Barnpension
Enligt PFA

Fakta om kommunal tjänstepension

Så stor blir efterlevandepensionen

För arbetstagare anställda i kommuner och lands-

Årsbeloppet för barnpensionen är i de flesta fall

ting gäller pensions- och försäkringsavtalet PFA.

10 procent av den genomsnittliga lönen.

Genom PFA har arbetstagaren rätt till en avtalsreglerad tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen är ett komplement till den lagstadgade
allmänna pensionen från staten.

Barnpension
Den kommunala barnpensionen betalas ut av den
avlidnes arbetsgivare. Barnet kan också ha rätt till
barnpension från den allmänna pensionen.

Barnpension betalas ut till:
• Barn
• Adoptivbarn

Lönedelar räknade i antal
basbelopp

Ersätts med

0 - 7,5

10 %

7,5 - 20

28 %

20 - 30

14 %

Barnpension till flera barn
Om det finns flera barn som har rätt till barnpension, förhöjs pensionen med följande procenttal.
Den förhöjda barnpensionen delas sedan lika mellan
barnen.

• Utländskt barn som tagits emot i adoptionssyfte

Lönen bestämmer storleken på
barnpensionen
Det är den avlidnes genomsnittliga lön under en
sjuårsperiod före dödsfallet som ligger till grund för
barnpensionen. (Dödsfallsåret och året dessförinnan
räknas inte med). Barnpensionen räknas sedan på de
fem ”bästa” åren. Om den avlidne uppbar sjuk- eller
aktivitetsersättning vid dödsfallet räknas barnpen-

Antal barn

Barnpernsionen höjs med

2

40 %

3

60 %

4

80 %

5 eller flera

100 %

sionen på inkomståren innan han/hon fick rätt till

Hur länge utbetalas barnpensionen?

den förmånen. Detta gäller också när den avlidnes

Pensionen betalas ut tills barnet fyller 18 år. Om bar-

anställning har omreglerats i samband med partiellt

net studerar och har rätt till barnpension från den

uttag av ålderspensionen.

allmänna pensionen, betalas pensionen ut längre.
Som längst utbetalas barnpensionen till och med
juni månad det år då barnet fyller 20 år.

Värdesäkring
Barnpensionen räknas varje år om med hänsyn till
prisbasbeloppet.

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).

KPA Pension
106 85 Stockholm
Kundservice: 020-650 500
kpa.se
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Har du frågor om pensionen?

