Enligt PFA
Avgiftsbestämd ålderspension/pensionsbehållning
och kompletterande ålderspension
Fakta om kommunal tjänstepension
Du som är anställd i kommun, landsting, region eller
vissa kommunala företag omfattas av pensionsavtalet
PFA. Genom PFA har du rätt till en avtalsreglerad
ålderspension från din arbetsgivare. Pensionen är ett
komplement till den lagstadgade allmänna pensionen
från staten.
Din ålderspension kan bestå av olika delar som
räknas var för sig enligt olika regler. När pensionen ska
betalas ut räknas delarna ihop (utom avgiftsbestämd
ålderspension) till ett månadsbelopp.

Avgiftsbestämd ålderspension
Varje år (dock tidigast från 1998) har din arbetsgivare
avsatt pensionsavgifter baserade på din pensionsgrundande lön. Avgiften varierar något (3,4 % – 4,5 %
av din lön) beroende på inom vilket avtalsområde du
varit anställd.
Den avgiftsbestämda ålderspensionen har du själv
fått placera i form av en fondförsäkring eller traditionell pensionsförsäkring i valfritt försäkringsbolag.

Pensionsbehållning
Den del av pensionen som inte är placerad som
avgiftsbestämd ålderspension kallas för pensionsbehållning. Fram till pensionsutbetalningen har den
räknats upp med statslåneräntan.

Kompletterande ålderspension
Du som har haft en pensionsgrundande lön över 7,5
basbelopp får även kompletterande ålderspension.
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Pensionens storlek beror bland annat på vilken pensionsgrundande lön du har haft under en sjuårsperiod
i anslutning till att du slutade din anställning. Normalt påverkas inte pensionen av lön det år man slutar
anställningen eller året innan dess. Har anställningen
omreglerats på grund av partiellt uttag eller om du
fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning, räknas
inkomståren före omregleringen. Den anställningstid som du har tillgodoräknats pensionsavgifter för,
enligt PFA, har räknats med i pensionen.

Så stor blir din ålderspension
Den ålderspension som du har rätt till genom din
anställning redovisas i pensionsbrevet från din
arbetsgivare. Det försäkringsbolag du valt att placera din avgiftsbestämda ålderspension hos skickar
besked om försäkringens värde.

Värdesäkring
Din ålderspension räknas varje år om med hänsyn
till prisbasbeloppet. Den avgiftsbestämda ålderspensionen bestäms hos respektive försäkringsbolag.

Har du frågor om pensionen?
Om du tycker någon uppgift är fel kontaktar du din
arbetsgivare som anges på framsidan av pensionsbrevet. KPA Pensions kundservice svarar på frågor
om utbetalning. Telefonnumret är 020-650 500
(samtalet är kostnadsfritt). Pensionsmyndigheten
kontaktar du om du har frågor om din allmänna
pension. Det försäkringsbolag du har valt svarar på
frågor om din avgiftsbestämda ålderspension.
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