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Bilaga 13 
Bestämmelser för Avgiftsbestämd  
individuell ålderspension (AIP)

Svensk Scenkonst och PTKs förhandlingsgrupp Svensk Scenkonst (i vilken ingår 
Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Ledarna, Tjänstemannaförbundet 
HTF och Akademikerförbunden) har träffat överenskommelse om avgiftsbestämd 
individuell ålderspension (AIP). 

Avtalet gäller med nedanstående lydelse från och med den 1 oktober 2006. Av-
talet kan sägas upp av arbetsgivarparten eller arbetstagarparten och upphör 
därvid att gälla den 1 januari som infaller minst sex månader efter det att part 
mottagit skriftligt besked om uppsägning. Om bestämmelser i eller tillämpningen 
av PA 03 eller PISA-förordningen ändras under avtalstiden, och dessa ändringar 
påverkar avtalet om AIP, skall parterna ta upp förhandlingar om eventuella änd-
ringar i AIP. 

§ 1
Avtalet gäller för arbetstagare vid teater-, dans- och musikinstitutioner, vilka om-
fattas av PA 03 enligt förordning 2003:56 om tjänstepension och tjänstegrupp-
livförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning (PISA-förordningen). 
Avtalet är ett komplement till reglerna om förmånsbestämd pension i PISA-för-
ordningen och ersätter kapitel 3 §§ 8 – 12 (avgiftsbestämd ålderspension) i PA 03. 

Avtalet gäller inte för de som enligt övergångsbestämmelserna till SFS nr 
2003:56 (PISA-förordningen) fortsätter att omfattas av tidigare förordningar SFS 
nr 1991:1427 eller SFS nr 1987:1060.

§ 2
Arbetstagaren tillgodoräknas fortlöpande avgifter beräknad på utbetald lön. I 
den utbetalda lönen ingår inte kostnadsersättningar (skattefria eller 
skattepliktiga).

Avgift tillgodoräknas vid följande ledigheter:
- ledighet till följd av sjukdom efter det att sjuklöneperioden enligt 
 lagen (1991:1047) om sjuklön upphört,
- föräldraledighet, dock längst 18 månader per barn.

Avgiften beräknas på den fasta lönen enligt PA 03, § 13 punkt 1.
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Avgift tillgodoräknas även för:
- tid under vilken sjukpension utbetalas efter det att anställningen upphört.

Avgiften beräknas på pensionsunderlaget enligt PA 03, § 15.

§ 3
Arbetsgivaren finansierar en avgiftsbestämd individuell pension (AIP) genom att 
årsvis betala avgift till Pensionsvalet PV AB (PVAB) för omgående överföring till 
av arbetstagaren vald försäkringsgivare. 

Försäkringen skall vara tjänstepensionsförsäkring och i övrigt pensionsförsäkring 
enligt inkomstskattelagens definition. De försäkringstekniska riktlinjerna skall vara 
utformade på ett könsneutralt sätt. Pensionen kan tidigast börja utbetalas från 
55 års ålder. 

Vid försäkring är arbetsgivaren försäkringstagare. I fråga om rätten till försäkrings-
förmån anses varje försäkrad som försäkringstagare.

§ 4
Arbetstagaren tillgodoräknas månadsvis en avgift på 4,5 procent på utbetald 
lön eller pensionsunderlaget enligt § 2. Pensionsunderlaget är begränsat till en 
årslön av 30 inkomstbasbelopp enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad  
ålderspension.

Tillgodoräkning sker från och med den månad då arbetstagaren fyller 23 år och 
längst till och med månaden före den månad han/hon uppnår 65 års ålder. För 
arbetstagare som har en lägre pensionsålder enligt PISA-förordningen gäller vad 
som sägs i § 5. 

Avgiften skall användas för försäkring hos försäkringsgivare enligt § 7 nedan.

I de fall en arbetstagare under ett kalenderår tillgodoräknas ett belopp som  
understiger 300 kr bildas ingen försäkring. Det avsatta beloppet utbetalas istället 
av arbetsgivaren som kontant lön till arbetstagaren efter kalenderårets utgång. 

§ 5
Arbetstagare som innehar en tillsvidareanställning som omfattas av bilaga B i PISA-
förordningen tillgodoräknas avgifter till AIP för högst tre år efter pensionsåldern, 
dock längst fram till 65 års ålder. Övergår arbetstagaren till en annan anställning 
än den som grundade tjänstepensionen enligt bilaga B äger han/hon i denna 
anställning rätt att tillgodoräkna sig avgifter till AIP enligt bestämmelserna i detta 
avtal.
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Den som har en tidsbegränsad anställning som faller under bilaga B har dock 
rätt att tillgodoräkna sig avgifter till AIP enligt detta avtal även när anställningen 
omfattar tid efter pensionsåldern fram till 65 års ålder. Detsamma gäller den 
som övergår från en tillsvidareanställning till en tidsbegränsad anställning efter 
pensionsåldern.

För dansare sker tillgodoräkning av avgifter till AIP från och med den månad då 
arbetstagaren fyller 18 år.

§ 6
Utöver den avgift som arbetstagaren tillgodoräknas enligt § 4 får arbetsgivaren 
avsätta ytterligare avgifter för AIP. Förutsättningen härför är att arbetsgivaren 
och de lokala arbetstagarorganisationerna i ett lokalt kollektivavtal har enats om 
att ett avstående från lön eller motsvarande förmån i stället skall tillgodoräknas 
arbetstagaren i form av en extra avgift till AIP.

Den extra avgiften kan beräknas som en procentuell andel av lönen, som en 
fortlöpande avgift uttryckt i kr eller som ett engångsbelopp. Avgift i form av ett 
engångsbelopp skall gälla redan intjänade förmåner.

De närmare reglerna för den extra avgiften fastställs i det lokala avtalet.

§ 7
Arbetstagaren kan välja traditionell försäkring eller fondförsäkring hos försäk-
ringsgivare med vilken PVAB på uppdrag av parterna tecknat administrationsavtal. 
Valet kan endast avse en försäkringsgivare per kalenderår och gäller tills nytt val 
sker. För den som byter arbetsgivare inom AIP-området gäller valet av försäkrings-
givare också i den nya anställningen. Omval kan ske för avsättningar avseende 
kommande kalenderår.  

Arbetstagare som första gången anmäls till AIP skall göra sitt val inom den tid 
PVAB anger i det valpaket som arbetstagaren erhåller. Avstår arbetstagaren  
från att välja är KPA Pensionsförsäkring AB försäkringsgivare för en traditionell 
pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd. 

Förutom vad som följer av detta avtal gäller vederbörande försäkringsgivares 
försäkringsvillkor och försäkringstekniska riktlinjer.

§ 8
Parterna har träffat överenskommelse om särskild nämnd (AIP-nämnden), som 
skall svara för tolkning av detta avtal samt i övrigt vara rådgivande till försäk-
ringsgivarna och PVAB. Arbetsgivare eller arbetstagare kan begära att fråga 
som angår honom skall tas upp till behandling i AIP-nämnden.


