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Avsnitt

AGF-KL
AGF-KL står för ”Bestämmelser
om avgångsförmåner hos kommuner och landsting”.

Den här informationen vänder sig till dig som ska få ersättning från
AGF-KL.
Ersättningen betalas ut till den som har blivit arbetslös på grund av
att verksamheten på arbetsplatsen minskas eller läggs ned.
För att man ska ha rätt till AGF-KL ska man ha fyllt 25 år och varit
anställd i minst tre år.
Det finns två typer av ersättningar:
• Periodisk avgångsersättning
• Engångsersättning

periodisk avgångsersättning
Den periodiska ersättningen beräknas och betalas ut månadsvis av
KPA Pension. Så länge du har ersättning från arbetslöshetskassa eller
kontant arbetsmarknadsstöd (KAS), krävs dock att din månadsinkomst överstiger ett visst belopp för att du ska få periodisk ersättning
från AGF-KL. Sidorna 5-8 behandlar den periodiska ersättningen.

engångsersättning
Engångsersättningen beräknas av arbetsgivaren och betalas ut av
KPA Pension. På sidan 9 kan du läsa mer om engångsersättningen.

Prisbasbelopp och värdesäkring
Prisbasbeloppet enligt
socialförsäkringsbalken .

Den periodiska avgångsersättningen är värdesäkrad genom
anknytning till prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. Pris
basbeloppet räknas fram av Statistiska centralbyrån och fastställs av
regeringen.

I de här fallet upphör
AGF-KL ersättningen
Ersättningen upphör om ...

AGF-KL upphör om du:
• Får en ny tillsvidareanställning med pensionsrätt.
• Får ålderspension enligt det kommunala pensionsavtalet.
• Får hel sjukersättning och månadsersättning från avtalsgruppsjuk
försäkringen (AGS-KL)
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• Inte längre står till arbetsmarknadens förfogande av andra skäl än
sjukdom. Denna bestämmelse gäller inte om du har mindre än fem
år kvar till pensionsåldern eller pensioneringsperiodens övre gräns

du är skyldig att anmäla
Anmälningsskyldighet

Observera att du är skyldig att anmäla ovanstående händelser till arbetsgivaren. Vänd dig till din arbetsgivare eller oss på KPA Pension
om du är osäker eller har några frågor.

efterskydd
Efterskydd i fem år

Om AGF-KL har upphört på grund av att du fått en ny anställning,
kan ersättningen börja utbetalas igen om du blir arbetslös även från
den nya anställningen. Detta ”efterskydd” gäller i fem år efter att den
första anställningen upphört.
Observera att du själv måste meddela KPA Pension för att
AGF-KL ska börja betalas ut igen.

Periodisk ersättning
Krav på ålder och
anställningstid

Om du har fyllt 45 år och har varit anställd i minst sjutton och ett
halvt år hos arbetsgivaren kan du ha rätt till periodisk avgångsersättning från AGF-KL. Är du äldre krävs kortare anställningstid.
Vidare måste du stå till arbetsmarknadens förfogande genom att du
är anmäld hos och står i fortlöpande kontakt med arbetsförmedlingen. Den här regeln gäller emellertid inte dig som har mindre är fem
år kvar till pensionsåldern.
Så länge du har ersättning från arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd (KAS), krävs att din månadsinkomst överstiger
ett visst belopp för att du ska få AGF-KL.

Till dig som har A-kassa
eller KAS
Under tid med ersättning från
arbetslöshetskassan med 80 %
av din daglön gäller:

För en inkomst upptill 18 700 kr/mån svarar arbetslöshetskassan för
hela ersättningen.
Har du en månadsinkomst som överstiger 18 700 kr/mån, får du ett
tilläggsbelopp från AGF-KL. (18 700 kr motsvarar den högsta dagpenningen som arbetslöshetskassan betalar ut, 680 kr). Se exempel
nr 1 nästa sida.
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Under tid med ersättning från
arbetslöshetskassan med 70%
av din daglön gäller:

För en inkomst under 21 371 kr/mån svarar arbetslöshetskassan för
hela ersättningen
Har du en månadsinkomst som överstiger 21 371 kr/mån får du ett
tilläggsbelopp från AGF-KL. ( 21 371 kr/mån motsvarar den högsta
dagpenningen som arbetslöshetskassan betalar ut, 680 kr).

Under tid med ersättning från
arbetslöshetskassan med 65 %
av din daglön gäller:

För en inkomst under 23 015 kr/mån svarar arbetslöshetskassan för
hela ersättningen.
Har du en månadsinkomst som överstiger 23 015 kr/mån får du ett
tilläggsbelopp från AGF-KL (23 015 kr/mån motsvarar den högsta
dagpenningen som arbetslöshetskassan betalar ut, 680 kr).
Din ersättning från A-kassan rapporterar du på blanketten ”Inkomstrapport” som vi översänder till dig. Om ersättningen från arbetslöshetskassan upphör, kontakta KPA Pension så utreder vi om du i
stället har rätt till AGF-KL.

Exempel

Månadslön 		20 000
Dagsförtjänst		 909

kronor
kronor

80 % x 909		 727
Dagpenning från A-kassa		 -680
Dagersättning AGF-KL		
47

kronor
kronor
kronor

Dagersättningen från AGF-KL betalas ut under det antal dagar som
du uppbär A-kassa.

Till dig som inte har
A-kassa eller KAS
Mindre än 5 år till
pensionsåldern?

Om du har mindre än fem år kvar till pensionsåldern behöver du inte
stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till AGF-KL. Du
kan därför välja om du vill ha ersättning från arbetslöshetskassa eller
AGF-KL.
Om du är yngre och ersättningen från arbetslöshetskassan upphör,
gör KPA Pension en utredning om du fortsättningsvis har rätt till
AGF-KL.

Om A-kassan upphör

Om din A-kassa upphör, kontakta KPA Pension för mer information.
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Ersättningens storlek
Motsvarande ålderspension

AGF-KL-ersättningen motsvarar en ålderspension, men minskas
med tio procent fram till pensionsåldern. Om du varit anställd i 20 år
eller mer och har mindre än fem år kvar till pensionsåldern utbetalas
emellertid full ersättning. Till grund för AGF-KL ligger:
– Pensionsgrundande tid
– Pensionsgrundande lön

Pensionsgrundande tid

För att du ska få hel AGF-KL-ersättning måste din pensionsgrundande tid uppgå till minst 30 år vid avgången. Här får du räkna
samman dina tidigare anställningar med pensionsrätt hos kommunal, statlig eller privat arbetsgivare.

Tidsfaktor

Den pensionsgrundande tiden uttrycks genom tidsfaktorn. Om du
t ex har 15 anställningsår blir tidsfaktorn 0,500 (15 år/30 år).

Pensionsgrundande lön

Den pensionsgrundande lönen består av inkomsten från din arbetsgivare och uttrycks i kronor/år.
AGF-KL räknas på din pensionsgrundande lön under de första sju av
dina sista nio anställningsår. Om du avgår under 2011 tar vi hänsyn
till inkomsterna 2003-2009. AGF-KL räknas på de fem ”bästa” åren.

Årsmedelpoäng

Den pensionsgrundande lönen uttrycks genom årsmedelpoängen,
som är genomsnittet av dina fem bästa inkomstpoäng.
Om din anställningstid är 30 år eller mer, blir AGF-KL cirka 60-70
procent av din genomsnittliga inkomst.

Minskning med 10 %

AGF-KL minskas emellertid med tio procent fram till pensionsåldern. Om du varit anställd i 20 år och har mindre än fem år kvar till
pensionsåldern, utbetalas dock full AGF-KL.

Samordning med
förvärvsinkomster
AGF-KL samordnas med
förvärvsinkomster

AGF-KL samordnas med förvärvsinkomster. Med inkomst menas till
exempel:
• Inkomst av anställning eller rörelse (om du får en tillsvidare
anställning med pensionsrätt upphör AGF-KL)
• Sjukpenning
• Ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL)
Om du har några inkomster rapporterar du dessa på blanketten
”Inkomstrapport” som vi översänder till dig.
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Samordning med
socialförsäkringsförmåner
AGF-KL  samordnas med
socialförsäkringsförmåner

AGF-KL samordnas också med socialförsäkringsförmåner som:
• Sjukersättning
Läs mer på sidan 3 om vad som händer om du får sjukersättning.
• Arbetsskadeersättning
• Utländsk förmån som motsvarar svensk allmän pension från staten
(Försäkringskassan). Om du beviljas en sådan förmån, är du skyldig att meddela detta till KPA Pension.

AGF-KL ersätts av
ålderspension
AGF-KL ersätts av ålderspension då du uppnår pensionsåldern eller
pensioneringsperiodens övre gräns. (Förutsatt att ersättningen inte
har upphört dessförinnan.)
När du fyller 65 år samordnas (minskas) alltid den kommunala
ålderspensionen med ålderspensionen från Pensionsmyndigheten.

Engångsersättning
Om du inte uppfyller villkoren för ålder och anställningstid för
periodisk ersättning, kan du i stället få en engångsersättning från
AGF-KL.
Ersättning i förhållande till
anställningsår

ersättningens storlek
Ersättningens storlek står i förhållande till hur många år du varit
anställd hos kommunal arbetsgivare. För varje helt anställningsår ersätts du med en tredjedel av din normala månadsinkomst. Det högsta
belopp som betalas ut är dock sex månadsinkomster.

skatteavdrag
Vid utbetalningen av engångsersättningen är vi skyldiga att göra ett
skatteavdrag på 30 procent.
Om engångsersättningen uppgår till minst 50 000 kronor, har du
möjlighet att ansöka om särskild skatteberäkning - skatteberäkning
av ackumulerad inkomst. Det innebär att skatten beräknas som om
inkomsten varit fördelad på flera år. Skatteverket kan lämna närmare
upplysningar om detta.
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