAP-KL i stället för KAP-KL”. 

En medarbetare som valt att omfattas av AKAP-KL kan inte återgå till KAP-KL så 
länge anställningen i kommunen består.

2.3 Rättighet att kvarstå i anställning

Medarbetare i kommunen har rätt att kvarstå i anställning efter den i 32 a § LAS 
angivna pensionsåldern, dock längst till 71 års ålder.
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2.4 Möjlighet till minskad arbetstid för äldre 
medarbetare

I syfte att behålla äldre medarbetare samt öka förutsättningarna för äldre 
medarbetare att arbeta kvar längre, kan kommunen erbjuda möjlighet till minskad 
arbetstid. 

Arbetstidsminskning beviljas av förvaltningschef i samråd med personalchef efter 
individuell bedömning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten. 

För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får medarbetaren inte ta annat arbete sam-
tidigt som arbetstiden i kommunen minskas. 

Möjligheten gäller tillsvidareanställda och innebär att medarbetaren tillåts minska sin 
arbetstid till lägst 50 % av heltid. 

Medarbetaren ska ha uppnått lägsta ålder för att få ta ut allmän pension och ha minst 
5 års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till 
arbetstidsminskningen. 

Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden. Tjänstepensionsintjänandet behålls upp 
till motsvarande heltid, dock längst till och med den kalendermånad medarbetaren 
uppnår i 32 a § LAS angiven ålder. 

Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen före 
arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras procentuellt med faktiska 
löneökningar. 

I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen. Medarbetaren ska 
så långt det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, men i mindre omfattning. 

Arbetstidsminskningen kan komma att påverka medarbetarens allmänna pension, 
sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera, eftersom den kontanta 
lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan men ska informera 
om detta.
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3. Vid avgång

3.1 Särskild avtalspension enligt överenskommelse

Särskild avtalspension (SAP) kan betalas ut på heltid eller deltid (partiell SAP) efter 
överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare. 

Överenskommelse om särskild avtalspension kan göras för viss tid. Villkoret är att 
ålderspension ska tas ut när särskild avtalspension upphör, det vill säga det måste 
finnas ett pensioneringssyfte. 

Särskild avtalspension är ingen rättighet utan ett arbetsgivarinstrument vid 
övertalighet, omorganisation eller annat särskilt fall då tjänsten inte behöver 
återbesättas och ska användas med återhållsamhet. 

Pensionen kan även användas då det finns särskilda skäl av individuell karaktär. 
Beslut fattas av förvaltningschef i samråd med personalchef. 

Överenskommelse om hel eller partiell särskild avtalspension kan ingås tidigast från 
den månad medarbetaren fyller 61. Medarbetaren bör ha minst tio års 
sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till 
pensionsavgången. Hel särskild avtalspension beviljas som längst till och med 
månaden före medarbetaren fyller 65 år och partiell till månaden före den månad 
medarbetaren fyller 67. 

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt 
KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser.

Partiell särskild avtalspension kan vara ett alternativ till hel särskild avtalspension 
och betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen. En 
förutsättning är att medarbetaren är kvar i anställning men att arbetstiden minskas 
med minst 50 % genom permanent omreglering av anställningen.

Pensionsavgifter till avgiftsbestämd ålderspension betalas in under tid med särskild 
avtalspension och beräknas vid partiell på det pensionsunderlag som gällde före 



8

arbetstidsminskningen, det vill säga samma avgift betalas som innan partiell särskild 
avtalspension beviljades. 

Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i förekommande 
fall att tillgodoräknas för medarbetare som uppnått 61 års ålder vid avgången samt för 
medarbetare som får partiell SAP. 

Rätten till efterlevandepension behålls oförändrad under den tid särskild 
avtalspension betalas ut. 

Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning med hel 
särskild avtalspension. För partiell särskild avtalspension gäller att förvärvsinkomst 
från annan anställning än den i kommunen och som är lägre än ett prisbasbelopp per 
år, multiplicerat med graden av arbetstidsminskning undantas från samordning. 
Förvärvsinkomst som överstiger denna nivå ska samordnas genom att den särskilda 
avtalspensionen minsks med 73,5 % av den överstigande delen av inkomsten. 

Utbetalningarna av särskild avtalspension upphör tidigare om intjänad pensionsrätt 
(IPR) eller förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL eller AKPA-KL börjar 
utbetalas av kommunen. 

Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att på-
verka allmän pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera. 
Kommunen kompenserar inte medarbetaren för denna påverkan.

3.2 Pensionsförstärkning vid förtida uttag av 
ålderspension

Kommunen kan erbjuda äldre medarbetare att avgå med förtida uttag av sin 
ålderspension och i samband med det få viss pensionsförstärkning för den minskning 
som det förtida pensionsuttaget innebär. 

Pensionsförstärkning kan erbjudas vid organisatoriska förändringar och övertalighet 
samt då det finns skäl av individuell karaktär. Beslut fattas efter individuell prövning 
av förvaltningschef i samråd med personalchef. 

Den anställde ska ha uppnått lägsta ålder för uttag av allmän pension och avgå från 
sin anställning i kommunen med förtida uttag av tjänstepensionen före 65 års ålder 
avseende KAP-KL och före i 32 a § LAS angiven ålder avseende AKAP-KL. 

Tilläggsbeloppet är 15 % av den överenskomna månadslönen vid avgångstillfället. 
Beloppet är detsamma under hela utbetalningstiden, ingen indexering ska ske. 

Beloppet betalas ut kontant varje månad från avgången och till aktuell pensionsålder. 
Anställningen upphör i samband med pensionsavgången och inget ytterligare 
pensionsintjänande sker därefter. 

Ett förtida pensionsuttag påverkar pensionen efter aktuell pensionsålder.
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1. Inledning
Vallentuna kommun vill med denna pensionspolicy 

 öka sin attraktion som arbetsgivare
 få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra 

förmåner knutna till ålder
 åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av 

pensionsförmåner och andra förmåner som är knutna till ålder
 ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter 

den enskildes behov och förutsättningar.

I de centrala kollektivavtalen om pension för anställa, KAP-KL och AKAP-KL, 
finns utrymme för lokala beslut. Av denna policy framgår i vilka sammanhang 
och på vilket sätt kommunen valt att använda detta utrymme.

1.1 Uppdatering
Pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och vid behov 
uppdateras. Översyn och uppdatering som föranletts av förändringar i lagar 
och kollektivavtal kan dock göras med annat tidsintervall. 

1.2 Beslutsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott är, på delegation från kommunstyrelsen, 
kommunens högsta pensionsorgan med ansvar för övergripande och 
principiella pensionsfrågor i kommunen.

Förvaltningschef, i samråd med personalchef, beslutar i enskilda 
pensionsfrågor vilket framgår av respektive möjlighet enligt denna policy.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslutar då det gäller förvaltningschef och 
kommundirektör.

Personalchef beslutar vid normal pensionsavgång.

2. Pension till anställda 

2.1 Aktuella avtal
Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd 
KollektivAvtalad Pension) för anställda som är födda 1986 eller senare. 
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För anställda födda tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad 
Pension), sedan 2006-01-01. 

Äldre pensionsavtal kan fortfarande gälla i enskilda fall på grund av särskilda 
omständigheter.

I KAP-KL och AKAP-KL finns utrymme för lokala beslut. Av denna policy 
framgår i vilka sammanhang och på vilket sätt kommunen valt att använda 
detta utrymme.

2.2 AKAP-KL för anställd född 1985 eller tidigare
Individuell överenskommelse kan träffas om att den anställde ska omfattas av 
AKAP-KL istället för KAP-KL  - enligt de regler som anges i AKAP-KL. 

En övergång till AKAP-KL betyder att den anställde inte kan återgå till KAP-
KL i anställning i kommunen.

Kommunen tillämpar De partsgemensamma riktlinjerna vid överenskommelse 
om AKAP-KL istället för KAP-KL.

2.3 Löneväxling till pension
Löneväxling för all personal

Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att pensionsspara via ett 
överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet 
betalas i form av en premie till en tjänstepensionsförsäkring.

Ett individuellt avtal fastställer aktuella rutiner för löneväxling.

I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett 
premietillägg. Premietillägget motsvarar skillnaden mellan sociala avgifter 
som betalas på kontant lön och särskild löneskatt som betalas på 
pensionspremier. Den totala premien utgörs därmed av det överenskomna 
bruttolöneavdraget och detta premietillägg.

Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär också att den oväxlade lönen ska 
ligga till grund för det ordinarie tjänstepensionsintjänandet. Lönerevisioner 
och lönerelaterade förmåner som till exempel sjuklön, övertidsersättning och 
semesterersättning, ska göras med den oväxlade lönen som utgångspunkt.

Det lägsta belopp som kan växlas är 500 kronor per månad. Det högsta 
tillåtna växlingsbeloppet är 20 procent av bruttolönen.

Försäkringsbolag anvisas av kommunen. Premien betalas till den försäkring 
som den anställde valt. 
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Om förutsättningarna för löneväxling ändras på grund av ändringar i lag eller 
centralt kollektivavtal, kan såväl den anställde som kommunen säga upp 
avtalet med omedelbar verkan. 

Löneväxlingen kan påverka den anställdes allmänna pension, 
socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen kompenserar inte för 
sådan påverkan. 

2.4 Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda 
Kommunen kan erbjuda äldre anställda möjlighet att minska arbetstiden utan 
att tjänstepensionen påverkas. Erbjudandet kan bland annat göras i syfte att 
underlätta generations- och kompetensväxling, göra besparingar samt skapa 
en ökad flexibilitet. Om arbetstidsminskningen beviljas på grund av 
besparingsskäl får den minskade arbetstiden inte ersättas med ny arbetskraft. 
Erbjudande enligt nedan angivna alternativ är ett arbetsgivarinstrument och 
ingen rättighet för den anställde.

Arbetstidsminskningen kan erbjudas enligt någon av nedanstående modeller 
och beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i 
verksamheten. Respektive förvaltning svarar för kostnaden.

Möjligheten gäller till 65 års ålder men kan efter särskilt beslut förlängas till 
längst 67 års ålder. Anställningen omregleras i samband med 
arbetstidsminskningen.

2.4.1  Minskad arbetstid med bibehållen tjänstepension

Möjligheten gäller för tillsvidareanställda och innebär att den anställde tillåts 
minska sin arbetstid till lägst 50 procent av heltid. Arbetstidsgränsen är satt 
med tanke på kommunens behov av att planera och säkerställa arbetet inom 
verksamheten. Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden, men det fortsatta 
tjänstepensionsintjänandet behålls på samma nivå som före 
arbetstidsminskningen.

Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha minst fem års 
sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning 
arbetstidsminskningen.

Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den 
överenskomna månadslönen före arbetstidsminskningen. Denna lön ska 
förändras procentuellt med faktiska löneökningar.

2.4.2  Minskad arbetstid 80/90/100

I syfte att stimulera äldre anställda att arbeta högre upp i åldrarna, kan 
kommunen vid behov erbjuda tillsvidareanställda som har fyllt 63 år att 
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permanent omreglera tjänsten till 80 procent av aktuell sysselsättningsgrad. 
Lön utbetalas med 90 procent av lönen före minskningen och tjänstepension 
beräknas på 100 procent av lönen före minskningen. Sysselsättningsgraden 
får efter minskningen inte understiga 50 procent.

För att åtgärdens syfte ska uppfyllas gäller att den anställde inte får tillträda 
annan anställning under den tid som arbetstiden i kommunen har minskats.

Den lägre kontanta lönen kan påverka den anställdes allmänna pension, 
sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringarna med mera. Kommunen 
kompenserar inte för sådan påverkan. 

2.4.3 Pensionsförstärkning vid förtida uttag av 
ålderspension

Syftet med erbjudandet är att stimulera äldre anställda att avgå med förtida 
uttag av sin ålderspension, och i samband med detta erhålla viss 
pensionsförstärkning för den reduktion som det förtida uttaget innebär. 

Pensionsförstärkning kan övervägas vid övertalighet och organisatoriska 
förändringar samt då det finns särskilda skäl av individuell karaktär. 
Respektive förvaltning svarar för kostnaden.

Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och avgå från sin anställning i 
kommunen med förtida uttag av tjänstepensionen före 65 års ålder.

Tilläggsbeloppet är 15 procent av den överenskomna månadslönen vid 
avgångstillfället. Beloppet är detsamma under hela utbetalningstiden, ingen 
indexering ska ske. 

Beloppet betalas ut kontant varje månad från avgången och till 65 års ålder, 
Anställningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare 
tjänstepensionsintjänande sker därefter. Ett förtida uttag påverkar pensionen 
efter 65 år.

2.4.4 Särskild avtalspension enligt överenskommelse

Särskild avtalspension kan betalas ut på heltid eller deltid efter 
överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Pensionen ska beviljas 
med stor restriktivitet.
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Allmänt

Särskild avtalspension kan beviljas då det finns särskilda skäl, till exempel 
organisatoriska förändringar, övertalighet då tjänsten inte behöver 
återbesättas, eller då det finns särskilda skäl av individuell karaktär.

Respektive förvaltning svar för kostnaden.

Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha varit anställd i kommunen 
sammanhängande i minst 10 år före pensionstillfället. Om det finns vägande 
skäl kan kommunen i enskilda fall besluta om undantag från kravet på 
uppnådd ålder och anställningstid. 

Vid pension på deltid omregleras anställningen i samband med 
arbetstidsminskningen. Arbetstiden efter minskningen ska vara minst 50 
procent av heltid. Arbetstidsgränsen är satt med tanke på kommunens behov 
av att planera och säkerställa arbetet inom verksamheten.

Pensionsnivå 

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag 
(genomsnittslön) enligt AKAP-KL eller KAP-KLs regler beroende av vilket 
avtal som är gällande för arbetstagaren.

Pensionsunderlag uttryckt i 
inkomstbasbelopp 

Pensionsnivå

0 - 7,5 73,5 %

7,5 - 20 55 %

20 - 30 27,5 %

Pension på deltid betalas ut i en omfattnings om motsvarar 
arbetstidsminskningen. 

Utbetalning

Pensionen betalas ut från den överenskomna tidpunkten till och med 
kalendermånaden innan 65 års ålder. Pension på deltid kan efter särskild 
överenskommelse förlängas till längst 67 års ålder.

Utbetalningarna upphör tidigare om intjänad pensionsrätt (IPR) 1997-12-31 
eller förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL börjar betalas ut av 
kommunen.  Vid särskild avtalspension på deltid upphör utbetalningarna 
tidigare även i det fall sysselsättningsgraden ändras eller arbetstagaren avgår 
från resterande del av anställningen.
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Fortsatt pensionsintjänande

Under tid med särskild avtalspension fortsätter kommunen att betala 
pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsgrundande tid för 
förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL, fortsätter i förekommande fall 
att tillgodoräknas och rätten till efterlevandepension bibehålls. 
Pensionsavgiften och pensionsförmånerna ovan beräknas på ett 
pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KL respektive AKAP-KLs 
regler beroende av vilket avtal som är gällande för arbetstagaren.

Samordning

Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning 
med särskild avtalspension. Vid särskild avtalspension på deltid undantas ett 
prisbasbelopp multiplicerat med graden av arbetstidsminskning. 
Förvärvsinkomst som överstiger denna nivå ska samordnas genom att den 
särskilda avtalspensionen minskas med 73,5 procent av den överstigande 
dela av inkomsten.

Påverkan på allmän pension m m 

Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att 
påverka allmän pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från 
avtalsförsäkringarna. Kommunen kompenserar inte den anställde för denna 
påverkan.

3. Information om pensionsförmåner
Enligt KAP-KL  respektive AKAP-KL är arbetsgivaren ansvarig för att 
anställda informeras om de pensionsförmåner som tjänats in i anställningen. 

Kommunen uppfyller informationskravet genom att de anställda via KPA 
Pension får årlig information om de intjänade pensionsförmånerna. 
Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos.

Vad gäller information om den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt KAP-
KL respektive AKAP-KL får respektive anställd information från det 
försäkringsbolag som valts.

Kommunens anställda som ska välja försäkringsbolag för den 
avgiftsbestämda ålderspensionen, får information och valblankett från den 
valcentral kommunen har avtal med.

Kommunen erbjuder varje år gruppvis information riktad till anställda som fyllt 
58 år. Syftet är att informera om den kommande pensionen och olika 
möjligheter för uttag.

Vallentuna har valt att tillhandahålla pensionskompetens genom 
Pensionshjälpen hos KPA Pension till vilken de anställda kan vända sig för 
information och förhandsberäkning av pension. 
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4. Pensionsavgång
Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om 
detta till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. I 
god tid innan pensionsavgången informeras den anställde skriftligen om 
pensionsbeloppets storlek. 

För begäran om utbetalning och information om avgiftsbestämd 
ålderspension och pension genom löneväxling, ska den anställde vända sig 
till respektive försäkringsbolag.

5. Tryggande av pensionsförmåner
Kommunen tryggar de anställdas pensionsförmåner på nedanstående sätt.

Avgiftsbestämd ålderspension Tryggas sedan 1998 genom försäkring. 
Löpande inbetalning till den försäkring  
den anställde valt.

Förmånsbestämd 
ålderspension 

Tryggas genom beskattningsrätten. 
Pensionsintjänandet skuldförs årligen.

Pension till efterlevande Tryggas tillsvidare genom 
beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband 
med dödsfall.

Särskild avtalspension enligt 
överenskommelse 

Tryggas genom beskattningsrätten Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband 
med beviljad pension.

Pension intjänad före 1998 Intjänad pension redovisas som en 
ansvarsförbindelse och tryggas genom 
beskattningsrätten. 

Extra tjänstepension via 
löneväxling

Inbetlning till tjänstepensionsförsäkring.





För arbetstagarorganisationerna 
 
 
________________ ________________ ________________ 

   
 
 
________________ ________________ ________________ 

    
 
 
________________ ________________ ________________ 
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