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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna rutin 

Denna rutin beskriver förutsättningarna för hantering av löneväxling inom Göteborg Stad. 

Löneväxling till pension syftar till att stärka Göteborgs Stads attraktivitet som 

arbetsgivare. Det syftar också till att ge stadens medarbetare ett större inflytande över sitt 

framtida totala pensionsutfall.  

Vem omfattas av rutinen 

Denna rutin gäller tillsvidare för nämnder i Göteborgs Stad. 

Kommunfullmäktiges intention är att samma förmåner ska gälla för samtliga 

förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Respektive bolag får som egen juridisk person 

ta beslut om denna rutin är tillämplig.   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade den 25 april 2019 beslut om att löneväxling till 

tjänstepension ska vara en personalförmån (§ 24).  

Koppling till andra styrande dokument 

Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner 
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Rutin 
Denna rutin gäller från och med 2020-04-01 och tillsvidare för samtliga 

tillsvidareanställda i Göteborgs Stads förvaltningar som omfattas av pensionsavtalen 

PFA, KAP-KL och AKAP-KL fram till dess att medarbetaren uppnår angiven ålder i 32a 

§ LAS. Visstidsanställd personal med månadslön och en anställning om minst ett år 

erbjuds också möjlighet att löneväxla till tjänstepension. 

1 Avtal om löneväxling 

För att ta del av möjligheten till löneväxling till tjänstepension anmäler medarbetaren 

detta i stadens förmånsportal. Avdrag på medarbetarens lön görs månaden efter anmälan 

och förs därefter över till Pensionsvalet (Pensionsvalet är en oberoende valcentral som tar 

hand om tjänstepensionsvalet för bland annat kommunanställda). Avtalet löper på tills 

medarbetaren väljer att avsluta inbetalningen eller att förutsättningarna ändras, se nedan. 

Det finns ingen bindningstid.  

När medarbetaren anmält att hen önskar börja löneväxla har denne vid samma tillfälle 

godkänt villkoren som följer av denna rutin. Pågående avtal om löneväxling upphör om 

Göteborgs Stads kollektivavtal om löneväxling upphör att gälla.  

1.1 Start och ändring 

Avtal om löneväxling kan ingås såväl vid anställningens början som under pågående 

anställning. Beslutet att löneväxla ligger hos medarbetaren och kräver ingen attest från 

chef. Ändringar av avtalet, så som ändring av premie eller avslut av löneväxling, kan 

göras när som helst efter tecknande. Ändringar gör medarbetaren inne i förmånsportalen.  

1.2 Premieinbetalningar 

Bruttolöneavdrag sker löpande varje månad med ett fast önskat belopp i jämna hundratal 

kronor med lägst belopp 200 kronor.  

Löneväxlingspremien förs månadsvis över till Pensionsvalet. Pensionsvalet förmedlar 

premien vidare till medarbetarens valda försäkringsbolag.  

1.3 Premienivåer 

Lägsta möjliga bruttolöneavdrag är 200 kronor per månad. Högsta möjliga 

bruttolöneavdrag per månad är 20 % av bruttolönen. 

Det finns inte möjlighet att göra extra avsättning (engångspremier) utöver den löpande 

premien. Medarbetaren kan när som helst anmäla att höja premien till ett högre belopp för 

att månaden efter ändra tillbaka till ett lägre belopp.  

1.4 Löneunderlag för avsättningar 

Löneväxling sker från fast överenskommen grundlön. Det omfattar inte övriga rörliga 

lönedelar såsom ersättning för obekväm arbetstid eller övertidsarbete.  

1.5 Kostnadsneutralitet 

Vid löneväxling till tjänstepension betalar Göteborgs Stad en särskild löneskatt och inga 

sociala avgifter som vid utbetalning av lön. Den positiva mellanskillnaden, för 

närvarande beräknad till 6 % efter avdrag för administrativa kostnader och 
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förmedlingsavgifter, tillfaller medarbetaren som ett premietillägg till löneväxlingen under 

det år då mellanskillnaden uppstår.  

Exempel: För en arbetstagare som kommit överens med arbetsgivaren om 1000 kr i 

bruttolöneavdrag, betalas 1060 kronor in till tjänstepensionsförsäkringen.  

1.6 Underlag för beräkning 

Bruttolönen före avdrag för löneväxlingen ska ligga till grund för tjänstepension och 

beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, exempelvis semesterdagstillägg och 

sjukavdrag.  

Bruttolönen före avdrag för löneväxlingen ska också ligga till grund för framtida 

löneöversyner och framtagande av lönestatistik.  

1.7 Lönerelaterade ersättningar 

Ersättningar utöver grundlön så som för semester, jour och beredskap, sjuklön mm 

beräknas utifrån bruttolönen före genomförd löneväxling. Sjukavdrag görs från bruttolön 

innan genomförd löneväxling.  

2 Ändrade förhållanden i anställningen 

Under vissa särskilda förutsättningar kan det hända att villkoren mellan arbetsgivaren och 

medarbetaren kan förändras.  

2.1 Avgång ur tjänst 

Upphör anställningen i Göteborgs Stad så avslutas avtalet automatiskt.  

2.2 Sjukdom och ledighet 

Löneväxling görs endast om det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det 

inte går att utföra bruttolöneavdrag, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller 

tjänstledighet med varaktighet mer än en månad, avslutas avtalet. Medarbetaren måste 

själv meddela om hen önskar att återuppta löneväxlingen efter ledigheten.   

Vid partiell ledighet är det medarbetarens eget ansvar att justera nivån på premien om hen 

så önskar. Avdrag sker så länge beloppet understiger 20 % av bruttolönen och det finns 

lön att dra det överenskomna beloppet ifrån.  

2.3 Dödsfall 

Vid dödsfall upphör avtalet att gälla från dödsfallsdatum.  

3 Tjänstepension 

Grundlön innan genomförd löneväxling utgör löneunderlag för tjänstepension i PFA, 

KAP-KL och AKAP-KL, det vill säga avgiftsbestämd ålderspension, särskild 

ålderspension, särskild avtalspension, kompletterande ålderspension, förmånsbestämd 

ålderspension samt efterlevnadspension. Detta medför att dessa pensioner inte påverkas 

av löneväxlingen.  

4 Socialförsäkringar och Allmän pension 

Det är viktigt att notera att ersättningar från och avgifter till det lagstadgade 

socialförsäkringssystemet och det allmänna pensionssystemet utgår från lön efter 



 

 

Göteborgs Stads rutin för löneväxling till tjänstepension 6 (6) 

   

   

löneväxling. Efter vissa fasta angivna värden förändras inte ersättningen från våra 

socialförsäkringar. Avsättning till den allmänna pensionen görs heller inte för lön som 

överstiger sådant angivet värde. För arbetstagare med inkomster under dessa nivåer 

minskar efter löneväxlingen den pensionsgrundande inkomsten, den sjukpenning- och 

föräldrapenninggrundande inkomsten och underlaget vid beräkning av ersättning från 

arbetsskadeförsäkringen. Löneväxling inom dessa intervaller bör därför nyttjas med stor 

försiktighet då det kan påverka den enskildes ersättningar och avgifter.  

För arbetsskadeförsäkring och sjukpenning motsvarar detta gränsvärde 8 prisbasbelopp 

(32 200 kr per månad 2022) och för föräldrapenning motsvarar gränsvärdet 10 

prisbasbelopp (40 250 kr per månad 2022). För den allmänna pensionen motsvarar 

gränsvärdet 8,07 inkomstbasbelopp (47 748 kr per månad 2022).  

Denna information beskrivs tydligt i förmånsportalen.  

5 Avtalsförsäkring 

Avtalsförsäkringar utbetalas utifrån sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). SGI beräknas 

på inkomst efter genomförd löneväxling. Dessa ersättningar kan komma att påverkas 

negativt för medarbetare som löneväxlar till tjänstepension.  

Denna information beskrivs tydligt i förmånsportalen.  

6 Omförhandlingsklausul 

Om förutsättningarna för löneväxling förändras på grund av ändring i lag och/eller 

centralt kollektivavtal har medarbetaren och arbetsgivaren en ömsesidig rätt att säga upp 

avtalet med omedelbar verkan. Innestående medel förmedlas enligt ursprungligt avtal.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


