
PENSIONSPOLICY FÖR GISLAVEDS 

KOMMUN SAMT AV KOMMUNEN 

HELÄGDA BOLAG 

KS 2020.173 

2020-10-13 

Styrdokument 

Dokumenttyp: Policy 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 

F astställelsedatum: 20 21-01-26 

Ansvarig: HR-avdelningen 

Revideras: var tredje år 

Följas upp:  var tredje år 



 

 

 
 

 

Innehållsförteckning 
Pensionspolicy för Gislaveds kommun samt av kommunen helägda bolag . Fel! Bokmärket är 

inte definierat. 

1 Inledning .................................................................................................................................. 3 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 3 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 3 

1.4 Uppdatering ...................................................................................................................... 3 

1.5 Beslutsordning .................................................................................................................. 3 

 

  



1 Inledning  
 
1.2 Bakgrund  
Pensionspolicyn är ett strategiskt dokument som ska medverka till att uppfylla visionen om 

Gislaveds kommun som en eftertraktad och attraktiv arbetsplats. Pensionspolicyn ska användas 

som ett av flera instrument för att långsiktigt trygga verksamheten vad gäller 

kompetensförsörjning och ekonomi.  

 

Det har även öppnats upp möjligheter att utforma pensionslösningar för individer eller grupper 

av anställda samt alternativ att trygga dessa utfästelser. I kommunens anvisningar ska 

tydliggöra vilka pensionslösningar som accepteras inom kommunen, hur dessa ska tryggas samt 

hur arbetet med pensionsfrågor ska bedrivas.  

 

Policyn gäller för samtliga anställda inom kommunen samt anställda på av kommunen helägda 

bolag som omfattas av överenskommelsen om kollektivavtalad pension (KAP-KL) eller 

avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP-KL) som pensionsavtal. 

 
1.3 Syfte  
Pensionspolicyn ska medverka till att kommunen alltid har marknadsmässigt riktiga förmåner 

för de anställda och att detta går att följa upp.  

Pensionsförmånerna ska hjälpa kommunen att attrahera, behålla och utveckla medarbetare.  

Policyn ska effektivisera kommunens administration och ge snabba och enkla rutiner vilket ska 

bidra till sänkta kostnader. Kommunens anvisningar för pension ska stödja syftet med 

pensionspolicyn. 

Nyanställningar ska klaras av inom ramen för pensionspolicyn som ska fungera som ett ramverk 

inom vilken nyanställningen ska hanteras.  

 
1.4 Uppdatering  
Pensionspolicyn ska ses över vart tredje år eller då det finns behov att den uppdateras. 

Däremellan ska uppdatering ske då det skett större förändringar i lagar och kollektivavtal med 

påverkan på pensionsområdet.  

 
1.5 Beslutsordning  
Övergripande och strategiska frågor beslutas av kommunfullmäktige. Det löpande ansvaret för 

pensionsfrågor vilar på kommunledningskontoret, liksom att anvisningarna är korrekta och 

uppdaterade. Pensionsmyndighet är Kommunstyrelsen eller det utskott som ansvaret är 

delegerat till.  
 

 


