Information om

Ålderspension
enligt äldre bestämmelser

Kommunal ålderspension

Pensionsunderlaget

Din kommunala pension är en så kallad bruttopension.

Om du var lönegradsplacerad, utgörs pensionsunder-

Det innebär att den samordnas (minskas) med tilläggs-

laget av din slutlöneklass vid avgången.

pension, inkomstpension och vissa andra förmåner
från den allmänna pensionen från staten.

Du får också räkna med vissa pensionsgrundande
lönetillägg som till exempel tillägg för obekväm
arbetstid och jourersättning.

Ålderspensionen
Ålderspensionen räknas varje år om med hänsyn till
prisbasbeloppet.
Det som återstår av den kommunala pensionen
efter minskning med allmän pension kallas komplet-

trafikföretag, beräknas pensionsunderlaget på
din genomsnittliga lön under en treårsperiod före
avgången.
I vissa fall säger pensionsbestämmelserna att pen-

teringspension.

sionsunderlaget ska beräknas på särskilda pensionslöner

AGS-KL upphör

Bruttopensionens belopp

Då du uppburit sjukersättning, har du också haft rätt

Bruttopensionen består av ett normalbelopp och ett

till ersättning från AGS-KL (Avtalsgruppsjukförsäkring),
som upphör när du får din ålderspension.

Bruttopensionen
Till grund för den kommunala pensionen ligger:
• Tjänstetiden
• Pensionsunderlaget

Tjänstetiden
För att få hel pension, måste du ha minst 30 tjänsteår.
Har du kortare tjänstetid, minskas pensionen i förhållande till den tid som saknas.
Du har fått räkna tjänstetid som om du hade arbetat
fram till pensionsåldern. Du har också fått tillgodoräkna dina tidigare pensionsgrundande anställningar hos kommun, landsting, staten och vissa privata
arbetsgivare. Din sammanlagda tjänstetid, uttrycks
genom tjänstetidsfaktorn.
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Om du var ackordsavlönad eller anställd inom ett
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tilläggsbelopp.
Normalbeloppet är 65 procent av pensionsunderlaget
multiplicerat med tjänstetidsfaktorn.
Tilläggsbeloppet är en viss procent av det aktuella
prisbasbeloppet, multiplicerat med tjänstetidsfaktorn.
Procenttalet beror på vilken pensionsålder du har.

Har du frågor om pensionen?
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 020-650 500. Samtalet är kostnadsfritt. Pensionsmyndigheten kontaktar du om du har frågor om din
allmänna pension.

