Livränta enligt PA-KL
Fakta om kommunal tjänstepension

Till dig som avgått före 1991

Du som är anställd i kommun, landsting, region eller

Om du har avgått före 1991 tar vi hänsyn till äldre

vissa kommunala företag omfattas av avtal om

bestämmelser om vilka inkomstår som räknas i

tjänstepension. För dig som har avgått före den 1 juli

livräntan.

1998 gäller pensionsavtalet PA-KL.
Genom PA-KL har du rätt till en så kallad livränta
från din arbetsgivare. Livräntan är ett komplement till
den lagstadgade allmäna pensionen från staten.

Livräntans årsbelopp beräknas vanligen på tio
procent av den genomsnittliga lönen. Därefter tar vi
bland annat hänsyn till anställningstiden.

Din livränta
Livränta betalas ut till dig som tidigare har varit anställd hos en kommunal arbetsgivare. Det är din före
detta arbetsgivare som beslutar om livräntan och som
betalar ut den.

Storleken på livräntan
Anställningstid

Lönedelar räknade
i avgångsårets basbelopp

Ersätts med

0 –7,5

10 %

7,5–20

65 %

20–30

32,5 %

Livräntan beräknas på anställningstiden hos arbetsgi-

Du kan få en engångsersättning
vid låga livräntebelopp

varen. Du får dessutom räkna med anställningar från

Om månadsbeloppet är lågt, kan arbetsgivaren

tidigare kommunala arbetsgivare, det vill säga hos kommun, landsting, region, kyrklig församling och vissa
kommunala företag. För att få räkna tiden, måste du
haft rätt till tjänstepension i den tidigare anställningen.

Lön
före avgången som ligger till grund för livräntan.
(Avgångsåret och året dessförinnan räknas inte med.)
Livräntan beräknas sedan på de fem ”bästa” åren. Se
bilden här under.

Livräntan
beräknas
på de fem
bästa åren

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

ersättning. Du kan naturligtvis tacka nej till att få
livräntan utbetalad på detta sätt.

Om du anser att någon uppgift är fel bör du kontakta din arbetsgivare som anges på pensionsbrevets
framsida. KPA Pensions kundservice svarar på
frågor om pensionsberäkning, utbetalning. Telefonnumret är 020-650500. Samtalet är kostnadsfritt.
Pensionsmyndigheten kontaktar du om du har

Pensionsgrundande
lön (7-års perioden)

Anställningen
börjar

besluta att betala ut livräntan i form av en engångs-

Har du frågor om din pension?

Det är din genomsnittliga lön under en sjuårsperiod
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Så stor blir livräntan

frågor om din allmänna pension.

Anställningen
upphör

