Pension till
efterlevande vuxen
Enligt KAP-KL

För arbetstagare anställda i kommuner och landsting
gäller pensionsavtalet KAP-KL. KAP-KL ger rätt till
en tjänstepension i form av ålderspension eller efterlevandepension från arbetsgivaren. Tjänstepensionen
är ett komplement till den allmänna pensionen från
staten.

Pension till efterlevande vuxen

Så stor blir din pension till
efterlevande vuxen
Årsbeloppet för efterlevandepensionen är i de flesta
fall 15 procent av den genomsnittliga lönen.
Lönedelar räknade i antal
inkomstbasbelopp

Ersätts med

Kommunal efterlevandepension betalas ut av den

0 - 20

15 %

avlidnes arbetsgivare, till:

20 - 30

7,5 %

• Make, maka eller registrerad partner.
• Sammanboende om ni har ett gemensamt barn
eller tidigare har varit gifta med varandra.

Hur länge utbetalas efterlevandepensionen?
Efterlevandepensionen betalas ut under fem år. Om

Som efterlevande har du rätt till pension om ni bodde

dina levnadsförhållanden ändras, kan rätten till

tillsammans vid dödsfallet och uppfyller något av

pension upphöra.

följande villkor:
• Har bott tillsammans i minst fem år.
• Bodde tillsammans med barn under tolv år som

Värdesäkring
Din efterlevandepension räknas varje år om med
hänsyn till prisbasbeloppet.

någon av er har vårdnaden om.

Lönen bestämmer storleken på
pensionen
Till grund för efterlevandepensionen ligger den avlidnes genomsnittliga lön under en sjuårsperiod före
dödsfallet. Efterlevandepensionen räknas sedan på
de fem bästa åren. Om den avlidne uppbar sjuk- eller
aktivitetsersättning vid dödsfallet räknas efterlevandepensionen på inkomståren innan han/hon fick
rätt till den förmånen.

Pension till efterlevande vuxen upphör
om du du:
• Gifter dig.
• Bor tillsammans med någon som du tidigare har
varit gift med.
• Bor tillsammans med någon som du har eller har
haft barn med.
Anmäl alltid till KPA Pension om dina levnadsförhållanden ändras på grund av någon av ovanstående
orsaker. Om du tar emot ett pensionsbelopp som
du inte har rätt till, kan du bli tvungen att betala
tillbaka det.

Din födelsedag

Pension betalas ut

Dag 1–15

den 18 i månaden

Dag 16–31

den 19 i månaden

Utbetalningsdagen flyttas om den inträffar under
en helg.

Har du frågor om pensionen?
Arbetsgivaren svarar på frågor om anställningen.
Pensionsmyndigheten kontaktar du om du har frågor om allmän pension. KPA Pensions kundservice
svarar på frågor om utbetalning. Telefonnumret är
020-650 500. Samtalet är kostnadsfritt.

Besöksadress: Östgötagatan 90, 10685 Stockholm
Telefon: 08-665 04 00, Org: 556527-7182
Kundtjänst: 020-650 500 www.kpa.se

En kort presentation av KAP–KL
Pensionsavtalet KAP-KL gäller för den som är
anställd i kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller vissa
kommunala företag. KAP-KL är en förkortning
av Kollektiv Avtalad Pension – pensionsavtal
för arbetstagare hos kommunal arbetsgivare.
KAP-KL regleras i avtal mellan arbetsgivarna
och fackförbunden och ersätter från och med
2006 de tidigare pensionsbestämmelserna PFA.
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När betalas pensionen ut?

