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Överenskommelse om Kollektivavtal om tjänstepension för 

anställda inom Svenska kyrkan 

 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

 

Arbetstagarsidan 

Svenska Kommunalarbetareförbundet  

Vision 

Kyrkans Akademikerförbund  

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund 

 

 

§ 1 Innehåll m.m. 

Parterna har träffat överenskommelse om ett nytt pensionsavtal för arbetstagare inom 

Svenska kyrkan. 

Till avtalet hör också följande bilagor. 

a) Kollektivavtal om tjänstepension (bilaga 1) 

b) Försäkringsvillkor för premiebefrielseförsäkring (bilaga 2) 

c) KAP-KL Svenska kyrkan (bilaga 3) 

 

§ 2 Ändringar och tillägg 

I avtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna 

träffar överenskommelse om under tid då avtalet gäller. 

 

§ 3 Omfattning Kollektivavtal om tjänstepension 

Kollektivavtal om tjänstepension gäller från och med 2018-01-01 och omfattar arbetstagare 

födda 1959 eller senare, såvida de inte undantas i enlighet med § 4.  
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§ 4 Omfattning KAP-KL Svenska kyrkan 

KAP-KL Svenska kyrkan inklusive bilagor gäller från och med 2018-01-01 och tillsvidare 

för arbetstagare 

- födda 1958 eller tidigare, eller 

- som före 2018 träffat överenskommelse med arbetsgivaren om särskild avtalspension 

enligt KAP-KL Svenska kyrkan, eller 

- som före 2018 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning, helt eller partiellt, och har 

nedsatt arbetsförmåga i anställningen, eller 

- som till följd av arbetsskada fått sin arbetsförmåga i anställningen nedsatt med minst 

hälften och därmed fått rätt till livränta enligt SFB med minst motsvarande andel. 
 

Anmärkning 

Arbetstagare som 2017-12-31 omfattas av PFA, Kyrkans PFA eller PA-KL, gör så även från 

och med 2018-01-01 såvida inte parterna senare enas om annat.  

 

§ 5 Intjänad pensionsrätt och livränta 

Parterna är överens om att intjänade pensionsrätter samt livräntor enligt tidigare 

pensionsavtal inom Svenska kyrkan ska hanteras i enlighet med bestämmelserna i KAP-

KL Svenska kyrkan, PFA, Kyrkans PFA och PA-KL. 

Arbetstagare som övergår från KAP-KL Svenska kyrkan till Kollektivavtal om 

tjänstepension och som 2017-12-31 har tjänat in en förmånsbestämd ålderspension, får 

denna omräknad till en pensionsförmån i enlighet med § 21 KAP-KL Svenska kyrkan.  

Pensionsförmånen räknas årligen upp med förändringen av prisbasbeloppet fram till 

pensionstillfället och även under utbetalningstiden.  

 

§ 6 Övergångsbestämmelser 

Parterna har enats om övergångsbestämmelser enligt § 12 i Kollektivavtal om 

tjänstepension.  

Parterna är överens om att övergångsbestämmelserna ska finansieras med 

överskottsmedel ur den förmånsbestämda avdelningen i Kyrkans pensionskassa. 

 

§ 7 Uppföljning  

Parterna har enats om att Pensionsnämnden ska följa upp tillämpningen och 

utvecklingen av Kollektivavtal om tjänstepension samt övergångsbestämmelserna. 

 

§ 8 Indexering 

Parterna är överens om, där annat inte är reglerat, att prisbasbelopp är det som används 

vid indexering av förmånsbestämd ålderspension. Den premiebestämda pensionen 

omräknas enligt Kyrkans pensionskassas regelverk.  
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§ 9 Premiebefrielseförsäkring 

Parterna är överens om att arbetsgivaren ska teckna en premiebefrielseförsäkring anpassad 

till en helt premiebestämd ålderspension, för premier på lönedelar såväl över som under 

7,5 ibb. Denna försäkring ska börja gälla senast när det nya pensionsavtalet träder i kraft.  

Parterna är överens om följande utgångspunkter för premiebefrielseförsäkringen: 

- Försäkringen ska gälla för alla arbetstagare som omfattas av det nya pensionsavtalet, 

även den som vid övergången är frånvarande pga. sjukdom.  

- Villkoren och förmånerna ska minst motsvara nuvarande avgiftsbefrielseförsäkring. 

- Kyrkans pensionskassa kan om möjligt vara försäkringsgivare och administratör. 

 

§ 10 Fortsatt partsgemensamt arbete 

Parterna är överens om att 

- utreda möjligheten till månatlig inbetalning av ålderspensionspremie. 

- inrätta en arbetsgrupp i syfte att utreda möjligheter till ett längre arbetsliv genom en 

flexibel övergång från arbetsliv till pension. 

- utreda möjligheten för arbetstagare, som före år 2018 fått rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning och har nedsatt arbetsförmåga i anställningen, att omfattas av 

Kollektivavtal om tjänstepension. Kostnadsneutralitet ska beaktas i detta arbete.  

- utreda möjligheten att anpassa beräkningsunderlaget för efterlevandepension till 

Kollektivavtal om tjänstepension.  

 

§ 11 Följsamhetsklausul gällande premienivåer 

Om premienivåerna höjs för de helt premiebestämda pensionsavtalen ITP1, SAF-LO eller 

AKAP-KL, kan förhandling upptas om motsvarande premienivåer i Kollektivavtal om 

tjänstepension.  

 

§ 12 Avtalsförsäkringar 

Parterna är överens om att en förutsättning för att det nya pensionsavtalet kan träda ikraft 

är att avtalsförsäkringarna AGS-KL, TFA-KL samt TGL-KL får fortsätta tillämpas för 

samtliga arbetstagare inom Svenska kyrkan.  

 

§ 13 Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 
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