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Familjepension
Enligt PA-KL

För anställda i kommun, landsting, region och vissa
kommunala bolag gäller bestämmelserna om familjepension enligt PA-KL. Bestämmelserna gäller under
förutsättning att arbetstagaren avgått före den 1 januari
1990. Familjepensionen från arbetsgivaren är ett komplement till den allmänna pensionen från staten.

Efterlevande som har rätt till
familjepension
Make eller maka som var gift med den avlidne den
31 december 1989. Äktenskapet måste ha ingåtts
senast den dag den avlidne fyllde 60 år.

• Efterlevandepension till barn i form av barnpension.
• Ålderspension i form av garantipension samt viss
del av tilläggspensionen.
• Arbetsskadelivränta.
• Utländska förmåner som motsvarar svensk
socialförsäkringsförmån.
Det som återstår efter samordningen kallas för
kompletteringspension.

Familjepensionen upphör
• För maka/make upphör familjepensionen vid

Barn eller adoptivbarn.

Familjepensionens storlek
Familjepensionens storlek bestäms av den avlidnes
ålderspension. Familjepensionens bruttobelopp utgörs vanligen av hälften av den avlidnes bruttopension. Finns det flera efterlevande förhöjs familjepensionen med vissa procent och det förhöjda beloppet
fördelas mellan de efterlevande.

giftermål.
Barn har rätt till familjepension tills de fyller 19 år.
Om du tar emot ett pensionsbelopp som du inte har
rätt till kan du bli återbetalnings skyldig.

När betalas pensionen ut?
Din födelsedag

Pension betalas ut

Dag 1 – 15

den 18 i månaden

Dag 16-31

den 19 i månaden

Samordning med socialförsäkringsförmåner

Utbetalningen flyttas om den inträffar under en helg.

Den kommunala familjepensionen är en bruttopen-

Har du frågor om pensionen?

sion. Det innebär att den samordnas (minskas) med
allmän pension och vissa andra socialförsäkringsförmåner. Följande förmåner samordnas:
• Efterlevandepension till vuxna i form av omställningspension, förlängd omställningspension
och änkepension.

KPA Pension
106 85 Stockholm
Kundservice: 020-650 500
kpa.se

Arbetsgivaren svarar på frågor om anställningen.
Pensionsmyndigheten kontaktar du om du har frågor
om allmän pension. KPA Pension, utbetalningsenheten, svarar på frågor om utbetalning. Telefonnumret är 020-650 500. Samtalet är kostnadsfritt.

