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RIKTLINJER FÖR PENSIONSLÖSNINGAR I SAMBAND MED AVGÅNG 
 

DOKUMENTINFORMATION 

 

1 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 efter 
särskilt beslut för att t.ex. underlätta generationsskiften, vid arbetsbrist samt i särskilda fall.  

Med särskild avtalspension avses pension före 65 år.  

Beslut om särskild avtalspension ska utges tas efter diskussion mellan berörd verksamhetschef och 
personalchef vid varje tillfälle.  

Villkoren för den Särskilda avtalspensionen dokumenteras i en särskild utfästelse vilken ska 
undertecknas av både den anställde och av arbetsgivaren. Kostnaden för den Särskilda 
avtalspensionen ska tas av respektive verksamhet.  

 

1.1 OMFATTNING  
Hel SAP kan tidigast utges från den kalendermånad då arbetstagaren fyller 61 år. SAP:en upphör 
vid 65 år eller då intjänad pensionsrätt 971231 och/eller förmånsbestämd ålderspension utbetalas 
av kommunen. Partiell särskild avtalspension kan utgå som längst till 67 år.  

 

1.2 FÖRMÅNSNIVÅ  
Förmånsnivån avtalas separat vid varje tillfälle.  

 

1.3 PENSIONSAVGIFTER  
Pensionsavgift tillgodoräknas arbetstagaren under tiden med SAP, beräknad på pensionsunderlaget 
vid tidpunkten för erhållandet av SAPen.  

 

1.4 SAMORDNING  
Ingen samordning sker med annan förvärvsinkomst förutom i de fall förmånstagaren får en ny 
anställning inom kommunen eller i kommunens bolagskoncern. I dessa fall undantas ett 
prisbasbelopp per år ifrån samordning. 
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1.5 FÖRMÅNSBESTÄMD ÅLDERSPENSION  
Den förmånsbestämda ålderspensionen ska anses som genast påbörjande. Den anställde får 
tillgodogöra sig tjänstetid för beräkning av Fåp motsvarande den kvarvarande tiden fram till 65 år.  

 

1.6 KOMPENSATION FÖR ALLMÄN PENSION  
Den anställde erhåller ingen kompensation för eventuellt bortfall av intjänad allmän pension.  

 

1.7 ÖVRIGT  
Den anställde kan efter särskilt beslut erbjudas konsultation av kommunens pensionsrådgivare 
beträffande utformningen av den särskilda avtalspensionen och konsekvenser av att erhålla 
förmånen.  

 

2 FÖRTIDA UTTAG AV TJÄNSTEPENSION MED PENSIONSKOMPENSATION  

2.1 BAKGRUND  
Förtida uttag av tjänstepensionen är en av Emmaboda kommuns möjligheter att som arbetsgivare 
underlätta vid personal- och verksamhetsförändringar, omorganisationer, effektiviseringar och 
andra förändringar som kan innebära behov av personalminskningar genom att erbjuda 
medarbetare ett förtida uttag av tjänstepensionen i kombination med en 
tjänstepensionskompensation.  

Det är Emmaboda kommun som arbetsgivare som erbjuder och beviljar medarbetare förtida uttag 
av tjänstepensionen i kombination med en tjänstepensionskompensation.  

Kommunens riktlinjer ska följas.  

Individuell överenskommelse ska göras mellan arbetsgivare och arbetstagare. I det enskilda avtalet 
ska framgå vad som gäller för det förtida uttaget av tjänstepensionen och kompensationen i varje 
enskilt fall.  

Varje förvaltning avgör och beslutar om tillämpningen av dessa riktlinjer.  
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2.2 REGELVERK VID BESLUT OM FÖRTIDA UTTAG AV TJÄNSTEPENSION  
• Förvaltningen definierar vilka yrkesgrupper som omfattas.  

• Erbjudandet om förtida uttag och tjänstepensionskompensation måste lösa en 
övertalighetssituation.  

• Överenskommelse om förtida uttag av tjänstepensionen och kompensationen kan ingås tidigast 
från den månad arbetstagaren fyller 61 år.  

• Erbjudandet innebär att medarbetarens anställning i kommunen avslutas.  

• Samordning med eventuell förvärvsinkomst görs inte.  

• Medarbetaren tillåts inte ingå en ny anställning inom Emmaboda kommun  

 

2.3 ERBJUDANDET  
Tjänstepensionen höjs till den nivå man beräknar att den skulle varit vid en 65-års pensionering.  

Med tjänstepension avses den avgiftsbestämda ålderspensionen och förmånsbestämd 
ålderspension enligt KAP-KL samt skillnaden mellan IPR vid uttagstillfället och vid 65 årstillfället. 
Eventuell annan tjänstepension som ej intjänats hos kommunen kompenseras ej.  

Förvaltningen betalar in mellanskillnaden i tjänstepension fram till 65-årsdagen hos det 
försäkringsbolag som anvisas av kommunen via kommunen pensions- och försäkringskonsult.  

Förvaltningen betalar dessutom in en månadslön som pension för varje år före 65 år till det 
försäkringsbolag som anvisas av kommunen via stadens pensions- och försäkringskonsult.  

Sista årets kompensation beräknas proportionerligt mot antal månader innan månaden då 
medarbetaren fyller 65 år.  

Uttaget av tjänstepensionen kan ske på 5 år, 10 år eller utifrån regelverket hos försäkringsbolaget 
samt inkomstskattelagens bestämmelser. Medarbetaren avtalar detta separat med 
försäkringsbolaget.  

Uttaget av tjänstepension kan ske omedelbart eller från och med valfri tidpunkt.  

Medarbetaren avtalar detta separat med försäkringsbolaget.  

Pensionslösningen kan efter enskilt beslut ifrån medarbetaren kompletteras med ett 
återbetalningsskydd.  

 
 

3 AVGÅNGSVEDERLAG  
Kommunen kan som alternativ till övriga pensionslösningar komma att använda sig av 
avgångsvederlag vid vissa situationer. Den anställde har då rätt att omvandla hela eller delar av 
avgångsvederlaget till pensionsavsättning istället för att erhålla kontant utbetalning. Omvandlingen 
ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren. 
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