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1 Bakgrund 

1.1 Kollektivavtalet 
Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad 
Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda 
som har fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas inte av KAP-KL 
utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.  

Bestämmelserna i KAP-KL och A KAP-KL är i vissa delar dispositiva och ger utrymme 
för lokala eller individuella överenskommelser. Pensionsstrategin beskriver det som 
kommunen har beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor.  

 KAP-KL gäller för alla anställda som fyllt 28 år den 31 december 2013.  

 A KAP-KL gäller arbetstagare födda 1986 eller senare.   

 Nyanställda som är födda tidigare än 1986 och har en lön överstigande 
7,5 Inkomstbasbelopp kan via en överenskommelse med arbetsgivaren 
ansluta sig till A KAP-KL 

1.2 Uppdatering   
Lekebergs kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i 
lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.  

1.3 Beslutsordning  
Beslut enligt denna pensionspolicy fattas i enlighet med kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
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2 Under anställningstid  

2.1 Löneväxling till pension – Bakgrund 
De förändringar som genomförts i pensionssystem och avtal de senaste åren har 
gjort att pensionsfrågorna blivit allt viktigare såväl för den enskilde som för 
arbetsgivaren. Det är viktigt att de anställda ser pensionen som en del av 
anställningsvillkoren och att en trygghet kan skapas inför pensioneringen. 

Lekebergs kommun erbjuder kommunens anställda att genom frivillig 
pensionsavsättning bruttolöneväxla till pension. Kommunen erbjuder då rådgivning 
till den anställde om intresse till löneväxling finns. 

Erbjudandet innebär:  

 En möjlighet till en förmån till lägre kostnad jämfört med om samma 
förmån betalas med nettolön 

 En högre sparpremie och därmed högre pension jämfört med privat 
pensionssparande 

 Att nettolönen blir lägre efter skatt och löneväxling  

 Att premieavsättningen till tjänstepensionen blir oförändrad 

 Att den enskildes möjligheter till avsättning till privat 
pensionsförsäkring med bibehållet skatteavdrag inte påverkas  

 En möjlighet till högre total pension 

Löneväxlingen bygger på ett kostnadsneutralt synsätt, vilket innebär att 
Lekebergs kommuns kostnader är desamma oberoende av om löneväxling 
sker eller inte.  

Eftersom arbetsgivaravgiften är lägre för pensionsavsättningar, kan 
kommunen erbjuda ett tillägg till det löneväxlade beloppet. Tillägget 
motsvarar en del av mellanskillnaden mellan sociala avgifter på lön och den 
särskilda löneskatten på tjänstepensionen. Tillägget anpassas årligen till de 
sociala avgifterna och den särskilda löneskatten.  

2.2 Att tänka på 
Sjukpenning, föräldrapenning, a-kasseersättning och sjukersättning blir lägre för den 
som får en lön understigande 7.5 prisbasbelopp efter frivillig pensionsavsättning. 
Bostadsbidrag, daghemstaxa, underhållsbidrag kan också påverkas.  

Gränsen för att föräldrapenning inte ska påverkas är 10 prisbasbelopp. 

Om lön efter växling understiger intjänandetaket för allmän pension (8.07 
inkomstbasbelopp) minskar intjänandet till allmän pension. Därför avråds anställda 
med grundlön (efter löneväxling) understigande intjänandetaket för allmän pension 
att göra frivillig pensionsavsättning.  

För anställd med en lön över 8.07 inkomstbasbelopp innebär löneväxling till pension 
jämfört med en icke-löneväxlingssituation att: 
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 Avsättningen till det allmänna pensionssystemet blir oförändrad. 

 Ersättningarna från socialförsäkringssystemen, exempelvis sjukpenning, 
tillfällig föräldrapenning med flera, blir oförändrade.  

2.3 Minsta belopp vid löneväxling 
Minimum beloppet vid löneväxling är 1 000 kronor/månad 

2.4 Maximalt belopp vid löneväxling 
Maximalt belopp vid löneväxling är 25 % av den anställdes bruttolön 

2.5 Alternativ KAP-KL  
I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och 
nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet 
med bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan.  

Erbjudandet omfattar förvaltningschefer och motsvarande, samt annan anställd i 
särskilt fall.  

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL 
byts mot en premiebestämd ålderspension och risken överlåts till individen. Övriga 
pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens 
pensionsstrategi.  

Pensionsavsättning görs enligt punkt 1 eller 2. 

1. Pensionsavsättningen i den premiebestämda lösningen motsvarar avgifterna 
i A KAP-KL. 

Kommunen har också en möjlighet att korrigera nivån i enskilda fall 
beroende på exempelvis befattning, ålder, historik, nyanställningar. 

2. Pensionsavsättningen motsvarar intjäningen av förmånsbestämd 
ålderspension i KAP-KL. Pensionsadministratören uppdaterar årligen premien 
för respektive individ. 

En premiebestämd pensionslösning innebär en större flexibilitet och 
självbestämmande för den anställde i jämförelse med den ordinarie 
förmånsbestämda ålderspensionen. 

2.6 Eget val  
En anställd som omfattas av erbjudandet väljer själv om hen ska ansluta sig till 
alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda 
ålderspensionen. En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP- KL kan inte 
återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består.  

Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller 
fondförsäkring samt om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd.  

Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas till den närmaste familjen, 
detta definieras i lagstiftningen om pensionsförsäkring, som en månadsvis pension 
om den anställde avlider.  

Försäkringsbolag anvisas av kommunen, men även andra alternativ kan väljas. 
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Kommunen erbjuder individuell pensionsrådgivning i samband med att den anställde 
ska fatta beslut om alternativ KAP-KL.  

2.7 Utbetalning  
Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse 
med försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livs-långt. 
Kortaste utbetalningstid är vanligen fem år.  
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3 Vid avgång 

3.1 Pensionsförstärkning vid förtida uttag  
Anställda som är tillsvidareanställda, med en sysselsättningsgrad på minst 50 % av en 
heltid, som har fyllt 61 år kan ansöka om pension och samtidigt få en 
pensionsförstärkning.  

I korthet innebär erbjudandet att den anställde avslutar sin anställning i Lekebergs 
kommun och i gengäld får antingen en pensionsförstärkning i form av ett fast 
månatligt belopp eller en procentsats av grundlönen (exklusive tillägg). Beloppet 
utbetalas varje månad till dess man fyller 65 år. Denna månatliga utbetalning är 
skattepliktig och beloppet är detsamma under hela utbetalningsperioden.  

När anställningsförhållandet mellan den anställde och Lekebergs kommun upphör får 
man inte längre arbeta hos Lekebergs kommun, men är fri att arbeta hos en annan 
arbetsgivare.  Arbetsgivaren kan inte garantera att alla som ansöker om förstärkning 
kommer att få den beviljad.  Återbesättning får endast ske i undantagsfall.   

3.2 Särskild avtalspension enligt överenskommelse (ÖK-SAP) 
Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid 
efter individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild 
avtalspension är inte en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas 
med återhållsamhet och i särskilda fall. 

3.3 Beslut 
Beslut om avtalspension fattas i varje enskilt fall av kommundirektören efter att 
förvaltningschefen fastställt om förutsättningarna för avtalspension är uppfyllda. 


