Efterlevandepension
till vuxen
Enligt PFA

Den kommunala efterlevandepensionen
betalas ut av den avlidnes arbetsgivare.
Efterlevandepension till vuxen kan betalas
ut till:
• Make, maka eller registrerad partner
• Sammanboende om ni har ett gemensamt
barn eller tidigare har varit gifta med
varandra.
Som efterlevande har du rätt till pension
om ni bodde tillsammans vid dödsfallet
och uppfyller några av följande villkor:
• Hade bott tillsammans i minst fem år
• Bodde tillsammans med barn under tolv
år som någon av er hade vårdnaden om.
Lönen bestämmer storleken på
efterlevandepensionen
Det är den avlidnes genomsnittliga lön
under en sjuårsperiod före dödsfallet som
ligger till grund för efterlevandepensionen.
(Dödsfallsåret och året dessförinnan räknas
inte med). Efterlevandepensionen räknas
sedan på de fem ”bästa” åren.
Om den avlidne uppbar sjuk- eller aktivitetsersättning vid dödsfallet räknas efterlevandepensionen på inkomståren innan sjuk- eller
aktivitetsersättningen började gälla.
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Kort om pensionsavtalet PFA
Arbetstagare som har varit anställd i
kommun, region eller vissa kommunala
företag kan omfattas av det äldre tjänstepensionsavtalet PFA. Avtalet gäller för
den som avslutat anställningen under
perioden 1998-01-01–2005-12-31. Avtalet
kan även gälla för den som beviljats sjukeller aktivitetsersättning under perioden.
Genom PFA har arbetstagaren rätt till
en avtalsreglerad tjänstepension från
sin arbetsgivare. Tjänstepensionen är ett
komplement till den allmänna pensionen
från staten.

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).
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Det gäller också om den avlidnes anställning har omreglerats i samband med partiellt
uttag av ålderspensionen.
Så stor blir efterlevandepensionen
Årsbeloppet för efterlevandepensionen är i de flesta fall 15 procent av den genomsnittliga
lönen.
Lönedelar räknade i antal basbelopp

Ersätts med

0 –20

15 %

20–30

7,5 %

Hur länge utbetalas efterlevandepensionen?
Efterlevandepensionen betalas ut under fem år. Om dina levnadsförhållanden ändras,
kan rätten till pensionen upphöra.
Värdesäkring
Din efterlevandepension räknas varje år om med hänsyn till prisbasbeloppet.
Efterlevandepensionen upphör om 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 levandsför-hållanden ändras på grund av någon av
ovanstående orsaker. Om du tar emot ett pensionsbelopp som du inte har rätt till, kan du
bli återbetalningsskyldig.
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