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Löneväxling – en möjlighet att förbättra din pension 
 

En förmån för dig som är anställd i Region Stockholm 
Region Stockholm erbjuder dig löneväxling som en förmån. Löneväxling 
innebär att du avstår en del av din bruttolön till pension enligt ett lokalt tecknat 
kollektivavtal. En fördel är att du får 7 procent i bonus från arbetsgivaren, som 
tillägg på det löneväxlade beloppet. 
  
Löneväxlingen påverkar inte din kollektivavtalade tjänstepension negativt, eftersom 
arbetsgivaren har beslutat att lönen före löneväxlingen ska ligga till grund för 
tjänstepensionen. Även andra lönerelaterade förmåner som till exempel sjuklön, 
övertidsersättning och semesterersättning ska räknas på din lön före 
löneväxlingsavdraget. 
 
Du bör däremot observera att din allmänna pension, från Pensionsmyndigheten, kan 
bli lägre om du efter löneväxling har en årsinkomst som understiger 8,07 
inkomstbasbelopp. Denna årsinkomst motsvarar en genomsnittlig månadsinkomst 
på 44 923 kr/mån 2020. Din föräldrapenning kan komma att bli lägre om din 
årsinkomst efter löneväxling understiger 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar en 
genomsnittlig månadsinkomst på 39 417 kr/mån 2020. Din sjukpenning kan bli lägre 
om du efter löneväxlingsavdraget har en årsinkomst understigande 8 prisbasbelopp, 
vilket motsvarar en genomsnittlig månadsinkomst på 31 533 kr/mån 2020 och 
tillfällig föräldrapenning (vid vård av sjukt barn) kan påverkas om din årsinkomst 
understiger 7,5 prisbasbelopp, vilket motsvarar en genomsnittlig månadsinkomst på 
29 563 kr/mån 2020.  
Har du en inkomst under dessa gränser avråder vi dig från att löneväxla, men det är 
du själv som bestämmer om du ska löneväxla eller inte. 
  
Så här placeras det belopp som du löneväxlar 
Du väljer själv var pengarna ska placeras. Om du inte gör något eget val för 
löneväxlingen placeras den i samma försäkring som din avgiftsbestämda 
ålderspension inom KAP-KL eller AKAP-KL (våra kollektivavtal om pensioner). 
Om du vill göra ett separat val för din löneväxling går du in på pensionsvalet.se och 
sedan till ”Välj försäkringsbolag för din tjänstepension”. Klicka på ”Gör ett 
pensionsval” och logga in med e-legitimation. 
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Vad innebär löneväxling? 
 
Med de villkor Region Stockholm erbjuder finns det flera fördelar med att växla lön 
mot pension: 
 

• Din avsättning till pensionsförsäkringen blir högre än den lön du avstår. Det 
beror på att arbetsgivarens avgifter till staten är lägre för pensionspremier än 
för lön. Du får därför 7 procent extra i avsättning. 

 
Exempel: Om du löneväxlar 1 000 kr/mån av din lön avsätts 1 070 kr till din 
pensionsförsäkring. 

 

• Så länge din årsinkomst, efter avdraget för löneväxling, ligger över 539 076 kr 
(för år 2020) påverkas inte din allmänna pension från Pensionsmyndigheten. 
Detta motsvarar en genomsnittlig månadsinkomst på 44 923 kr. En del 
ersättningar från Försäkringskassan, exempelvis tillfällig föräldrapenning (vid 
vård av sjukt barn), kan påverkas om du genom löneväxling sänker din 
årsinkomst under 354 750 kr, vilket motsvarar 29 563 kr per månad. För 
sjukpenning går gränsen vid 378 400 kr, vilket motsvarar 31 533 kr per månad i 
genomsnitt. 
För föräldrapenning finns också en gräns, den går vid 473 000 kr, vilket 
motsvarar en genomsnittlig månadsinkomst på 39 417 kr. 
Hamnar du under dessa gränser för årsinkomsten påverkas allmän pension och 
ersättningar från socialförsäkringssystemet. 
 

• Dina kollektivavtalade pensionsförmåner från arbetsgivaren påverkas inte av 
löneväxlingen. Det är din lön före löneväxlingen som ligger till grund för 
tjänstepensionen.  

 

• Inte heller andra lönerelaterade förmåner från arbetsgivaren som exempelvis 
sjuklön, övertidsersättning och semesterersättning påverkas av löneväxlingen, 
då även dessa räknas på din lön före löneväxlingen. 

 

• Genom att byta lön mot pension skjuter du upp en del av din inkomstskatt till 
den dag du börjar ta ut pensionen. 
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Exempel 

Löneväxling med en lön på 25 000 kr/mån 

Lön       25 000  
Avdrag löneväxling           300 
Underlag för avtalspension, sjuklön, semesterersättning mm  från 25 000 
arbetsgivaren 
 
Underlag1 för allmän pension, sjukpenning,    24 700 
tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning. 
 

I det här fallet ger löneväxling lägre allmän pension och    
ersättningar från Försäkringskassan. 
 
Den totala pensionsavsättningen blir 321 kr (300 kr förhöjt med 7%). 

Löneväxling med en lön på 47 000 kr/mån 
 

Lön       47 000 
Avdrag löneväxling       2 000 
Underlag för avtalspension, sjuklön, semesterersättning mm  från 47 000 
arbetsgivaren 
 
Underlag1 för allmän pension, sjukpenning,   Se textrutan 
tillfällig föräldrapenning samt föräldrapenning.   nedan. 
 
Den totala pensionsavsättningen blir 2 140 kr (2000 kr förhöjt med 7 %). 

 

1. 

Om ersättningstaken i allmän försäkring 

Ersättningstaket för allmän pension motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp. Eftersom den allmänna 

pensionsavgiften inte är pensionsgrundande måste du ha inkomst över 8,07 inkomstbasbelopp för 

att inte förlora pensionsrätt i det allmänna pensionssystemet. 8,07 x 66 800 kr = 539 076 kr  

(44 923 kr/mån år 2020). 

 

Ersättningstaket för tillfällig föräldrapenning (vid vård av sjukt barn) motsvarar 7,5 prisbasbelopp. 

7,5 x 47 300 kr = 354 750 kr (29 563 kr/mån år 2020). 

 

Ersättningstaket för sjukpenning med flera ersättningar motsvarar 8 prisbasbelopp. 

8 x 47 300 = 378 400 kr (31 533 kr/mån 2020) 

 

Ersättningstaket för föräldrapenning motsvarar 10 prisbasbelopp. 10 x 47 300 = 473 000 kr  

(39 417 kr/mån 2020) 
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Frågor och svar om löneväxling. 
 
Följande gäller enligt Region Stockholms kollektivavtal: 
 
Vem kan löneväxla? 
Alla anställda mellan 21 och 67 år inom Region Stockholm med 
tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning på minst sex månader. En 
förutsättning är dock att kollektivavtal har träffats med den fackliga organisationen. 
(Som anställd räknas inte den som har en förenad anställning.) 
 
Hur går jag till väga? 
Du tecknar ett avtal med din arbetsgivare. Det kan ske t ex när du anställs eller i 
samband med den årliga löneförhandlingen, eller när som helst annars. 
 
Vilket belopp kan jag löneväxla? 
Lägsta belopp är 200 kr per månad och maximalt kan du löneväxla 20 procent av 
din bruttolön.  
 
Kan jag avsätta innestående lön? 
Nej, endast framtida inkomster. Redan innestående ersättning för till exempel jour eller 
övertid går inte att löneväxla. 
 
Var placeras mina pengar? 
Hos samma försäkringsbolag/bank och i samma pensionsförsäkring som du valt för din 
avgiftsbestämda ålderspension inom KAP-KL eller AKAP-KL om du inte själv gör ett 
annat val. Om du börjar löneväxla när du är nyanställd kommer du att få hem 
information från Pensionsvalet om hur du går tillväga.  
 
Kan jag byta försäkringsbolag och sparform? 
Ja, du kan byta försäkringsbolag en gång per år. Du måste anmäla ändringen senast i 
december och då gäller den för nästa års pensionsinbetalningar. Du kan också flytta 
tidigare insatta pengar från ett försäkringsbolag till ett annat.  
Omval och flytt av kapital administreras av Pensionsvalet, telefon 020-650 111. 
www.pensionsvalet.se 
 
Hur ändrar jag beloppet som löneväxlas? 
Du måste meddela din arbetsgivare tre månader i förväg om du vill höja eller sänka 
det löneväxlade beloppet. 
 
Kan jag göra uppehåll? 
Ja, om det finns särskilda skäl till det och efter skriftlig begäran. 
 
Vad händer om jag blir sjuk, föräldraledig eller tjänstledig? 
Om det inte går att göra fullt avdrag för löneväxling, t ex vid sjukdom, görs ingen 
löneväxling den månaden. 
 

http://www.pensionsvalet.se/
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När kan jag avsluta löneväxlingen? 
När som helst under året, men med tre månaders varsel. 
 
Vad händer om jag slutar min anställning? 
Om du helt slutar din anställning upphör avtalet om löneväxling att gälla. Byter du 
förvaltning inom Region Stockholm, följer avtalet med. Går du över till ett av Region 
Stockholm ägt bolag måste du teckna ett nytt avtal med denna arbetsgivare. 
 
Vad händer om jag avlider? 
Avtalet om löneväxling upphör från tidpunkten för dödsfallet. Om du valt 
återbetalningsskydd till din pensionsförsäkring utbetalas ditt samlade pensionskapital 
till dina förmånstagare. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller för din 
försäkring. 
 
Påverkas min kollektivavtalade tjänstepension av löneväxling? 
Tjänstepensionen bekostas helt av arbetsgivaren. Region Stockholm har beslutat att 
lönen före löneväxling ska ligga till grund för såväl din kollektivavtalade tjänstepension 
som dina övriga lönerelaterade inkomster. 
 
Påverkas min allmänna pension av löneväxling? 
Om årsinkomsten efter löneväxlingen hamnar under 8,07 inkomstbasbelopp,  
539 076 kr 2020, kan din allmänna pension påverkas negativt. 
 
Påverkas mina förmåner från Försäkringskassan av löneväxling? 
Tillfällig föräldrapenning (vid vård av sjukt barn) kan påverkas negativt om 
årsinkomsten efter löneväxlingen hamnar under 354 750 kr för 2020. Sjukpenning kan 
påverkas negativt om årsinkomsten efter löneväxling hamnar under 378 400 kr för 
2020. Föräldrapenning kan påverkas negativt om årsinkomsten efter löneväxling 
hamnar under 473 000 kr för 2020. 
 
Vad händer om t ex skattereglerna ändras? 
Vid ändrad lagstiftning eller ändringar i kollektivavtal har Region Stockholm  
rätt att anpassa reglerna för löneväxling till de nya förutsättningarna. 
 
Var kan jag få mer information? 
Av din lokala fackförening eller ditt fackförbund. 
Du kan också ta kontakt med Pensionsenheten via e-postadressen: 
pensionsenheten@sll.se eller  
på telefon: 08-123 146 00 


