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Pensionspolicy 

Bakgrund 
Pensionspolicyn är ett strategiskt dokument som ska medverka till att 
uppfylla visionen om Mörbylånga kommun som en eftertraktad arbetsplats. 
Pensionspolicyn ska användas som ett av flera instrument för att långsiktigt 
trygga verksamheten vad gäller personal-/kompetensförsörjning och 
ekonomi. 
I och med tillkomsten av KAP‐KL samt AKAP‐KL har det tillkommit en del 
områden där varje enskild arbetsgivare måste ta vissa beslut. Det har även 
öppnats upp möjligheter att utforma pensionslösningar för individer eller 
grupper av anställda samt alternativ att trygga dessa utfästelser. Kommunens 
pensionspolicy ska tydliggöra vilka pensionslösningar som accepteras inom 
kommunen.  
I tillhörande riktlinjer finns beskrivet hur dessa ska tryggas samt hur arbetet 
med pensionsfrågor ska bedrivas. Policyn gäller för samtliga anställda inom 
kommunen som omfattas av KAP‐KL eller AKAP‐KL som pensionsavtal. 
Utöver detta gäller policyn i valda delar för kommunens förtroendevalda. 
Övergripande och strategiska frågor beslutas av kommunstyrelsen. Det 
löpande ansvaret för pensionsfrågor vilar på HR-enheten. Pensions-
myndighet är kommunstyrelsen. 

Syfte 
Policyn ska effektivisera kommunens administration och ge snabba och 
enkla rutiner vilket ska bidra till sänkta kostnader. Pensionspolicyn ska 
medverka till att kommunen alltid har marknadsmässigt riktiga förmåner för 
de anställda och att detta går att följa upp. Pensionsförmånerna ska hjälpa 
kommunen att attrahera och behålla kompetent personal. Nyanställningar ska 
klaras av inom ramen för pensionspolicyn som ska fungera som ett ramverk 
inom vilken nyanställningen ska hanteras. 

Pensioner 

Pension till anställda 
Kommunens medarbetare omfattas av pensionsavtalen Kollektivavtalad 
Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-
KL). Anställda som har sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas 
inte av KAP-KL utan av det pensionsavtal som gällde vid den aktuella 
tidpunkten när sjuk eller aktivitetsersättningen började gälla. 
Bestämmelserna i KAP-KL och AKAP-KL är i vissa delar dispositiva och 
ger utrymme för lokala eller individuella överenskommelser. 
Pensionspolicyn beskriver det som kommunen har beslutat ska gälla i 
specifika pensionsfrågor. 

− KAP-KL gäller för  arbetstagare födda 1985 eller tidigare.  

− AKAP-KL gäller arbetstagare födda 1986 eller senare. 

− Nyanställda som är födda tidigare än 1986 och har en lön överstigande 
7,5 inkomstbasbelopp har möjlighet att ansluta sig till AKAP-KL. 
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Mörbylånga kommun är dock mycket restriktiv med att godkänna sådan 
begäran. Beslut tas ensidigt av arbetsgivaren. 

− KAP-KL/AKAP-KL gäller inte för arbetstagare som tillträder en anställning 
efter det att han eller hon har uppnått LAS-ålder. 

Pension till förtroendevalda 
Mörbylånga har antagit OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda) tillsammans med bilaga och kommentarer, att 
gälla efter valet 2014. Från och med antagande av denna policy gäller OPF-
KL 18. 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som väljs för första gången i 
samband med valet 2014. För förtroendevalda som valdes innan 2014 gäller 
fortsatt PBF och PRF-KL. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
för förtroendevalda som i tidigare uppdrag i kommunen inte omfattats av 
PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser. 
Aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevalda med sammanlagda 
uppdrag i kommunen på minst 40 procent. 
Avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd gäller för samtliga 
förtroendevalda i kommunen dvs även fritidspolitiker. Sjukpension och 
familjeskydd gäller för förtroendevalda med sammanlagda uppdrag i 
kommunen på minst 40 procent.  
Förtroendevalda har möjlighet att, inför att utbetalningen av avgiftsbestämd 
ålderspension ska påbörjas, välja att ta bort efterlevandeskyddet. 

Pensionsgrundande ledigheter och förmåner  
Enbart pensionsgrundande ledigheter och avlöningsförmåner som är 
upptagna i KAP-KL respektive AKAP-KL ska ligga till grund för intjänande 
av tjänstepensionsförmåner. 

Särskild Avtalspension 
Kommunen är restriktiv avseende beviljande av särskild avtalspension. 
Särskild avtalspension är inte en rättighet för den anställde utan är ett 
verktyg som arbetsgivaren kan använda sig av i undantagsfall vid 
neddragningar och i annat särskilt fall. Med särskild avtalspension avses 
pension före 65 år. 

Utbetalning av små förmåner och pensionsavgifter 
Om pensionens månadsbelopp är av mindre storlek kommer kommunen att 
istället omräkna pensionen och utbetala beloppet som ett engångsbelopp. 
Värdet fastställs i kommunens riktlinjer för pensioner. 

Mörbylånga kommuns pensionsplan 
Anställd kan erbjudas att växla bruttolön mot pensionsavsättning efter 
godkännande av HR-chefen. Växlingen skall ske enligt regelverk angivna i 
riktlinjerna. 
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Möjlighet till enskild pensionslösning erbjuds utifrån riktlinjerna om pension 
för anställda. 
För att öka förutsättningarna för medarbetare att arbeta till 65 år eller längre, 
samt i kompetensväxlingssyfte, kan kommunen erbjuda minskad 
sysselsättningsgrad 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. 

Gruppförsäkring 
Kommunen ska erbjuda samtliga nyanställda en gruppförsäkring utan 
särskild ersättning i tre månader. Därefter väljer den anställde om denne vill 
ha kvar försäkringen eller delar av den genom att betala privat för den. 

Tryggande av pensionsförmåner inom Mörbylånga kommun  
Kommunen tryggar sina pensionsåtaganden på nedanstående sätt.  

Typ av pension Tryggande 

Avgiftsbestämd ålderspension Tryggas genom försäkring med 
löpande inbetalning 

Förmånsbestämd ålderspension före 
1998 

Tryggas mot placeringar i en 
pensionsplacering, utöver det 
tryggas den också mot kommunal 
borgen 

Förmånsbestämd ålderspension 
efter 1998 

Tryggas genom försäkring med 
löpande inbetalning 

Pension till efterlevande Tryggas genom försäkring med 
löpande inbetalning 

Pension intjänad före 1998 Tryggas mot placeringar i en 
pensionsfond, utöver det tryggas 
den också mot kommunal borgen. 
Kommunen kan komma att försäkra 
pensionen av visa anställda genom 
förmånsbestämd försäkring 

Alternativ KAP-KL Tryggas genom försäkring med 
löpande inbetalning 
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