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Upphävande av beslut gällande samordningsfri inkomst i samband med
särskild avtalspension
Bakgrund
I pensionsavtalet KAP-KL regleras och ger rätt till arbetstagare inom räddningstjänsten att avgå i
”Särskild avtalspension” på egen begäran från 58 års ålder. Rätten fanns även med i Pensionsoch försäkringsavtal 1998 (PFA 98).
Särskild avtalspension ger rätt till pension med en viss procent (ca 59-73%) baserat på lönen vid
avgångstillfället. Den särskilda avtalspensionen ligger fast till ålderspensionen vid 65 års ålder
och betalas ut av Mjölby kommun. Arbetstagaren tar oftast inte ut egen intjänad tjänstepension
eller premiepension under åren med Särskild avtalspension.
Särskild avtalspension kan överenskommas med övriga medarbetare i särskilda fall vilket
regleras i KAP-KL. Hantering av Särskild avtalspension i Mjölby kommun återfinns i
Pensionspolicy och i därtill upprättad delegationsordning. Särskild avtalspension är en kostsam
åtgärd och ska användas restriktivt. Medarbetare inom räddningstjänsten är den enda
yrkesgruppen inom kommunal sektor som ges rätt att avgå i ”Särskild avtalspension” på egen
begäran enligt KAP-KL. Grunden är yrkets beskaffenhet och det har ansetts att efter 30 år i
utryckningsstyrka är det svårt att bibehålla den fysik som krävs i yrket och
omplaceringsmöjligheterna inom räddningstjänsten är begränsade.
Samordning
För såväl räddningstjänstens medarbetare som för övriga beslutas särskilt om samordningsfri
inkomst ska vara möjlig vid sidan av den särskilda avtalspensionen.
För arbetstagare inom räddningstjänsten finns dock tydligt reglerat i KAP-KL när samordning
ska ske. Enligt KAP-KL § 36, bilaga 1 ska samordning av inkomst ske vid särskild avtalspension
om det finns förvärvsinkomst, i vissa fall med full samordning dvs. ingen särskild avtalspension
betalas ut. Vid fall där arbetstagaren tjänar mindre belopp kan arbetagivaren besluta att minska
pensionen med ett uppskattat belopp som kan anses skäligt. Om arbetagaren haft
förvärvsinkomst innan den särskilda avtalspensionen, sker ingen samordning. Arbetstagaren kan
tjäna upp till 24 % av PBB innan samordning sker av inkomst. Därutöver finns en skrivning i
KAP-KL enligt följande:
Anmärkning
Mellan en arbetstagare och en arbetsgivare kan träffas överenskommelse om annan samordning
med förvärvsinkomst än vads om följer av denna paragraf.
Tidigare beslut
Enligt bilaga 2 har en framställan till Kommunstyrelsen gjorts 1999-03-23 från dåvarande
Räddningschefen Bengt-Åke Holmberg avseende samordning av pension, om än något otydligt
vad som gällde i de enskilda fallen. Mjölby kommunstyrelses personalutskott beslutade 1999-0507 bilaga 4, medge två från pensionen samordningsfria PBB per år vid inkomst från annan
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arbetsgivare. Därutöver beslutades att beslutet även ska vara tillämpligt för eventuella
kommande framställningar om samordningsfri inkomst från brandpersonal.
Förslag till beslut gällande beslutet från Mjölby kommuns personalutskott 1999
Undertecknad föreslår att beslutet 1999 upphör att gälla då beslutet från 1999 grundar sig i
pensionsavtal då gällande, PFA 98. Enligt anmärkningen finns en öppning i nu gällande
pensionsavtal, KAP-KL, att göra framställan om samordningsfri inkomst vid särskild
avtalspension. Framställan av enskild medarbetare görs till kommunstyrelsen och hanteras i den
därtill upprättade delegationsordningen.
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