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Tjänstepension

Allmän pension



Allmän pension
• Inbetalningar för lön upp till max 8,07 

inkomstbasbelopp dvs 47 747kr/mån

• Inga åldersgränser för intjänandet

• Enda kravet vid uttag är rätt ålder, i år 

tidigast från 62 års ålder 



Pensionssystemet

Eget sparande

Allmän pension

Inkomstpension

Premiepension

Tjänstepension

KAP-KL

AKAP-KL



Pensionsgrundande lön
• Utbetald årslön i anställningen

• Max 30 ibb (2 130 000 kr/år) (177 500 kr/mån)

• Lönebortfallet är pensionsgrundande vid ledighet pga. 

• sjukdom, arbetsskada

• ledighet enligt Föräldraledighetslagen

• fackligt förtroendeuppdrag

• Traktamente, kostnadsersättningar, 

arvoden är ej pensionsgrundande lön



Pensionsavtal hos kommun & region
Olika pensionsavtal kan ha gällt under samma anställning.

PA-KL PFA KAP-KL

AKAP-

KL

20061985 2014

PA-KL-livränta

1998

Avgiftsbestämd ålderspension

Förmånsbestämd ålderspensionIntjänad pensionsrätt 1997-12-31

Enbart förmånsbestämda 

pensioner



• Intjänad pensionsrätt  1997-12-31

• Förmånsbestämd ålderspension

• Avgiftsbestämd ålderspension 4,5% av årslönen

KAP-KL för anställda inom kommun och 
region  (född 1985 eller tidigare)



Förmånsbestämd ålderspension

• Tjänas in från 28 år - 65 år

• Beräknas på lön över 44 375kr/mån

• Uttag tidigast från 61 år

• Direkt påbörjat pensionsuttag efter avslutad 

tjänst!



Vid beräkning av förmånsbestämd 
ålderspension används: 

• LÖN                                      -De nio sista åren viktiga    

• PENSIONSNIVÅ i %       - Bestäms av födelseåret

• TID                                       - 30 år inom kommun och region ger maximal tidsfaktor



Pensionsunderlag för FÅP

57 58 59 60 61 62 63 64 65Ålder:

Medelvärdet av 

de fem bästa årslönerna*

under de sju åren före buffertåret

Vid slutberäkning vid 65 år används :



Årsskifteslivränta

• Vid varje årsskifte beräknas en årsskifteslivränta.

• FÅP eller livränta kan inte bli lägre än en tidigare beräknad årsskifteslivränta.

• Detta införs 20071231







Pensionsavtal hos kommun & region
Olika pensionsavtal kan ha gällt under samma anställning.
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Avgiftsbestämd 
ålderspension

4,5% av årsinkomsten betalas in till en 

tjänstepensionsförsäkring från 21 år (2007)



Val av försäkringsbolag
Traditionell försäkring Fondförsäkring

Valbara 

pensions-

bolag

Avgift/år 

(SEK)

Rörlig avgift 

(%)

Alecta 65 0.19

AMF Trad 65 0.18

KPA Pension 48 0.11

Skandia 65 0.20

Valbara 

pensionsbolag

Avgift/år (SEK) Rörlig avgift (%)

AMF Fond 65 0.20

Folksam LO 

Fondförsäkring

65 0.30

Futur Pension 65 0.30

Handelsbanken 65 0.30

KPA Pension 65 0.30

Länsförsäkringar 65 0.30

Lärarfonder 65 0.30

Nordea 65 0.30

SEB 65 0.30

Swedbank 65 0.30



Två valcentraler
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Pensionsvalet ägs av KPA Pension och Valcentralen ägs av Skandikon



www.pensionsvalet.se 020-650 111

http://www.pensionsvalet.se/


• KPA Pension Traditionell 

Pensionsförsäkring 

• Automatiskt återbetalningsskydd

• Tryggt med garanterat 

pensionsbelopp

• Dina pengar placeras etiskt och till 

låga avgifter
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Vad händer om du 
inte gör ett val?



Med

− sparkapitalet tillfaller familjen

Utan

− sparkapitalet tillfaller övriga 

sparare i en gemensam pott

Behöver du 
återbetalningsskydd?
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AKAP-KL

• Avgiftsbestämd ålderspension

KAP-KL

• Intjänad pensionsrätt

• Förmånsbestämd 

ålderspension 

• Avgiftsbestämd 

ålderspension

Allmän pension

• Inkomstpension

• Premiepension

• Max 47 747 kr/m

LÖNEVÄXLING om lön >47 747 kr/m 

Allmän pension

• Inkomstpension

• Premiepension

• Max 47 747 kr/m



Vad är löneväxling?
• Du byter en del av din bruttolön mot något 

som din arbetsgivare erbjuder. I det här fallet 
insättningar i en pensionsförsäkring. 

• Avdraget sker innan skatt och betalas in 
på valbar försäkring hos Pensionsvalet.

• Arbetsgivaren får lägre kostnader då du 
sänker din lön och skjuter till några procent till 
det belopp du väljer att löneväxla. 



Val av försäkringsbolag
Traditionell försäkring Fondförsäkring

Valbara 

pensions-

bolag

Avgift/år 

(SEK)

Rörlig avgift 

(%)

Alecta 65 0.19

AMF Trad 65 0.18

KPA Pension 48 0.11

Skandia 65 0.20

Valbara 

pensionsbolag

Avgift/år (SEK) Rörlig avgift (%)

AMF Fond 65 0.20

Folksam LO 

Fondförsäkring

65 0.30

Futur Pension 65 0.30

Handelsbanken 65 0.30

KPA Pension 65 0.30

Länsförsäkringar 65 0.30

Lärarfonder 65 0.30

Nordea 65 0.30

SEB 65 0.30

Swedbank 65 0.30



Viktigt om löneväxling
• Löneväxling påverkar INTE 

tjänstepensionsavsättningen, den beräknas på 

bruttolönen.

• Är din lön efter växling lägre än 8,07 Ibb ,dvs 

47 747kr/m påverkas din allmänna pension



• Sluta med genast börjande uttag –det  ger bästa möjliga 

beräkning av förmånsbestämd ålderspension.                         

Tidigast möjligt vid 61 år.

• Förmånsbestämd ålderspension och intjänad pensionsrätt 

utbetalas med automatik vid 67 år, om du inte fortsätter på 

din tjänst till 68 års ålder. 

• Att ALLTID kontakta pensionshandläggaren  - endast de kan 

göra korrekta beräkningar!       

Kom ihåg !



pensionsmyndigheten.se
• Här ser du din Inkomstpension 

och premiepension. 

• Du ser dina fondval

• Du kan byta dina fonder

pensionsvalet.se
• Här gör ditt val första gången

• Du kan se din premieinformation 

per från 1998

• Du kan flytta dina pengar

minpension.se
• Här ser du en samlad bild av din 

pension

• Inkomstpension

• Premiepension

• Tjänstepension

• Privat pension

• Du kan även simulera 

pensionsuttag

kpa.se
• Här ser du vilka avtal du har i 

KPA Pension

• Du ser om du har 

återbetalningsskydd

• Du kan se din 

efterlevandepension



Tack !


