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Anställda i Luleå kommun

Inledning
Pensionspolicyn gäller för anställda inom Luleå kommun. Policyn redogör vilka kollektivavtalade
pensionsavtal som medarbetare i Luleå kommun omfattas av samt beskriver de pensionslösningar som
kommunen valt att tillämpa.

Allmänt
Beslutsordning
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och beslutar i övergripande och principiella pensionsfrågor.
Personalkontoret beslutar i löpande pensionsärenden.
Pensionsavtal och pensionslösningar för anställda i Luleå kommun.
* Anställda födda 1985 eller tidigare - KAP-KL
* Anställda födda 1986 eller senare - AKAP-KL
* Särskild avtalspension i särskilda fall - SAP
* Särskild avtalspension för Räddningstjänstpersonal - SAP-R
* Löneväxling – gäller tillsvidareanställda from år 2019
* Pension till förvaltningschef eller motsvarande befattning

Information om pensionsförmåner
På kommunens intranät finns information om tjänstepensionen, där framgår också kontaktuppgifter till
vem man kan vända sig till vid frågor om pension.
Allmän information om pensionens olika delar genomförs vartannat år av extern part.

Pensionsavtal
* För anställda med pensionsrätt i kommunen, födda 1985 eller tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL,
Kollektivavtalad Pension. Anställda som fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas
av äldre pensionsavtal som var gällande vid aktuellt tillfälle.
* För anställda födda 1986 eller senare gäller pensionsavtalet AKAP-KL, Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension.

KAP-KL
Avgiftsbestämd ålderspension
Arbetsgivaren betalar en årlig pensionsavgift på 4,5 % utifrån arbetstagarens pensionsgrundande
årsinkomst from kalendermånaden efter 21 års ålder, gäller from 2007-01-01.

Förmånsbestämd ålderspension
För inkomster överstigande 7,5 inkomstbasbelopp kan en förmånsbestämd ålderspension intjänas, från
28 år ålder och längst tom 65 år. Förmånsbestämd ålderspension motsvarar en del av lönen, över denna
nivå.
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AKAP-KL
Helt avgiftsbestämd ålderspension
Gäller anställda födda 1986 och senare. Arbetsgivaren betalar en pensionsavgift på 4,5 % utifrån arbetstagarens pensionsgrundande inkomst, och på inkomster överstigande 7,5 inkomstbasbelopp betalas en
pensionsavsättning på 30 %.

Särskild avtalspension enligt överenskommelse
I särskilda fall kan arbetsgivaren välja att erbjuda särskild avtalspension. Beroende på vilket
pensionsavtal den anställde omfattas av gäller KAP-KL:s respektive AKAP-KL:s regler när så hänvisas.

Särskild avtalspension – Räddningstjänst
Särskild avtalspension SAP-R är en pension före fyllda 65 år. Räddningstjänstpersonal som uppfyller
kraven på 30 års anställning varav 25 år i utryckningsstyrka, har rätt till särskild avtalspension SAP-R.

Pension till förvaltningschef eller motsvarande befattning
Alternativ KAP-KL
Erbjudande om särskild pensionslösning, alternativ KAP-KL, gäller tillsvidareanställda chefer med
förvaltnings- eller kommunövergripande uppdrag. Kommundirektör beslutar vilka som omfattas.
Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en
premiebestämd pensionsförmån. Övriga pensionsförmåner behålls oförändrade enligt KAP-KL.
Alternativ KAP-KL gäller anställningar ingångna från och med år 2018. Alternativ KAP-KL är inte
aktuell för anställd född 1986 eller senare.
Anställda tillhörande kretsen ovan som ingått pensionslösning enligt ITP-planen kvarstår i den under
sin anställning i Luleå kommun.

Löneväxling till pension
I Luleå kommun kan du förstärka din framtida pension genom avdrag på lönen. Vid löneväxling byter
man en del av sin kontanta bruttolön mot en utökad avsättning till tjänstepension.
Tillsvidareanställda erbjuds möjlighet från 2019 att pensionsspara genom ett överenskommet månatligt
bruttolöneavdrag.
Lönen före växlingen är pensionsgrundande för ordinarie tjänstepensionsintjänande.
Löneöversyn ska göras med den oväxlade lönen som utgångspunkt.
Medarbetare som löneväxlar tillgodoräknas ett premietillägg som motsvarar 50 procent av skillnaden
mellan sociala avgifter och särskild löneskatt på pensionspremier.
Premietilläggets storlek fastställs årligen av kommunen och upphör vid ingången av det år man fyller
66 år.

4

