
Förtydligande avseende 1200-kronorsgarantin PA-KL 
 
Den 27 april 2017 enades centrala parter om Överenskommelse om höjd garantinivå för 
tjänstepension enligt PA-KL. Överenskommelsen innebar sammanfattningsvis att parterna blev 
överens om att höja garantinivån om 100 kronor till 1 200 kr för de arbetstagare som på grund av 
förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta har tjänat in ålderspension enligt PA-KL och 
därefter, i sin anställning, inte omfattades av PFA 98, PFA 01 eller KAP-KL.  
                              
Överenskommelsen innebär således att garantinivån höjs, från 100 kr till 1 200 kr.  
Den höjda garantinivån tillämpas på motsvarande sätt som den så kallade 100-kronorsgarantin har 
tillämpats hittills. Det innebär att samtliga som har en ersättningsnivå som understiger det aktuella 
garantibeloppet ska erhålla en ersättning som uppgår till garantibeloppet.  
 
Garantin omfattar såväl personer som har gått i pension före 2017-07-01 som personer som går i 
pension efter detta datum. Något krav på att kvarstå i samma anställning som vid tidpunkten för 
insjuknandet finns inte.  
 
Den nya garantinivån om 1 200 kr ska alltså tillämpas för alla som uppfyller kraven vad gäller 
insjuknande under PA-KL-tid, intjänande av ålderspension enligt PA-KL och som (för den aktuella 
anställningens omfattning vid insjuknandet) inte kommit in på något av tjänstepensionsavtalen PFA 
98, PFA 01 eller KAP-KL.   
 
I tabellen beskrivs några exempelpersoner som omfattas respektive inte omfattas av garantin. 
Respektive. Observera att listan på exempelpersoner inte är uttömmande!  
 

Förutsättningar* Omfattas av garanti 

Heltidsanställd person som insjuknande till 
100% under PA-KL-tid, därefter inte tillfrisknat 
och som kvarstår i ursprungliga anställningen. Ja 

Heltidsanställd person som insjuknande till 
100% under PA-KL-tid, därefter inte tillfrisknat 
och som inte kvarstår i ursprungliga 
anställningen. Ja 

Heltidsanställd person som insjuknande till 
100% under PA-KL-tid och som har tillfrisknat till 
viss del. Ja 

Heltidsanställd person som insjuknande till 
100% under PA-KL-tid och som har tillfrisknat till 
viss del. Har en ny anställning på den friska 
delen. Ja 

Heltidsanställd person som insjuknande till 
100% under PA-KL-tid och som tillfrisknat helt Nej 

Heltidsanställd person som insjuknande partiellt 
under PA-KL-tid och därefter inte tillfrisknat. 

Ja 

Heltidsanställd person som insjuknande partiellt 
under PA-KL-tid och därefter inte tillfrisknat. Har 
en ny anställning på den friska delen. Ja 



Heltidsanställd person som insjuknande partiellt 
under PA-KL-tid och som har tillfrisknat till viss 
del Ja 

Heltidsanställd person som insjuknande partiellt 
% under PA-KL-tid och som tillfrisknat helt Nej 

Deltidsanställd person som insjuknande helt 
eller partiellt under PA-KL-tid och därefter inte 
tillfrisknat 

Ja. Kan omfattas på den resterande 
deltiden av andra avtal i annan 
anställning (även kommunala) 

Deltidsanställd person som insjuknande helt 
eller partielltunder PA-KL-tid och som har 
tillfrisknat till viss del 

Ja. Kan omfattas på den resterande 
deltiden/ friska delen av andra avtal i 
annan anställning (även kommunala) 

Deltidsanställd person som insjuknande helt 
eller partiellt under PA-KL-tid och som 
tillfrisknat helt Nej 

 
*) i samtliga exempel förutsätts att arbetstagaren haft rätt till PA-KL och där insjuknandet innebar 
förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta enligt ovan. 
 
1200-kronorsgarantin trädde i kraft från och med 1 juli 2017. Personer som ingick i kretsen för 1200-
kronorsgarantin vid införandet 2017 omfattas inte av ”Överenskommelse om temporär 
kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt 
kompletteringspension”.  


