
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

  

   

Strategi 
Program 
Plan 
Policy 
Riktlinjer 
Regler och rutiner 
 

  

   

 

 

Riktlinjer för pensioner 

 

  



Mörbylånga kommun 

Datum 

2021-06-15 
 

 
Sida 

2(11) 
 

 

 

 

Fastställd av:   Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum inkl. ev. §:  2021-08-17, § 163 

För revidering ansvarar:  Kommunstyrelsen 

För ev. uppföljning och tidplan 

ansvarar:   Kommunstyrelsen 

Dokumentet gäller för:  Mörbylånga kommun 

Dokumentet gäller från och med: 2021-09-01 

Dokumentet gäller till och med: Revidering 

Ev. dokumentkoppling:  Pensionspolicy 

Dokumentansvarig:  Kerstin Parker 

Dnr:   KS 2021/000294-    

 

  



Mörbylånga kommun 

Datum 

2021-06-15 
 

 
Sida 

3(11) 
 

 

Innehåll 
Riktlinjer för pensioner ................................................................................... 4 

Bakgrund ................................................................................................. 4 

Syfte ........................................................................................................ 4 

Pension till anställda .................................................................................... 4 

AKAP-KL för medarbetare födda 1986 eller senare .............................. 4 

Alternativ KAP-KL ................................................................................. 4 

Löneväxling till pension .......................................................................... 6 

Särskild Avtalspension ............................................................................ 8 

Pension till förtroendevalda ........................................................................ 9 

Pensionsinformation .................................................................................. 10 

Utbetalning av små förmåner och pensionsavgifter .................................. 10 

Möjlighet till flexibilitet för medarbetare som närmar sig pensionsåldern

 ................................................................................................................... 10 

Gruppförsäkring ........................................................................................ 11 

 

  



Mörbylånga kommun 

Datum 

2021-06-15 
 

 
Sida 

4(11) 
 

 

Riktlinjer för pensioner 

Bakgrund 

Mörbylånga kommun har beslutat om en pensionspolicy för Mörbylånga 

kommun. Tillhörande riktlinjer är upptagna i detta dokument.  

Syfte 

Pensionspolicyn beskriver det som kommunen har beslutat ska gälla i 

specifika pensionsfrågor. I övrigt gäller ingångna pensionsavtal. Riktlinjerna 

ska förtydliga pensionspolicyn och ingångna pensionsavtal. 

Pension till anställda 

AKAP-KL för medarbetare födda 1986 eller senare 

AKAP-KL ger utrymme att träffa individuell överenskommelse om att 

AKAPKL ska gälla istället för KAP-KL om den fasta överenskomna lönen 

överstiger 62,5 procent av inkomstbasbeloppet. Möjligheten kan användas 

vid nyrekrytering på egen begäran av medarbetaren. I dessa fall tillämpar 

kommunen de partsgemensamma riktlinjerna vid överenskommelse om 

AKAP-KL. Medarbetare som via individuell överenskommelse valt att 

AKAP-KL ska gälla istället för KAP-KL kommer fortsättningsvis att ha 

AKAP-KL i anställningen hos Mörbylånga kommun om inte kommunen 

beslutar annat. 

Alternativ KAP-KL 

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt 

KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensions-

förmåner inom KAP-KL behålls oförändrade. Möjligheten till alternativ 

KAP-KL vänder sig till arbetstagare som är född före 1986 och omfattas av 

pensionsavtalet KAP-KL. Den som omfattas av erbjudandet väljer själv om 

han eller hon ska ansluta sig till alternativ KAP-KL. Den som valt att 

omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så 

länge anställningen i kommunen pågår. 

Nyanställd som i tidigare anställning omfattades av alternativ KAP-KL 

kommer fortsättningsvis att ha alternativ KAP-KL i anställningen hos 

Mörbylånga kommun om inte kommunen beslutar annat. 

Medarbetare som avstår från att aktivt välja, kvarstår i ursprunglig KAP-KL 

för förmånsbestämd ålderspension (FÅP), enligt kollektivavtalets huvud-

regel.  För de medarbetare som väljer att kvarstå i ursprunglig KAP-KL, kan 

val av alternativ pensionslösning göras senare. Kravet är då att medarbetaren 

vid detta senare tillfälle har ett pensionsunderlag överstigande 7,5 inkomst-

basbelopp.  Alternativ pensionslösning kompletterar de pensionsåtaganden 

som i övrigt gäller enligt lag och kollektivavtal.  

Rätten till eget val av pensionsförvaltare till den avgiftsbestämda ålders-

pensionen kvarstår oförändrat även för medarbetare som väljer alternativ 

pensionslösning. Premien för avgiftsbestämd ålderspension får inte användas 

för alternativ pensionslösning. Mörbylånga kommun utser valbara försäk-

ringsgivare avseende placering av premien för alternativ pensionslösning. 

Annan tillämpning av alternativ pensionslösning än vad som anges i dessa 

riktlinjer får inte förekomma hos Mörbylånga kommun. 
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Grundregler 

Medarbetaren omfattas av KAP-KL:s regler om pensionsmedförande lön, 

intjänandetid mm. Mörbylånga kommun svarar, enligt plan, för finansiering 

och tryggande av förmånerna. 

Medarbetaren äger enligt KAP-KL, efter överenskommelse med Mörbylånga 

kommun, att istället för ursprunglig KAP-KL välja annan pensionslösning 

för ålderspensionen för pensionsunderlag överstigande 7,5 inkomstbas-

belopp. Skriftlig överenskommelse ska undertecknas mellan Mörbylånga 

kommun och den anställde för att pensionslösningen ska vara giltig.  

KAP-KL:s avgiftsbestämda del kvarstår i enlighet med kollektivavtalet. 

Sjuk- och efterlevandepensionsförmåner kvarstår på hela pensionsunder-

laget. Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55-års ålder eller från den 

tidpunkt som skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter 

antingen som ett livsvarigt eller temporärt uttag. Premiebetalning ska ske så 

länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock längst intill gällande LAS-ålder.  

För arbetstagare som avgår före LAS-ålder, dock tidigast från och med 

kalendermånaden under vilken han eller hon fyller 61 år, tillgodoräknas även 

den tid som återstår till LAS-åldern, s.k. slutbetalning. 

Försäkringsalternativet ger oantastbara pensioner till den försäkrade, som 

tillika är oåterkallelig förmånstagare. 

Personkrets 

Mörbylånga kommun erbjuder alternativ pensionslösning till de medarbetare 

som uppfyller samtliga följande villkor:  

Omfattas av KAP-KL.  

 Är 28 år eller äldre.  

 Har en tillsvidareanställning hos Mörbylånga kommun  

 Har en anställning som kommundirektör, verksamhetsområdeschef, HR-

chef eller ekonomichef. 

HR-chef kan i särskilda fall bestämma att andra personer än ovanstående kan 

erbjudas alternativ tjänstepension. 

Val av utformning av alternativ pensionslösning  

Den medarbetare som väljer alternativ pensionslösning, får välja premie-

bestämd försäkringslösning inom ramen för de leverantörer som Mörbylånga 

kommun upphandlat avseende såväl traditionell- som fondförsäkring.  

Premien för försäkringar enligt alternativ pensionslösning kommer årligen 

att avstämmas mot den premiekostnad som Mörbylånga kommun annars 

skulle ha haft för en försäkrad förmån för förmånsbestämd ålderspension 

enligt KAP-KL. Kostnadsneutralitet gäller för Mörbylånga kommun.  

Vid val av fondförsäkring är alltid medarbetaren själv ansvarig för valet av 

fond, och därmed också storleken på pensionsförmånerna. Utöver det efter-

levandeskydd som finns i KAP-KL kan medarbetare själv avgöra om 

hans/hennes alternativa pensionslösning ska omfatta utökat efter-

levandeskydd. Mörbylånga kommun tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, 

gentemot efterlevande, i det fall någon medvetet avstått ifrån val av efter-

levandeskydd i det alternativa valet.  
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Premien för alternativ pensionslösning ska obligatoriskt innehålla premie-

skydd vid sjukdom. Det betyder att pensionsuppbyggnaden fortsätter även 

under sjukdomstid. Kostnaden för premieskyddet belastar ej den anställdes 

premieutrymme utan betalas av arbetsgivaren utöver den övriga premien.  

Övrigt  

Medarbetare som valt alternativ pensionslösning kan inte under anställnings-

tiden hos Mörbylånga kommun återgå till ursprunglig FÅP (förmånsbestämd 

ålderspension). Genom att välja alternativ pensionslösning tar medarbetaren 

eget ansvar för den valda pensionslösningen. Medarbetaren eller efter-

levande till medarbetaren, kan således i framtiden inte ställa några krav på 

Mörbylånga kommun, för att vald pensionslösning skulle ge ett oförmånligt 

ekonomiskt utfall, jämfört med den ålderspension som ursprunglig FÅP 

skulle ha givit.  

Medarbetaren har möjlighet att byta förvaltningsform inom den alternativa 

försäkringslösningen.  

För att kunna flytta intjänat kapital till annan försäkringsgivare så krävs ett 

skriftligt godkännande av kommunen. Ett godkännande ges under följande 

förutsättningar:  

 Att flytt sker till annan försäkringsgivare som kommunen har ett 

upphandlat/förhandlat avtal med  

 Att den försäkrade uppfyller ev. hälsokrav hos den mottagande 

försäkringsgivaren om löpande försäkring ska tecknas  

 Att den försäkrade har fått en rådgivning om konsekvenserna inför 

flyttbeslutet  

 Att inga kostnader för flytten belastar kommunen.  

Eventuella kostnader som uppstår ska betalas av den försäkrade eller 

mottagande försäkringsbolag.  

Om medarbetare inom personkretsen får löneökning så att hans pensions-

underlag överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, ska han erbjudas att välja 

alternativ pensionslösning. Om medarbetare som valt alternativ pensions-

lösning får löneminskning, så att pensionsunderlaget understiger 7,5 

inkomstbasbelopp, upphör premiebetalningen.  

Rådgivning  

För medarbetaren innebär valet mellan ursprunglig och alternativ pensions-

lösning ett viktigt privatekonomiskt beslut. Mörbylånga kommun kommer 

därför att erbjuda medarbetaren individuell rådgivning av utomstående 

försäkringsspecialist vilken utses av Mörbylånga kommun. Rådgivningen är 

obligatorisk för att få teckna en alternativ KAP-KL.  

Löneväxling till pension 

Samtliga tillsvidareanställda inom personkretsen har möjlighet att löneväxla 

via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. En löneväxling innebär 

att den anställde byter en bestämd del av sin bruttolön mot att motsvarande 

del plus tillägg inbetalas till en pensionsförsäkring i ett valt försäkringsbolag 

utefter den anställdes önskemål, kommunens upphandling, pensionspolicy 

samt dessa riktlinjer. Löneväxling kompletterar de pensionsåtaganden som i 

övrigt gäller enligt lag och kollektivavtal samt eventuellt privat sparande.  
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Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Anställda som 

löneväxlar får därför ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas utifrån 

kvoten mellan lagstadgade arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på 

pensionskostnader och kan därför komma att ändras över tiden. Kostnads-

neutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes 

ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsätt-

ningsvis vara pensionsgrundande för tjänstepensionen. Bruttolönen före 

växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt vid 

beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semester-

lönetillägg och sjukavdrag.  

Det belopp som den anställde avstår varje månad måste uppgå till minst 

1 000 kr. Maxbelopp för löneväxling får uppgå till ett belopp som innebär att 

det inte minskar den pensionsgrundande inkomsten som ligger till grund för 

den allmänna pensionen. Löneväxlingen regleras i ett individuellt avtal 

mellan kommunen och den anställde. Mörbylånga kommun har upphandlat 

valbar försäkringsgivare avseende placering av premien för löneväxlingen.  

Grundregler 

Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55-års ålder eller från den tidpunkt 

som skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen 

som ett livsvarigt eller temporärt uttag. Premiebetalning kan ske så länge 

medarbetaren kvarstår i tjänst fram till vid var tid gällande LAS-ålder. Vid 

önskemål om växling efter denna ålder krävs ett godkännande ifrån 

arbetsgivaren. Försäkringsalternativet är en arbetsgivarägd tjänstepension 

med den anställde som försäkrad. Den försäkrade har full förfoganderätt 

över pensionen.  

Personkrets  

Mörbylånga kommun erbjuder växling av lön mot pension till de medar-

betare som uppfyller följande villkor:  

 Har en tillsvidareanställning i kommunen  

 Omfattas av KAP-KL/AKAP-KL  

 Har en lön som bör överstiga 8,3 inkomstbasbelopp  

Efter rådgivning med kommunens externa rådgivare kan även annan anställd 

erbjudas och omfattas av löneväxlingsförmånen.  

Löneunderlag  

Det är lönen innan växlingen som ska ligga till grund för avsättningen till 

tjänstepensionen. Dock kan eventuella ersättningar från socialförsäkringarna 

enligt lag komma att påverkas av växlingen såsom allmän pension, sjuker-

sättning och föräldrapenning. Det är även lönen innan växlingen som ska 

ligga till grund för lönerevision.  

Val av utformning av löneväxlingen  

Den medarbetare som väljer löneväxling, får välja premiebestämd 

försäkringslösning inom ramen för de leverantörer som kommunen 

upphandlat avseende såväl traditionell- som fondförsäkring. Pensions-

kapitalets storlek är beroende av de premier som inbetalats under 

anställningstiden, samt av den vinstdelning/återbäring som försäkrings-

bolaget tilldelar traditionell försäkring, eller vid fondförsäkring den 

värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid val av 
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fondförsäkring är alltid medarbetaren själv ansvarig för valet av fond, och 

därmed också storleken på pensionsförmånerna.  

Efterlevandeskydd  

Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL kan medarbetaren själv 

avgöra om hans/hennes löneväxling ska omfatta ett utökat efterlevande-

skydd. Mörbylånga kommun tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, 

gentemot efterlevande, i det fall någon medvetet avstått ifrån val av 

efterlevandeskydd i det alternativa valet. 

Förändring av försäkringslösningen  

Medarbetaren har möjlighet att byta förvaltningsform, premiestorlek och 

efterlevandeskydd inom den valda försäkringslösningen. Ändring av 

förvaltningsform och efterlevandeskydd ska anmälas till respektive 

försäkringsbolag. Ändring av premiestorleken ska anmälas till personal-

avdelningen samt kommunens rådgivare. Ändring kan ske maximalt två 

gånger per år.  

Flytt av försäkringskapital  

För att kunna flytta intjänat kapital till annan försäkringsgivare så krävs ett 

skriftligt godkännande av kommunen. Ett godkännande ges under följande 

förutsättningar:  

 Att flytt sker till annan försäkringsgivare som kommunen har ett 

upphandlat/förhandlat avtal med  

 Att den försäkrade uppfyller ev. hälsokrav hos den mottagande 

försäkringsgivaren om löpande försäkring ska tecknas  

 Att den försäkrade har fått en rådgivning om konsekvenserna inför 

flyttbeslutet  

 Att inga kostnader för flytten belastar kommunen  

Eventuella kostnader som uppstår ska betalas av den försäkrade eller 

mottagande försäkringsbolag.  

Övrigt  

Löneväxlingen upphör vid långvarig ledighet (dock ej semester) eller då den 

anställde ej längre har en sjuklön som avdraget kan tas av. För att växling av 

lön mot pension ska börja gälla ska en särskild överenskommelse upprättas 

vilken ska undertecknas av både den anställde och av arbetsgivaren.  

Rådgivning 

För medarbetaren innebär valet av ev. löneväxling ett viktigt privat-

ekonomiskt beslut. Mörbylånga kommun kommer därför att erbjuda 

medarbetaren individuell rådgivning av utomstående försäkringsspecialist 

vilken utses av kommunen.  

Rådgivningen är obligatorisk för att få teckna en löneväxling.  

Särskild Avtalspension 

Särskild avtalspension är ingen rättighet men kan erbjudas medarbetare som 

har fyllt 61 år. Pensionen bekostas av berört verksamhetsområde. 

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag enligt KAP-KLs 

respektive AKAP-KLs bestämmelser. Om pensionsunderlaget klart under-

stiger nuvarande lön skall en särskild prövning göras. 
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Pensionsnivån är fastställd till nedanstående. 

Pensionsunderlag uttryckt i 

inkomstbasbelopp 

Pensionsnivå 

 

0 – 7, 5 75 % 

7,5 – 20 55 % 

 

Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna tidpunkten till och 

med månaden innan den då medarbetaren fyller 65 år. 

Överenskommelse om partiell särskild avtalspension 

Vid särskild avtalspension på deltid omregleras anställningen permanent till 

en lägre sysselsättningsgrad. För att kommunen ska kunna erbjuda ett arbete 

är den lägsta tillåtna sysselsättningsgraden efter omregleringen vara 

40  procent av heltid. Nivån är satt med hänsyn till verksamhet och 

medarbetare. Särskild avtalspension på deltid kan betalas ut som längst till 

67 år. 

Samordning 

Särskild avtalspension ska samordnas med förvärvsinkomst. Ett prisbas-

belopp per år undantas dock från samordning. Pensionen minskas därefter 

med 73,5 procent av återstående del av förvärvsinkomsten. Med förvärvsin-

komst menas sådan inkomst som kan jämställas med avlöningsförmåner 

enligt vid aktuell tidpunkt gällande centrala kollektivavtal. 

Samordning ska inte göras för sådan del av inkomster som följer av arbete 

som medarbetaren hade innan överenskommelse om särskild avtalspension. 

Dock ska samordning göras om inkomsten utökas. Om en medarbetare med 

särskild avtalspension utför arbete utan ersättning eller mot låg ersättning, 

eller får annan ersättning än sådan förvärvsinkomst som framgår enligt ovan, 

kan kommunen besluta att minska pensionen med uppskattad inkomst, som 

kan anses vara skälig. Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om 

samordningsbara ersättningar, inkomster, oavlönat arbete m.m. som behövs 

för beräkning av pension enligt kommunens anvisningar. 

Kommunen har möjlighet att kräva att felaktigt utbetalt belopp återbetalas. 

Avgång med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, social-

försäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen ger inte någon 

kompensation för detta. 

Pension till förtroendevalda 

Mörbylånga har antagit OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda) tillsammans med bilaga och kommentarer. 

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 avgifts-

bestämd ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. 

Pensionsavgift sätts av på de årliga kontanta ersättningarna. Pensionsav-

giften uppgår till 4,5 % av pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 
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inkomstbasbelopp och 30 % på pensionsgrundande inkomst över 7,5 

inkomstbasbelopp.  

Vid små pensionsavgifter utbetalas detta kontant istället för att avsättas som 

pension. Pensionsavsättningen gäller både för nyvalda samt för omvalda 

fritidspolitiker. 

Pensionsinformation 

Pensionsmyndigheten är ansvarig för att alla anställda får information om de 

pensionsförmåner som gäller för anställningen/uppdraget (det orangea 

kuvertet). Den anställde med pensionsrätt ska få årlig information om 

intjänade pensionsförmåner i anställningen. Skriftlig informationen finns 

tillgänglig på kommunens intranät och innehåller även uppgifter om vem man 

kan vända sig till med frågor. Den nyanställde ska skriftligen informeras om 

möjligheterna att välja pensionsplacering, valbara förvaltare och vad som 

händer om inget val görs.  

Anställd som ska avgå med pension skall lämna skriftlig ansökan till 

närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. Regel-

bundna informationsträffar ska hållas för anställd som under året fyller 59 år 

eller mer avseende allmänna pension samt tjänstepension. 

Pensionsmyndigheten är ansvarig för att den förtroendevalde informeras om 

sin avgiftsbestämda ålderspension, pensionsgrundande inkomst och 

avsättning av pensionsavgift enligt OPF-KL. Förtroendevalda kan i första 

hand vända sig till extern pensionsadministratör med pensionsfrågor och i 

andra hand till kommunens HR-avdelning. 

Utbetalning av små förmåner och pensionsavgifter 

Om pensionens månadsbelopp inte uppgår till 0,5 % av gällande prisbas-

belopp kommer kommunen att istället omräkna pensionen och utbetala 

beloppet som ett engångsbelopp. 

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 senast före april 

månads utgång året efter intjänandet. Belopp under 100 kr utbetalas ej. För 

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

Möjlighet till flexibilitet för medarbetare som närmar sig 
pensionsåldern 

För att öka förutsättningarna för medarbetare att arbeta till 65 år eller längre, 

samt i kompetensväxlingssyfte, kan kommunen erbjuda minskad syssel-

sättningsgrad med bibehållen tjänstepension för tillsvidareanställda som har 

nått åldern där de kan ta ut sin allmänna pension. Arbetstidsminskningen är 

en individuell förmån och beviljas efter beslut i varje enskilt fall.  

Medarbetare minskar sin arbetstid, till lägst 50 % sysselsättningsgrad och lön 

betalas ut efter den faktiska sysselsättningsgraden. Avsättning till tjänste-

pension fortsätter på samma nivå som sysselsättningsgraden var innan 

arbetstiden minskades. Arbetstidsminskningen beviljas efter individuell 

prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten.  

Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna 

pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtals-
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försäkringarna eftersom bruttolönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte 

för denna påverkan. 

Gruppförsäkring 

Kommunen erbjuder samtliga nyanställda en gruppförsäkring utan särskild 

ersättning i tre månader. Den anställde väljer sedan om man vill fortsätta ha 

kvar försäkringen, utöka skyddet, minska skyddet eller ta bort det helt. Om 

någon del behålls fr.o.m. fjärde månaden i anställningen ska den anställde se 

till att erhålla faktura från försäkringsbolaget som bekostas av den anställde 

själv.  
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